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Ügyintéző szervezeti egység:
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
Iktatószám: HE-02/KVTO/02857-26/2019.
Ügyintéző: Tajtiné Türk Ágnes
Telefonszám: +36 (36) 795-148
Tárgy: Az Egri szennyvíztisztító telepen tervezett nem veszélyes hulladék-hasznosítási (rothasztás,
biogáz termelés) tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély

HAT ÁROZAT

I.

A Heves Megyei Vízmű Zrt (3300 Eger Hadnagy u. 2.; KÜJ: 100218279) nevében eljáró VTK
Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús utca 7.) kérelmére indult,az Eger, Kőlyuk út 9841 hrsz.
(KTJ: 100425258) alatti szennyvíztisztító telepen történő nem veszélyes hulladékok hasznosítása iszaprothasztás, biogáz termelés (KTJ:102753308) - tevékenységre vonatkozó
egységes környezethasználati engedélyt megadom.
Az egységes környezethasználati engedély 2024. augusztus 31-ig érvényes.
Az iszaprothasztók 6 % szárazanyag tartalmú feladott iszapra engedélyezett kiépített kapacitása
130 tonna/nap.
A rothasztásra átvehető nem veszélyes hulladékok együttes mennyisége maximum 126 000 t/év.

1. Az engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenység adatai:
Engedélyes adatai:
Cég név:
Heves Megyei Vízmű Zrt.
Székhely:
3300 Eger Hadnagy u. 2.
Telephely:
Eger város szennyvíztisztító telep
Eger, Kőlyuk út 9841 hrsz.
Telephely területe:
4,6017 ha
Művelési ág:
kivett szennyvíztisztító telep
Telephely központi EOV koordinátái: X:281 536, Y:750 920
Cégjegyzékszám:
10-10-020086
Statisztikai számjele:
11164810-3600-114-10
Biogáz üzem EOV koordinátái:
X:281 496, Y:750 992

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya
3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám,3301 Eger Pf.: 230.Telefonszáma: +36 (36) 795-145
E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
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A telephely elhelyezkedése:
A telephely Eger belterületének déli peremén, Andornaktálya irányában található, melyet a 25-ös számú
főút felől lehet megközelíteni, a Kőlyuk úton. A K-i ingatlanhatár mentén fut az Eger-patak.
Az ingatlan Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Felsőtárkány Község Önkormányzata
tulajdonában áll. A telephelyet a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemelteti.
A tervezett tevékenység a Heves Megyei Vízmű Zrt. Eger, Kőlyuk út 9841 hrsz. alatti szennyvíztisztító
telephelyén belül kerül megvalósításra.
A telephelyhez legközelebb eső település (Andornaktálya) távolsága légvonalban:~ 0,5 km.
Az engedélyezett tevékenység besorolása:


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

Az Európai Parlament és Tanács 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályzása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/906EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló
rendelete szerint:
 NACE kód:
38.21 – Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
Az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerint:
 NOSE-P kód:
109.07 – Hulladék fiziko-kémiai vagy biológiai kezelése
 SNAP 2 kód:
0910 – Hulladék fiziko-kémiai vagy biológiai kezelése
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 5. pontja alapján:
Hulladékkezelés, 5.3. Nem veszélyes hulladékok c) kizárólag anaerob lebontással történő kezelése 100
tonna/nap kapacitáson felül.
A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény
(a továbbiakban: Ht.) 2. § alapján:
Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7.) a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.
Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20.) bármely kezelési művelet, 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.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló
43/2016. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet] 2. melléklete alapján:
Hasznosítási kódok:
R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a
komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha
az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel);
R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a
művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az
R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás,
zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

3
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
szóló 439/2012.(XII.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012.(XII.29.) Korm. rendelet] 2. melléklete
alapján:
Előkezelési kódok:
E02 - 02
E02 - 12

szűrés
szárítás

Területi hatálya: Eger városi szennyvíztisztító telep (9841 hrsz.)
2. Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés a
dokumentációban leírtak szerint:
A) A területen jelenleg is szennyvíztisztítási tevékenység folyik 19 700 m3/nap, 83 333 LE kapacitással.
Eger város szennyvíztisztító telepén kerül tisztításra Eger város, valamint 6 környező település
(Felsőtárkány, Ostoros, Novaj, Egerszólát, Egerszalók és Egerbakta) szennyvize. A szennyvíztisztító H1753-66/2000. számon kiadott, majd 21276-2/2005, 3021-9/2011 és 35500/8790-10/2015. számú
határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
A szennyvíztisztítási folyamat 4 lépcsőben valósul meg, amely során mechanikai tisztítás, biológiai
tisztítás, biológiai tápanyag-eltávolítás illetve fertőtlenítés történik. A tisztított szennyvíz gravitációs
vezetéken kerül elvezetésre a befogadó Eger-patakba. A szennyvíztisztítás során keletkező iszap illetve
rácsszemét további kezeléséről a telephelyen saját technológiával gondoskodnak.
A szennyvíztisztító telep fejlesztése részeként kerül kiépítésre az engedélyezett iszapkezelési
technológia, melynek célja a városi szennyvíz kezelése során keletkező szennyvíziszap rothasztása és a
szennyvíztelep energiaigényének csökkentése a rothasztás során keletkező biogáz hasznosításával.
Elsősorban az iszapkezelés kiépítése miatt szükséges, a szennyvíztisztító vonalon tervezett fejlesztések:







A meglévő gépházba telepített 1+1 db 6 mm pálcaközű rácsok cseréje 1+1 db 5 mm-es,
automatikus tisztítású, szintvezérelt rácsra, melyek rendelkeznek meglévő rácsszemét kihordóval és
rácsszemét tömörítéssel. A rácsok kapacitása megegyezik a jelenleg beépített berendezésekével.
A meglévő két előülepítő zárt, korrózióálló szerkezettel történő lefedése, szellőztetéssel, biofilteres
levegőszűréssel.
A szaghatások minimalizálása érdekében a meglévő nyitott szennyvízcsatornák fényáteresztő
lefedéseinek cseréje műanyag tömör fedlapra a B jelű aknáig bezáróan, biofilteres levegőszűréssel.
A jelenleg nyitott akna új fém kerettel alátámasztott tömör, leemelhető fedése, a bevezető csövek
átvezetésével, külön mintavételi nyílással, biofilteres levegőszűréssel.
A levegőztető rendszert jelenleg kiszolgáló légfúvók cseréje, az anaerob rothasztók kiépítésével
megnövekedő belső nitrogénterhelés kezelésére.

Az iszapkezelési technológia alapvető célja a telepen keletkező, illetve külső helyszínekről átvett iszap
mennyiségének (víztartalmának) és szervesanyag tartalmának csökkentése. Az iszapkezelési vonalat
érintő fejlesztések:


fedett vasbeton iszapfogadó akna kialakítása kihordócsigával, iszapmozgatóval a térség



szennyvíztisztító telepeiről beszállított víztelenített iszap és zsír számára. A zárt aknából elszívott
levegőt az iszap homogenizálására szolgáló kevert iszap tárolójának levegőjével közös aktív szenes
szűrővel kezelik.
térség küldő telephelyeiről beszállított iszap mérésére hídmérleg építése
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kevert iszap medence kialakítása az előülepítésből származó nyers iszap és a biológiai tisztítás
során képződő fölösiszap, illetve az iszapfogadó műtárgy tartalmának gyűjtésére és
homogenizálására biofilterrel, zárt vasbeton medencében, vas-só adagolási lehetőséggel.
térfogatáram mérővel és az iszap szárazanyag tartalmát mérő műszerrel felszerelt iszapszivattyú
akna, a kevert iszap továbbítására a gépi sűrítésre. Az iszap 1+1 db, a szivattyú szívóágán
elhelyezett aprító berendezésen kerül átvezetésre a nagyobb méretű szilárd szennyezők és a
szálas anyagok eltávolítása érdekében.

A telephelyen hasznosításra fogadható hulladékok köre és mennyisége:
Azonosító
Mennyiség
kód
Megnevezés
[t/év]
19
HULLADÉKKEZELŐ
LÉTESÍTMÉNYEKBŐL,
A
SZENNYVIZET
KÉPZŐDÉSÉNEK
TELEPHELYÉN
KÍVÜL
KEZELŐ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 08

szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott
hulladék

19 08 05

települési szennyvíz tisztításából származó iszap

19 08 09

olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék

Összesen:

125 000
1 000
126 000

Az iszapkezelési technológia új létesítményei:







iszap elősűrítő gépház a sűrített iszaptároló födémjén telepítve, melyben elhelyezésre kerül:
1+1 db gépi sűrítő flokkulátorral,
1 db mosóvíz tartály és 1 db mosóvíz szivattyú a gépi sűrítőkhöz,
1 db polielektrolit oldó és adagoló berendezés 1+1 db polielektrolit adagoló szivattyúval,
1+1 db sűrített iszap szivattyú,
1 db vassó adagoló tartály és 1 db vassó adagoló szivattyú,


















2+1 db rothasztó feladó szivattyú,
iszapgépház,
2 db hőcserélő,
2 db hőcserélő melegvíz szivattyú,
2 db hőcserélő iszapszivattyú,
1 db habzásgátló adagoló tartály és 1+1 db habzásgátló adagoló szivattyú,
1+1 db iszapvíztelenítő gépekre feladó szivattyúk,
2*(1+1) db iszaprecirkulációs szivattyú,
1 db sűrített iszap tároló vasbeton medence,
1 db rothasztott iszap tároló medence aktív szenes szűrővel
víztelenítő gépház a szolár szárító mellett, melyben elhelyezésre kerül:
1+1 db víztelenítő berendezés flokkulátorral,
1 db polielektrolit oldó és adagoló berendezés 1+1 db polielektrolit adagoló szivattyúval,
csurgalékvíz átemelő akna,
szolár szárító csarnok aktív biofilterrel.
2 db rothasztó,
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1 db gáztartály,
1 db gázfáklya,
2 db gázmotor konténer,
kültéri gázelőkészítő berendezések:







kavicsszűrő a rothasztó tetejére telepítve,
kéntelenítő gázmosó,
sziloxán szűrő,
gázszárító
kazánház (a meglévő szárító helyén kerül kialakításra)

Iszapsűrítő gépház
Az iszapsűrítő gépház a sűrített iszaptároló födémjére épül. Temperálása és szellőztetése megfelelő
hatásfokú ventilátorral biztosított. A légteréből elvezetett levegőt aktív szenes szűrővel tisztítjuk a
szaghatások minimalizálása érdekében. A helyiség csúszásmentes, vegyszerálló szilárd burkolattal és
vegyszerálló padlóburkolattal ellátott, illetve kézmosó, szemmosó és vészzuhany kerül elhelyezésre.
Sűrített iszap tároló
3
A sűrített iszap tároló műtárgy egy 126 m térfogatú, terepszint alatti vasbeton medence, melyet
keverővel szerelnek fel, homogenizálás céljából. A műtárgy belső átmérője 8,00 m, az oldalfal
magassága 3,00 m, a medencében kialakuló maximális vízszint 2,50 m. A medence vasbeton födémjére
települ az iszap elősűrítő gépek számára kialakítandó könnyűszerkezetes épület.
Rothasztó
A mezofil rothasztók egyenként 1300 m3 hasznos térfogatú, kör alaprajzú, hengeres falakkal épülő, zárt
vasbeton műtárgyak, szivattyús keveréssel. Falukat a folyadékszint alatt 1 méterig PE lemez borítja. A
rothasztó részben szennyvíziszappal, részben biogázzal töltött műtárgy, ezért a födém a belső
gáznyomásnak ellenálló. A födémen két kör alakú áttörés készül, melyek közül az egyiket egyedi acél
dómmal zárnak le, a másik búvónyílásként fog funkcionálni. A rothasztó tetején kerül elhelyezésre a
kavicsszűrő is. A rothasztó oldalfalában is kialakítanak egy búvónyílást, mely a műtárgyban kialakuló
víznyomásnak ellenáll. A rothasztók felső födémszintjére egy közös acélszerkezetű lépcsőn át lehet
eljutni. A rothasztók sorba kapcsolásának lehetőségét biztosítjuk.
A rothasztóban tartandó állandó hőmérséklet miatt a hengeres oldalfal és a vasbeton födém
hőszigeteléssel borítottak.
Rothasztott iszap tároló
A rothasztott iszap tároló egy 372 m3 hasznos térfogatú vasbeton medence, amely fedett, levegőjét aktív
szenes szűrővel kezelik. Az iszaptároló részben terepszint alatti, részben terepszint feletti műtárgy,
amelynek belső átmérője 9,20 m. Az oldalfal magassága 6,00 m, a legmagasabb vízszint a medencében
5,60 m lehet. A tároló vízszintje a víztelenítés kapacitásának és időtartamának megfelelően változik. A
rothasztott iszap tárolóból indul a víztelenítő gépre feladó szivattyú szívóvezetéke, a szivattyú az
iszapgépházban kap helyet.
Iszapvíztelenítő gépház és csurgalékvíz átemelő akna
Az iszapvíztelenítő gépház közvetlenül a szolár szárító csarnok mellé épül az új csurgalékvíz átemelő
akna mellett. Az épület négyszög alaprajzú. A gépház temperálása biztosított. A helyiség vegyszerálló,
szilárd burkolattal ellátott.
Szolár szárító csarnok
A három szolár csarnok egymás mellett helyezkedik el párhuzamosan. Egy csarnok 90 m hosszú és 12
m széles, így a szárítás 3240 m 2 alapterületen valósulhat meg. A csarnok vasbeton alaplemezre épül és
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1 m magas, legalább 20 cm széles vasbeton fal veszi körül, mely a nemesacélból készült
iszapmenedzser kerettartó szerkezetének alapjául szolgál. A csarnok tüzihorgonyzott acél szerkezetű,
burkalata magas fényáteresztő képességű üvegből készül. A belső levegőt forgató ventilátorok a tartó
gerendákon kerülnek elhelyezésre.
A szolár csarnokot egy zárt csigarendszer kapcsolja össze az iszapvíztelenítő gépházzal. Közvetlenül a
csarnok mellé épül a biofilter, melynek töltete egy monolit vasbeton műtárgyban kerül elhelyezésre.
A szolár csarnok padlófödémjének szilárd burkolatát úgy építik meg, hogy alkalmas legyen arra, hogy a
homlokrakodó az iszapot onnan összegyűjtse.
Biogáz tartály, konténeres gázmotor, fáklya, gázelőkészítő berendezések
A gáztartály terepszinten elhelyezett, téglalap alaprajzú monolit vasbeton alaplemezre erősített duplafalú
membrán tartály. A tartály PVC bevonatú poliészterből készül. Az alaplemez egyoldali lejtéssel készül,
hogy a tartályban összegyűlő kondenzvíz kivezethető legyen. A vasbeton alaplemez középpontjában
kerül ki- és bevezetésre a biogáz. A kondenzvíz a vasbeton lemez mellett kiépítendő sekély mélységű,
zárt, fedlappal ellátott vasbeton aknából folyik tovább a telepi szennyvízhálózatba.
A konténeres gázmotort egy terepszintből kiemelkedő, monolit vasbeton lemezre helyezzük. Vasbeton
tömbalap készül a biogáz fáklya részére is. A biogáz vezetéken tervezett kondenzvíz aknák szintén
vasbetonból készülnek, a biogáz és a kondenzvíz csatlakozások kiépítésével.
A gázelőkészítő berendezések – biogáz fúvó, kéntelenítő gázmosó, biogáz szárító, sziloxán szűrő –
szabadtéren kerülnek elhelyezésre, a gázfáklya és a gáztartály közelében.
A gázmotorok (1+1 db) műszaki adatai:
 típus: MAN E2876 LE302
 névleges termikus teljesítmény: 245 kW;
 névleges villamos teljesítmény: 190 kW;
A gázkazánok adatai:
 Vitoplex 200 gázkazán
 teljesítmény: 150 kW;



Vitoplex 200 gázkazán (350 kW):
teljesítmény: 350 kW;

Kazánház
A kazánház a meglévő technológiai gépházból kerül leválasztásra. A kazánház szellőztetése ventilátorral
biztosított, a helyiség burkolata csúszásmentes.
Hulladékok tárolása
A telepen helyben keletkező szennyvíziszapok szállítása vezetékrendszeren keresztül történik, az
iszaphulladékok kezelése folyamatos üzemben zajlik, így azok esetében hulladéktárolás nem valósul
meg.
A külső telephelyekről, tengelyen beszállított iszaphulladékok esetében az iszaphulladék fogadása a
fedett vasbeton iszapfogadó aknában történik, de az iszap tartózkodása itt is ideiglenes, a technológia
folyamatos üzeme következtében.
Az anaerob rothasztókban kezelt szennyvíziszap a fermentáció lejátszódása után a technológia részét
képező tárolóba kerül.
A keletkező kiszárított szennyvíziszap telephelyi gyűjtés keretében történő előzetes tárolása szolár
csarnokokban történik. Szükség esetén a meglévő iszapgépházban is biztosított a tárolási lehetőség.
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A technológia, a gépek, és berendezések üzemeltetése során esetlegesen keletkező veszélyes és nem
veszélyes egyéb technológiai hulladékok telephelyi gyűjtésére a szennyvíztisztító telep üzemeltetése
során keletkező egyéb hulladék gyűjtésével együtt van lehetőség. A keletkező hulladékot a
szennyvíztisztító telepen az ”A” jelű akna melletti körbekerített területen kialakított veszélyes hulladék
gyűjtésére alkalmas munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A gyűjtőhelyen kizárólag a telephelyen belül
képződött hulladékok gyűjtése zajlik, melynek ártalmatlanításra történő elszállítása szerződés alapján
folyamatos.
B) Az engedélyezett tevékenység részletes ismertetése:
Iszap elősűrítése
A kevert iszap tárolóból 1+1 db csigaszivattyú továbbítja a szennyvíztelepen keletkező iszapokat az
iszap elősűrítő – elővíztelenítő – berendezésekre. Az elősűrítő gépek a sűrített iszaptároló medence
födémjén, egy könnyűszerkezetes gépházban kapnak helyet.
A kevert iszap elősűrítését 1+1 db gépi sűrítő biztosítja, a magasabb szárazanyag-tartalom eléréséhez
polielektrolit adagolását tervezik. 1 gép meleg tartalék a kettő közül, egy gépi sűrítő kapacitása elegendő
a számított keletkező iszap 7 x 20 órás üzem melletti sűrítéséhez.
A polielektrolit oldatot egy háromkamrás, folyamatos működésű polielektrolit oldó és adagoló berendezés
segítségével kell előállítani. Az 1+1 db adagoló szivattyúval továbbított polielektrolit oldat a flokkulációs
reaktorban keveredik össze az iszappal, mielőtt a gépi sűrítőre kerül. A folyamat végén az iszap
szárazanyag-tartalma eléri a 6%-ot.
A sűrítés során keletkező csurgalékvíz a meglévő telepi csatornarendszeren keresztül a meglévő
csurgalékvíz átemelő aknába vezethető gravitációsan, ahonnan a szennyvíztisztítási technológia
levegőztető műtárgya előtt elhelyezett osztóműbe továbbítják 1+1 db szivattyúval.
A gépi sűrítők mosása megszakító tartály beépítésével hálózati vízről biztosítható. Mivel a polielektrolit
oldatok készítéséhez kizárólag hálózati víz használható, a tervezett polimer oldó és adagoló berendezés
a meglévő vízcsatlakozásra köthető.
A 6 % szárazanyag-tartalmú iszap az elősűrítő gépből a sűrített iszap tárolóba hullik, ami a gépház
födémje alatt épül ki.
A feladott iszap szárazanyag tartalmát folyamatosan lehet ellenőrizni a szivattyúk közös
nyomóvezetékére beépített mérőműszerrel. A tárolóban szinttávadó biztosítja a keverő védelmét. A
tárolóból elvett sűrített iszapot 2+1 db csigaszivattyú továbbítja a rothasztókba.
Amennyiben a szennyvíztelepen külső telephelyekről származó iszap fogadása történik, akkor az a
magasabb – 16% feletti – szárazanyag tartalmú iszap a szállító járműből egy iszapfogadóba kerül, majd
az egri iszappal összekeveredve a rothasztókba jut.
Az elősűrítés során leválasztott iszapvíz a szennyvíztisztító telepről nem kerül ki, mivel csurgalékvízként
a szennyvíztisztítás műtárgyaiban kezelésre kerül. Tehát az iszapvíz a keletkezési helyén, azaz a
szennyvíztisztító telepen marad.
Iszapgépház
Az iszapgépházban kapnak helyet azok a gépek, melyek a rothasztó hőntartását és recirkulációját
biztosítják, és a rothasztott iszaptároló ürítését végzik. A gépház terepszint alatti födémére tervezték a
csigaszivattyúkat, a terepszinten lévő födémre kerülnek az egyéb gépészeti berendezések.
Anaerob rothasztás
Anaerob körülmények között különböző, speciális baktériumtörzsek a biológiailag lebontható szerves
anyagokat egy komplex, többlépcsős folyamat során biogázzá alakítják. A keletkező biogáz két fő
komponense a metán (kb. 60-65%) és széndioxid. Az iszap rothasztása során a szerves anyag kb. 45%a kerül lebontásra, ami megfelelő iszapstabilizációt eredményez.
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2 db, egyenként 1300 m3 hasznos térfogatú vasbeton, szigeteléssel ellátott műtárgy épül. A rothasztók
egymással párhuzamos üzemben működnek normál üzemben, azonban a sorba kapcsolásukra is
lehetőséget biztosítanak. A kiépítendő rothasztók hengeres kialakításúak, falukat a folyadékszint alatt 1
méterig műanyag vagy korrózióálló acéllemez borítja. A rothasztók keresztbe kötése lehetőséget nyújt
arra, hogy az egyik a másikba áttölthető legyen.
Az anaerob rothasztáshoz mezofil hőmérsékleti tartomány biztosított, amely körülmények mellett A
rothasztók tartózkodási ideje átlagosan 20 nap. A 35-38°C fenntartásához szükséges hőigényt a
gázmotorok hulladékhője, illetve szükség esetén a gázkazánok fedezik. A hőntartáshoz rothasztónként
egy-egy recirkulációs kör épül ki, melyben 1-1 db cső a csőben típusú hőcserélő biztosítja a rothasztó
iszapjának felfűtését. A hőcserélők kapacitása 2 x 250 kW. A kezeletlen iszap is a recirkulációs ágon
keresztül jut a rothasztóba. A recirkulációs kör megfelelő hőmérsékleten tartásához a külső
köpenycsőben áramló fűtővíz térfogatáramát a hőcserélő fűtőkörében levő motoros keverőszelep
szabályozza a rothasztó iszapterében elhelyezett hőmérséklet-távadó jele alapján. A fűtővíz szükséges
hőmérsékletét és mennyiségét az egyes fűtési körökben elhelyezett hidraulikus váltó biztosítja.
Az elősűrített iszap betáplálása a recirkulációs körön keresztül történik. A rothasztó teljes átkeverése
biztosított. A biogáz a reaktorok tetején található gázdómban gyűlik össze, míg rothasztott iszap
túlfolyással ürül az erre a célra kialakított tárolóba.
Biogáz hasznosítás
A rothasztókban képződő biogázt, mely általában 60-65% metánt tartalmaz, megfelelő tisztítási
lépéseket követően gázmotorokba vagy gázkazánokba vezetve többek között a technológiai hőigények
kielégítésére, elektromos energiatermelésre és a szolár szárító fűtésére használják fel.
A biogáz keletkezése és tárolása
A biogáz a rothasztók gázdómjában gyűlik össze, ahonnan folyamatosan a gáztartályba áramlik. A
biogáz tartály pufferként szolgál a gáztermelés és gázfelhasználás között. A gázdómban a gáznyomás
25-30 mbar, vákuum és túlnyomás elleni biztonsági szelepekkel, illetve habzuhannyal felszerelt. A
keletkező biogáz mennyiségét áganként mérik és folyamatosan regisztrálják. A robbanásveszélyes
területeken a gépészeti berendezések és műszerek robbanásbiztos kivitelben készülnek.
Biogáz előkezelés
A rothasztó iszapterében keletkező biogáz nedvességtartalma 100%, és emellett tartalmaz még többek
között kénhidrogént is. Mivel a gáz víz- és kéntartalma a gázmotorok üzemére kedvezőtlenül hat, illetve
a kénhidrogén égéstermékei levegővédelmi szempontból problémát jelentenek, ezek koncentrációját a
biogáz elégetése előtt minimalizálják.
A biogáz kezelési folyamat első lépése a rothasztók után közvetlenül elhelyezett 1-1 db kavicsszűrő,
amely a biogáz mechanikai tisztítását és kondenzvíz elvezetését is biztosítja. Ezt követően a gázmosó
berendezés csökkenti a biogáz kéntartalmát. A gázmosó működtetése opcionális, abban az esetben
javasolt, ha a szennyvíztisztító vonalon foszforeltávolítás céljából alkalmazott vas-só, illetve a sűrített
iszap tárolóba adagolt vas-só nem csökkenti határérték alá a szennyvíz iszap mezofil rothasztása során
keletkező kénhidrogén mennyiségét. A biogáz maradék nedvességtartalmának eltávolításáról a biogáz
szárító berendezés gondoskodik. A tisztító berendezések kültéri kivitelben az iszapsűrítő gépház és a
rothasztók közötti területen kerülnek elhelyezésre.
A keletkező biogáz várható sziloxán tartalma nem ismert, ezért a biogáz vezetéken egy sziloxán szűrő
kerül beépítésre a gázmotorok és a kazánok védelme érdekében és élettartamuk meghosszabbítására.
Gáztartály
A biogázt egy 1000 m3 térfogatú, duplafalú membrán gáztartályban tárolják. A külső membránt a fúvó
által biztosított sűrített levegő tartja. A rendszert biztonsági szeleppel látták el, amely túlnyomás esetén a
biogáz nyomást csökkenti. A gáztartály egy vasbeton lemez alapra erősítik, horganyzott acél anyagú
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rögzítő elemekkel. A vasbeton lemez a középpontja felé lejt, ahonnan a kondenzvíz elvezetése a
gáztároló előtti kondenzvíz aknába történik. A biogáz tartály térfogata elegendő ahhoz, hogy a telep
teljes kiterhelése esetén is 12 órás tárolási lehetőséget biztosítson.
Biogáz vezetékek, gázszárító és nyomásfokozó fúvó
A biogáz hasznosítás előtt a biogáz nyomását a gázhasznosító berendezések igénye szerint kell emelni,
a biogáz nyomásfokozó fúvóval. A biogáz vezetékeken kondenzvíz leválasztó aknákat telepítenek, a
kondenzvíz aknák tartalmazzák a gázérzékelőket és a vízzárat. A gázérzékelő a metángáz
megjelenésekor figyelmezteti a kezelőt a gázveszélyre, a vízzár pedig megakadályozza, hogy a
kondenzvíz elvezető hálózatba biogáz kerüljön. A nyomásfokozó fúvó előtt a biogáz vezetékbe
gázszárító berendezést terveztek.
Kazánok és gázmotorok
Az anaerob rothasztókban keletkező biogáz elsősorban elektromos energia termelésére fordítható, s
egyben a keletkező hulladékhő a technológiai hőigények kielégítésére és az épületek fűtésére fordítható.
Az elektromos energia termelése és a kapcsolt hőenergia termelése 1+1 db biogáz tüzelésű
gázmotorban (190 kW) történik. A megtermelt elektromos energia a telepi elektromos rendszerbe kerül
bevezetésre.
A kazánok mind biogáz, mind földgáz üzemre képesek. Ez lehetővé teszi a hőigények kielégítését olyan
esetekben is, amikor nem áll rendelkezésre biogáz (pl. a rothasztók beindításakor), illetve annak
mennyisége nem elegendő a rothasztók hőn tartásához (pl. téli időszakokban). A gázmotorokban és a
kazánokban keletkező összes forró vizet egy rendszeren belül kezelik, hasznosítják.
A kazánok indítása, a fűtési szivattyúk, keverőszelepek működtetése automatikus üzemmódban
hőmérsékletszabályozással történik.
Ha a képződő összes biogáz nem hasznosítható, a többlet mennyiség elégetésre kerül egy automatikus
működtetésű biogáz fáklyában. A biogáz csővezetékek és a biogáz hasznosító rendszer alkalmas arra,
hogy a biogáz termelés ingadozásait kezelje. A maximális rothasztó terhelés mellett képződő biogáz
mennyiségének min. 150 %-a elégethető a fáklyában, ha a gázmotorok és a kazánok közül egyik
berendezés sincsen üzemképes állapotban.
Az elfáklyázott és a gázmotorokban elégetett biogáz mérésére átfolyásmérőt terveztek.
A telep külső energia szükségletének további csökkentésére egy 200 kW névleges teljesítményű
napelemet telepítenek a meglévő épületek tetejére.
Rothasztott iszap tároló
Az anaerob rothasztókban kezelt szennyvíziszap a fermentáció lejátszódása után egy tárolóba kerül. A
rothasztott iszap-tároló 3 napos tartózkodási időt tesz lehetővé, így biztosítja a rothasztott iszap
egyenletes feladását a víztelenítő berendezésekre. A tárolót búvárkeverővel látják el, ami
megakadályozza az iszap kiülepedését, illetve az iszappal elvett biogáz is távozik a lassú keverés
hatására. A tároló vízszintje a víztelenítés kapacitásának és időtartamának megfelelően változik. A
tárolóból az iszapot 1+1 db szivattyú továbbítja a víztelenítő berendezésre.
Rothasztott iszap víztelenítése
A rothasztott iszap víztelenítését 1+1 db csigaprés biztosítja melynek teljesítményét polielektrolit
adagolással növeljük. A rothasztott iszapot 1+1 db szivattyú adja fel a csigaprésekre, melynek
mennyiségét térfogatáram mérők rögzítik. A két víztelenítő berendezéshez egy közös, háromkamrás,
folyamatos működésű polielektrolit oldó és adagoló rendszer tartozik. Az elkészített polielektrolit oldatot
1+1 db szivattyú adagolja az iszaphoz, mely a flokkulációs reaktorokban homogenizálódik, mielőtt a
csigaprésekre kerül. A víztelenített iszap szárazanyag-tartalma eléri a 20%-ot, tervezett értéke 22%. A
szűrletvizet a tervezett víztelenítő gépház alatt kiépülő csurgalékvíz átemelő aknába vezetik
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gravitációsan, ahonnan a szennyvíztisztítási technológia levegőztető műtárgya előtt elhelyezett
osztóműbe szivattyúzzák.
A víztelenített iszapot egy zárt csigarendszer továbbítja a szolár szárító csarnok felé. A csigaprések heti
5 munkanapon, 19,6 órás üzemidővel képesek biztosítani a megfelelő hatásfokú víztelenítést maximális
iszapterhelés esetén. A víztelenítő gépek mosását megszakító tartály beépítésével hálózati vízről
biztosítják. Mivel a polielektrolit oldatok készítéséhez kizárólag hálózati víz használható fel, ezért a
tervezett polimer oldó és adagoló berendezést az ivóvíz hálózatra kötik.
A polielektrolit oldó és adagoló berendezés, a flokkulációs reaktorok és a víztelenítő csigaprések az
iszapvíztelenítő gépházban kapnak helyet.
A víztelenítő berendezésből egy zárt csigarendszeren keresztül jut az iszap a szolár szárító csarnokba.
Csurgalékvíz akna
A víztelenítésből elfolyó csurgalékvíz egy aknába folyik, amely keverővel ellátott a csurgalékvíz
mennyiségi és minőségi kiegyenlítésére. Az aknába telepített szivattyúk a csurgalékvizet a
szennyvíztisztítás műtárgyaira juttatják vissza egy nyomóvezetéken.
Szolár szárítás és tárolás
A szolár szárító az iszapkezelés fejlesztésének egy fontos része, mivel a szárító a víztelenített iszap
térfogatának jelentős csökkentését biztosítja. A szolár szárító alkalmas arra, hogy a szennyvíztelepen
keletkező iszap szárítását elvégezze akkor is, ha az előzőleg nem került be a rothasztókba.
A szolár szárító csarnok kétféle célt szolgálhat: egyrészt alkalmas a rothasztókban keletkező,
víztelenített iszap szárítására, másrészt lehetőséget nyújt félévnyi mennyiségű víztelenített iszap
tárolására. A két üzemmód egyszerre nem megvalósítható.
A szolár szárítás hőigényét a napenergia biztosítja, ezért a tüzihorgonyzott acél szerkezetű csarnokok
burkolata magas fényáteresztő képességű üvegből készül. A biogázvonalról származó, várhatóan 200
kW-nyi hőenergiát a csarnok fűtésére használják fel. A csarnokokban a téli üzemben lehetőség van
elektromos működésű termoventilátorok működtetésére, amivel a napsugárzás hiányában a szárítási
teljesítmény növelhető.
A víztelenített iszap felületi rétegeinek száradását megfelelő légcserével gyorsítják. A vízgőzzel telített
levegőt ventilátorok vezetik el. A ventilátorok fordulatszáma automatikusan szabályozott a belső levegő
nedvességtartalma, a külső és belső levegőhőmérséklet, a napsugárzás erőssége és a szélerősség
alapján. Az egyenletes iszapszáradást belső keringtető ventilátorok is elősegítik.
Az iszap keverését és mozgatását csarnokonként egy-egy iszapmenedzser végzi. Az iszapmenedzser
egy futómacskával ellátott, kerettartóra szerelt keverő, forgató és szállító berendezés. A hídról levehető
gép teljes egészében nemesacélból készült, nagy előnye a kevés karbantartást igénylő és üzembiztos
kivitele. Az átforgatott, száradó iszapréteg maximálisan 20-30 cm vastagságú. Működtetése az időjárási
viszonyok, a hőbevitel, valamint az iszap nedvességtartalma függvényében a szárítóberendezés
szabályozásával történik. Az iszapmenedzser alkalmazásával teljesen automatikusan történik mind az
adagolás, mind az ürítés. Ezáltal lehetővé válik az egyszerű be- illetve kivitel.
A szolár szárítóban lehetőség van az iszap külső hővel történő szárítására is fűtőrendszer telepítésével.
A szolár csarnokokhoz szervesen kapcsolódik a biofilter, amelyen a belső tér levegőjét egy ventilátor
segítségével átnyomják, és tisztítják. A biofilterre vezetett levegőt először egy vízpermetező rendszeren
vezetik keresztül a levegőben lévő por leválasztására, majd a tölteten átáramolva a biofilter külső
felületén távozik a szagmentesített levegő. A szárított iszap kitermelése homlokrakodóval történik.
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C) Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapján az elérhető legjobb technika
meghatározásának szempontjai a következők, az elérhető legjobb technika meghatározásánál
különösen a következő szempontokat kell figyelembe venni:
Kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása:
A létesítendő biogáz üzem feladata a szennyvíztelepi technológiából kikerülő iszap mennyiség
csökkentése rothasztás által. Az előzőekben bemutatottak alapján megállapítható, hogy az üzem
kiépítésével a legjelentősebb mennyiségű hulladék, az iszap mennyisége több mint a felére csökken.
Kevésbé veszélyes anyagok használata:
A biogáz üzemi technológiában veszélyes anyagok használatára nem kerül sor, viszont a rothasztási
technológiának köszönhetően a szennyvíz iszap szervesanyag tartalma csökken, ezáltal a kikerülő iszap
veszélyessége is jelentősen csökken.
A folyamatban keletkező és felhasznált anyagok újrahasználatának, és a hulladékok
újrafeldolgozásának elősegítése:
A biogázüzemi technológia biztosítja a szerves iszapban rejlő biomassza hasznosítási lehetőséget,
azáltal, hogy a keletkező hőenergia és elektromos áram felhasználásra kerül. A rendszer megfelel, mert
ilyen és ehhez hasonló hulladékfeldolgozó / hasznosító létesítményeket mind hazánkban, mind a világon
sikerrel és eredményesen alkalmaznak.
Alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel próbáltak
ki ipari méretekben:
Az iszapok biogáz hasznosítása ma már egy viszonylag gyakran alkalmazott, bevezetett technológiát
jelent, melyet sikerrel alkalmaznak a szennyvíztisztító telepeken az iszapkezelés egy lépcsőjeként.
A műszaki fejlődésben és felfogásban bekövetkező változások:
A rendszer teljes mértékben korszerű, a meglévő építmények a műszaki fejlődésnek és a jelenlegi
ismereteknek megfelelő színvonalon épültek meg. A létesítendő műtárgyak az építészeti előírásoknak
megfelelően fognak kivitelezésre kerülni.
A vonatkozó kibocsátások természete, hatásai és mennyisége:
A kibocsátásokat a korábbi fejezetekben ismertettük, figyelembe véve az alkalmazott technológia
eredményeit (hulladékhasznosításra való törekvés, a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése)
megállapíthatjuk, hogy összességében a kibocsátások csökkennek.
Az új, illetve a meglévő létesítmények engedélyezésének időpontjai:
A végezni kívánt tevékenység jelen eljárás lefolytatását, valamint az egyéb szükséges engedélyek
beszerzését követően, valamint a telepítésre kerülő műtárgyak kivitelezését követően kezdhető meg.
Az elérhető legjobb technika bevezetéséhez szükséges idő:
A biogáz hasznosítás az elérhető legjobb technika, ennek bevezetésének időigénye nem haladja meg az
engedélyeztetéshez és a beruházás kiépítéséhez szükséges minimális időigényt.
A folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a
folyamat energiahatékonysága:
A rothasztási kezelési tevékenység során, a szerves iszapból az anaerob körülmények között
többlépcsős folyamatok során (hidrolízis, ecetsavképződés, metánképződés) a szerves anyagokból
metánképző baktériumok végül metánná, ammóniává, széndioxiddá és kénhidrogénné bontja, melyből a
metán részaránya a keletkező biogáz 2/3-a (kb. 60-72 %-a). A biogáz fűtőértéke átlagosan 23,0 MJ/m3
(5500 kcal/m3), tehát ez lényeges energiaforrást jelent. A telephelyen keletkező biogázt gátmotor
üzemeltetésére használja fel az engedélykérő, ezzel villamosenergiát, és hőenergiát állít elő, amivel
biztosítja a fermentáláshoz szükséges energiamennyiségeket. Mivel a 2 db rothasztótorony
összkapacitása nincs teljesen kihasználva, az engedélykérő az energiatermelés növelése érdekében a
telephelyre beszállított különböző szennyvíztelepeken keletkező víztelenített iszapot és a helyben
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keletkező fölösiszappal együttesen kívánja kezelni. Az energiahatékonyság szempontjából a rendszert
összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási
tevékenység energiahatékony megoldást nyújt.
Annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a
minimálisra csökkentsék vagy megelőzzék:
A biogáz hasznosítás során alkalmazott technológia azt eredményezi, hogy lerakással kevesebb
hulladék kerül ártalmatlanításra, amely a környezeti kockázatokat és a környezetre gyakorolt hatásokat
jelentősen csökkenti. Jelenleg a tervezett technológiánál a környezetvédelmi és gazdasági racionális
szempontokat figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technológia, amely a kisebb környezeti hatást
és kockázatot okoz, így megállapítható, hogy a technológia megfelel a BAT-nak.
Annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek környezetre
gyakorolt hatását:
A rendszer úgy került megtervezésre, hogy a környezeti kockázatokat minimalizálja (zárt iszapkezelő
rendszer, lebetonozott kezelőtér, csurgalékvíz gyűjtés stb.), a telephely, üzemeltetési szabályzattal,
haváriatervvel, valamint kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek következtében a balesetek
valószínűsége csekély. Az esetleg bekövetkező szennyeződések a bevált kárelhárítási módszerekkel
gyorsan és hatékonyan felszámolhatók, a szennyeződés továbbterjedése megakadályozható. A havária
eseményekre való felkészülés a kárelhárítás általános eszközállományának készenlétben tartásával
biztosított.
A magyar környezetvédelmi közigazgatási szervek vagy a nemzetközi szervezetek által közzétett
információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett iparágak között az
elérhető legjobb technikákról, a kapcsolódó monitoringról és a fejlődésről szervezett
információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai:
A tervezett rendszer a környezetvédelmi és gazdasági racionális szempontokat figyelembe véve a
hazánkban ma alkalmazott elérhető legjobb technikának megfelel. Jelenleg nincs olyan
(költséghatékony) technológia, amely jobb környezetvédelmi és gazdasági eredményt biztosít az
alkalmazott technológiánál.
Az alkalmazott gyakorlatra vonatkozó megállapítások az Európai Unió által kidolgozott hulladékkezelésre
vonatkozó elérhető legjobb technika referencia dokumentumban találhatók. A dokumentáció készítője a
legjobb elérhető technikáknak való megfelelést, az Európai Bizottságnak az elérhető legjobb
technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő
meghatározásáról szóló 2018/1147 (2018. augusztus 10.) európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti
elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében
végrehajtási határozata szerint vizsgálta.
Átfogó környezeti teljesítmény
BAT 1. Az átfogó környezeti teljesítmény javítása érdekében alkalmazandó BAT olyan
környezetközpontú irányítási rendszer (EMS) bevezetését és követését jelenti, amely az összes alábbi
szempontot magában foglalja:
I.
vezetői elkötelezettség, felsővezetői szinten is;
II.
II. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a létesítmény
környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja;
a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi
tervezéssel és beruházással összhangban;
IV.
az eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az alábbiakra:
a) felépítés és felelősség,
b) toborzás, képzés, tudatosság és kompetencia,
c) kommunikáció,
III.
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d)
e)
f)
g)

alkalmazottak bevonása,
dokumentálás,
hatékony folyamatirányítás,
karbantartási programok,

h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén,
i) a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása;
V.
a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele, különös tekintettel a
következőkre:
a) monitoring és mérés (lásd még az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó
(IED) létesítményekből származó, levegőbe és vízbe történő kibocsátások monitoringjáról
szóló, JRC által készített referenciajelentést, ROM),
b) korrekciós és megelőző intézkedés,
c) nyilvántartás vezetése,
d) (amennyiben megvalósítható) független, belső vagy külső auditálás annak érdekében, hogy
meghatározzák, vajon a környezetközpontú irányítási rendszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfelelően vezették-e be és tartják-e fenn azt;
VI.
az EMS-nek és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának
felülvizsgálata a felső vezetés részéről;
VII.
a tisztább technológiák fejlődésének követése;
VIII.
egy új üzem tervezési fázisában, valamint az üzem teljes élettartama során az üzem jövőbeli
végső üzemen kívül helyezéséből származó környezeti hatások figyelembevétele;
IX.
ágazati referenciaértékelés rendszeres alkalmazása;
X.
hulladékáram-kezelés (lásd: BAT 2);
XI.
a szennyvízre és a hulladékgázra vonatkozó nyilvántartás (lásd: BAT 3);
XII.
maradékanyag-kezelési terv (ismertetését lásd a 6.5. szakaszban);
XIII.
balesetkezelési terv (ismertetését lásd a 6.5. szakaszban);
XIV.
XV.

bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd: BAT 12);
zaj- és rezgésvédelmi intézkedési terv (lásd: BAT 17).

A Heves Megyei Vízmű Zrt. a minőségirányítási rendszerét kezdetben az MSZ EN ISO 9001:2001, 2009.
évtől az MSZ EN ISO 9001:2009, majd 2017. évtől az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint
alakította ki és vezette be a Zrt. egész működési területére.
Környezetközpontú Irányítási rendszerét az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint alakította ki és
müködteti az Egri Üzemegység egri szennyvíztisztító telepén, a telepen létesülő biogáz üzem területén is
működtetni fogja.
A Környezetközpontú Irányítási Rendszer a környezettudatosság vállalati szintű megvalósítása.
Felelősségvállalást jelent a tevékenységünkből eredő környezeti hatások csökkentéséért, azaz a
környezet védelméért.
2017. novemberben a Lloyd’s Register Quality Assurance tanúsító szervezet az új szabványok szerinti
újratanúsító felülvizsgálatot tartott a vállalatnál, melyen sikeresen teljesítették a szabvány által támasztott
követelményeket, ezáltal a tanúsító okirat érvényessége ismét három év időtartamra meghosszabbításra
került. A KIR olyan szerkezetbe foglalt, elemekből álló, környezetvédelemre vonatkozó irányítási, intézési
módszerek összessége, amely biztonságot nyújt a jogszabályi és egyéb vállalt kötelezettségeknek való
mindenkori elkötelezettségre, valamint biztosítja a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javulását.
A bevezetett rendszer megfelel a BAT követelményeknek, mert
 az üzemnek van elfogadott környezeti politikája,
 a szükséges környezetvédelmi eljárások kidolgozásra és bevezetésre kerültek
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 kiemelt figyelmet fordítanak az alábbi területekre
- a felelősségi rendszer strukturált felépítése
- képzés, elismerés és hatáskör biztosítása
- kommunikáció
- a dolgozók bevonása
- dokumentálás
- a folyamatok hatékonyságának ellenőrzése
- tervszerű karbantartás
- felkészülés a veszélyhelyzetekre
- a környezetvédelmi előírások megbízható teljesítése
 rendszeres a teljesítmények ellenőrzése, és ha szükséges a javító tevékenység megtétele.
A rendszer további jellemzője, hogy belső auditokkal ellenőrzik az üzem környezetvédelmi helyzetének
megfelelőségét, illetve rendszeres értékelést, beszámolókat kell készíteni az üzem környezetvédelmi
teljesítményéről.
A biztonságos üzemmenet fenntartásáról rendszeres ellenőrzés és karbantartás gondoskodik. A
kibocsátásokat rendszeresen ellenőrzik, a keletkező hulladékokat a keletkezés ütemében szállítják el az
üzemi gyűjtőhelyre, illetve adják át átvevő szervezetnek.
A gépek, berendezések csak bekapcsolt biztonsági berendezések mellett működhetnek, a kritikus
pontokon a berendezések működését automatika figyeli és felügyeli.
Az elvégzett munkafolyamatok felesleges káros anyag kibocsátással járó ismétlődését csökkentik az
elvégzett műveletek jóságát ellenőrző mérések. Az eredmények alapján, ha szükséges, módosítják az
adott technológiát. A dolgozók rendszeres környezetvédelmi oktatása és a vészhelyzetek elhárítására
végzett gyakorlatok mind része annak, hogy minimálisra csökkenjen a környezet veszélyeztetése.
A termelési folyamatok, technológiák teljesítményét rendszeresen értékelik mind a felhasznált
nyersanyagok, energia és víz, mind pedig a kibocsátott szennyezők és a keletkező hulladékok
mennyisége alapján. A rendelkezésre álló erőforrások függvényében évente fejlesztési terv készül a
mutatók javítása érdekében. Az intézkedési programban meg kell nevezni a program végrehajtásáért
felelős személyeket, a szükséges tevékenységeket és az intézkedés eredményességének méréséhez
szükséges vizsgálatokat.
A fentebb felsorolt tevékenységek mind a legjobb elérhető technikákat jellemzik, az üzem
környezetvédelmi irányítási rendszere megfelel a legjobb elérhető technikának.
BAT 2. Az üzem átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében alkalmazható BAT az
összes alábbi technika alkalmazását jelenti:
Leírás

Technika
A hulladék
paramétereinek
jellemzésére és

A bemenő szennyvíziszapra vonatkozó információkat
összegyűjik, adott esetben akár az iszap összetételének
mintavétellel és paramétermeghatározással történő

előzetes elfogadására
irányuló eljárások
kidolgozása és
végrehajtása

megállapítására is sor kerülhet. A hulladék kockázatalapú
előzetes elfogadási eljárása során mérlegelik többek
között
a
szennyvíziszap
veszélyességét,
a
folyamatbiztonságot érintő kockázatait, a munkahelyi
biztonsággal kapcsolatos és környezeti hatásokat,
valamint a korábbi hulladékbirtokos(ok) által rendelkezésre
bocsátott információkat.

Értékelés
Megfelel
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Technika

Leírás

Értékelés

Hulladékátvételi
eljárások kidolgozása és
végrehajtása

Az átvételi eljárások célja a szennyvíziszap előzetes
elfogadási szakaszban megállapított paramétereinek
igazolása. Meghatározzák a szennyvíziszap üzembe
történő beérkezésekor ellenőrizendő tényezőket, valamint
a hulladék átvételére és visszautasítására vonatkozó
kritériumokat. Az eljárások kiterjedhetnek a hulladék
mintavételezésére, vizsgálatára és elemzésére is. A
hulladék kockázatalapú átvételi eljárása során mérlegelik
többek
között
a
hulladék
veszélyességét,
a
folyamatbiztonságot érintő kockázatait, a munkahelyi
biztonsággal kapcsolatos és környezeti hatásokat,
valamint a korábbi hulladékbirtokos(ok) által rendelkezésre
bocsátott információkat.

Megfelel

A hulladék

A hulladék nyomonkövetési és nyilvántartási rendszere az

Megfelel

nyomonkövetési és
nyilvántartási
rendszerének
kidolgozása és
megvalósítása

üzemben található hulladék helyének és mennyiségének
nyomon követésére szolgál. Megtalálható benne a
hulladék előzetes elfogadási eljárása során keletkezett
minden információ (pl. a hulladék az üzembe történő
beérkezésének időpontja, egyedi azonosító száma, a
korábbi hulladékbirtokos(ok) adatai, az előzetes elfogadási
és átvételi elemzések eredményei, a telephelyen lévő
hulladék, többek között minden veszélyes hulladék
tervezett kezelési útvonala, jellege és mennyisége),
valamint az átvétel, tárolás, kezelés és/vagy a telephelyről
való elszállítás során keletkezett minden információ. A
hulladék kockázatalapú nyomonkövetési rendszerének
keretében mérlegelik többek között a hulladék
veszélyességét, a folyamatbiztonságot érintő kockázatait,
a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos és környezeti
hatásokat, valamint a korábbi hulladékbirtokos(ok) által
rendelkezésre bocsátott információkat.

A kimeneti teljesítmény
minőségirányítási
rendszerének
kidolgozása
és
megvalósítása

A kimeneti teljesítmény minőségirányítási rendszerének
kidolgozását és megvalósítását magában foglaló, meglévő
EN-szabványokra is épülő technikát annak garantálására
alkalmazzák, hogy a hulladékkezelés eredménye
összhangban legyen a várakozásokkal. Ez az irányítási
rendszer a hulladékkezelési teljesítmény ellenőrzését és
optimalizálását is lehetővé teszi, és e célból magában
foglalhatja a szóban forgó anyagok összetevőinek
anyagáram-elemzését
a hulladékkezelési
folyamat
egészén keresztül. A kockázatalapú anyagáram-elemzés
során mérlegelik többek között a hulladék veszélyességét,
a folyamatbiztonságot érintő kockázatait, a munkahelyi
biztonsággal kapcsolatos és környezeti hatásokat,
valamint a korábbi hulladékbirtokos(ok) által rendelkezésre
bocsátott információkat.

Megfelel
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Technika

Leírás

Értékelés

A
hulladékok
szétválogatása

A hulladékokat tulajdonságaik szerint szétválogatják, így a
tárolás
és
a
kezelés
könnyebbé,
valamint
környezetvédelmi szempontból biztonságosabbá válik. A
hulladékok szétválasztása fizikai elkülönítésen, valamint a
hulladék tárolási idejére és helyére vonatkozó információk
azonosítását szolgáló eljárásokon alapul.

Megfelel

A
hulladékok
kompatibilitásának
biztosítása
keverés,
elegyítés előtt

A kompatibilitás biztosításához különféle ellenőrzéseket és
vizsgálatokat kell végrehajtani a keverés, elegyítés vagy
más kezelési művelet során esetlegesen végbemenő
nemkívánatos és/vagy potenciálisan veszélyes vegyi
reakciók (pl. polimerizáció, gázfejlődés, exoterm reakció,
bomlás,
kristályképződés,
kiválás)
meghatározása
érdekében. A kockázatalapú kompatibilitási vizsgálatok
során mérlegelik többek között a hulladék veszélyességét,

Megfelel

a folyamatbiztonságot érintő kockázatait, a munkahelyi
biztonsággal kapcsolatos és környezeti hatásokat,
valamint a korábbi hulladékbirtokos(ok) által rendelkezésre
bocsátott információkat
A
beérkező
szilárd
hulladék szétválogatása

A beérkező szilárd hulladék szétválogatásának (1) célja,
hogy a nemkívánatos anyagok ne kerülhessenek be a
hulladékkezelés
következő
szakaszába.
Magában
foglalhatja az alábbiakat: — manuális elkülönítés vizuális
vizsgálat alapján; — vasfémek, nemvasfémek vagy
minden fémanyag elkülönítése; — optikai szétválasztás,
pl. közeli infravörös spektroszkópiát vagy röntgensugarat
alkalmazó módszerekkel; — sűrűségkülönbségen alapuló
szétválasztás, pl. szétválasztás légáramban, ülepítő
tartályokban,
rázóasztalokkal;
—
méret
szerinti
szétválasztás rostálással/szitálással.

Nem
alkalmazott,
mert szilárd
hulladék
beérkezése
nem
történik

BAT 3. A vízbe és levegőbe történő kibocsátások csökkentésének elősegítése érdekében
alkalmazandó BAT a szennyvíz- és hulladékgázáramok kimutatásának létrehozását és vezetését
jelenti, amelyet a környezetközpontú irányítási rendszer keretében kell megvalósítani (lásd: BAT
1), és amely a következő elemeket foglalja magában:
1) a kezelendő hulladék jellemzőire és a hulladékkezelési folyamatokra vonatkozó információk, többek
között:
a) a kibocsátások eredetét bemutató egyszerűsített folyamatábrák;
b) a folyamatintegrált technikák és a forrásnál történő szennyvíz-/hulladékgáz-tisztítás leírása, a
technikák és eljárások teljesítményét is beleértve;
c) a szennyvízáramok jellemzőinek bemutatása, kitérve például a következőkre:
d) az áram átlagos értékei és változásai, pH-érték, hőmérséklet és vezetőképesség;
e) a releváns szennyező anyagok (pl. KOI/TOC, nitrogénvegyületek, foszfor, fémek, elsőbbségi
anyagok/mikroszennyezők) átlagos koncentrációja, terhelési értékei és ezek változásai;
f) a biológiai eltávolíthatóságra vonatkozó adatok (pl. BOI, BOI/KOI arány, Zahn–Wellensvizsgálat, biológiai gátlási potenciál [pl. eleveniszap gátlása]) (lásd: BAT 52);
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2) a hulladékgázáramok jellemzőinek bemutatása, kitérve például a következőkre:
a) az áram átlagos értékei és változásai, valamint hőmérséklete;
b) a releváns szennyező anyagok (pl. szerves vegyületek, tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagok, ideértve a PCB-ket) átlagos koncentrációja, terhelési értékei és ezek változásai;
c) gyúlékonyság, alsó és felső robbanási határértékek, reakcióképesség;
d) olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyásolhatják a hulladékgáz-tisztító rendszert vagy
az üzembiztonságot (pl. oxigén, nitrogén, vízgőz, por).
e) Az előzetes vizsgálat során bemutattuk a biogáz üzemben alkalmazni tervezett ellenőrzési
módokat, mind a keletkezett szennyvizekre, mind a légszennyezés vonatkozásában. Az
ellenőrzésre vonatkozó információk bekerülnek a minőségirányítási rendszerbe.
Az alkalmazott eljárás megfelel.
BAT 4. A hulladék tárolásához kapcsolódó környezeti kockázat csökkentése érdekében
alkalmazandó BAT az alábbi technikák alkalmazását jelenti
Leírás

Technika
tárolóhelyeket

a

műszakilag

Értékelés

Optimális tárolási

A

helyszín

megvalósítható legnagyobb távolságban alakítják ki az
érzékeny területektől, a tárolás helyének meghatározásakor

és

gazdaságilag

Megfelel

arra törekednek, hogy kiküszöböljék vagy minimálisra
csökkentsék a hulladék üzemen belüli szükségtelen
mozgatását (pl. a hulladék kétszeri vagy többszöri
mozgatását vagy szükségtelenül nagy távolságra történő
szállítását).
Megfelelő tárolási
kapacitás

A
maximális
hulladéktárolási
kapacitás
pontos
meghatározása a hulladék jellemzőit és a kezelési kapacitást
figyelembe véve került kijelölésre és e maximális tárolási
kapacitás betartása; a tárolt hulladék mennyiségének
rendszeres ellenőrzése a maximálisan megengedett tárolási
kapacitáshoz viszonyítva; a hulladék maximális tartózkodási
idejének pontos meghatározása meghatározásra kerül.

Megfelel

A tárolóhelyek
biztonságos
üzemeltetése

A hulladék berakodásához, kirakodásához és tárolásához
használt berendezések pontos dokumentálása és jelölésre
kerülnek, a hőre, fényre, levegőre, vízre stb. érzékeny
hulladékok védelme az adott környezeti feltételeknek

Megfelel

megfelelően történik; a célnak megfelelő tartályokat és
hordókat használnak, amelyek tárolása biztonságos módon
történik.
A csomagolt
veszélyes hulladék
elkülönített tárolása
és kezelése

A keletkező veszélyes hulladékot a szennyvíztelepi
veszélyes hulladékokkal együtt tárolják az előírásoknak
megfelelően.

Megfelel
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BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szállításához kapcsolódó környezeti kockázat csökkentése
érdekében alkalmazandó BAT a kezelési és szállítási eljárások kidolgozását és végrehajtását
jelenti.
A beérkező, az üzemben keletkező és a kiszállítandó hulladékok kezelési és szállítási eljárásait a biogáz
üzem üzembe helyezésére elkészítik végrehajtását rendszeresen ellenőrzik.
Megfelel.
BAT 6. A szennyvízáramok kimutatásában meghatározott vízbe történő kibocsátások (lásd: BAT
3) vonatkozásában alkalmazandó BAT a folyamat főbb paramétereinek (pl. szennyvízáram, pHérték, hőmérséklet, vezetőképesség, BOI) a kulcsfontosságú helyeken (pl. az előkezelés bemeneti
és/vagy kimeneti pontján, az utolsó kezelés belépési helyén, valamint azon a ponton, ahol a
kibocsátás elhagyja a létesítményt) történő ellenőrzését jelenti.
A biogázüzemből szennyvíz a csurgalékvíz elvezetésből keletkezik, melyet a szennyvíztisztítási
technológia elejére vezetnek vissza. A visszevezetett szennyvíz mennyisége a tisztítandó szennyvíz
mennyiségéhez képest elenyésző, szennyező összetételét a technológia kezelni tudja. A területen
jelenleg is működik a szennyvíztisztító, mely rendelkezik monitoring rendszerrel. A tervezett biogáz
üzemi tevékenységhez a jelenlegi rendszer adaptálható, további monitoring rendszer kiépítése és
bővítése nem tervezett. Ennek megfelelően a szennyvíztisztító monitoring rendszerét mutatjuk be. A két
rendszer (a szennyvíztisztító és biogázüzem) monitoring rendszere nem különbözhet egymástól, azt
álláspontunk szerint együttesen kell kezelni.
Megfelel.
BAT 7. Az elérhető legjobb technika a vízbe történő kibocsátások EN-szabványoknak megfelelő
ellenőrzése legalább az alábbi gyakorisággal. Amennyiben nem áll rendelkezésre EN-szabvány,
az elérhető legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok
alkalmazása, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani
az adatszolgáltatást.
A telephelyen az érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedély szerinti előírások rögzítik a vizsgálandó
paraméterek körét, annak gyakoriságát, valamint a Környezetvédelmi Hatóság felé benyújtandó
szükséges adatszolgáltatást, amely által nyomon követhető a telephelyen végzett tevékenység
környezetre kifejtett hatása.
A telephelyen végzett monitoring kibocsátás-monitoring, amely a telephely a környezetbe jutó
kibocsátások monitoringját, illetve hatás-monitoring, amely az üzem környékének és hatásterületének
szennyezőanyagszintjének figyelését (talajvízfigyelő kutak) jelenti.
Megfelel.
BAT 8. Az elérhető legjobb technika a levegőbe történő irányított kibocsátások ENszabványoknak megfelelő ellenőrzése legalább az alábbi gyakorisággal. Amennyiben nem áll
rendelkezésre EN-szabvány, az elérhető legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetközi szabványok alkalmazása, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű
minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.
A létesülő pontforrás ellenőrzésére a környezetvédelmi engedélyben meghatározottak szerint fog
megtörténni.
Megfelel.
BAT 9. Az elérhető legjobb technika a szerves vegyületek elhasznált oldószerek regenerálásakor
a levegőbe történő diffúz kibocsátásainak, a tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat
tartalmazó berendezések oldószerekkel történő szennyeződésmentesítésének, valamint az
oldószerek fűtőértékük hasznosításának céljával történő fizikai-kémiai kezelésének legalább
évente egyszer, az alábbi technikák egyikének vagy azok kombinációjának alkalmazásával
végzett ellenőrzése
Esetünkben nem releváns.
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BAT 10. Az elérhető legjobb technika a bűzkibocsátás időszakos ellenőrzése
A környezetvédelmi engedélyben meghatározottak szerint fog megtörténni és bűzszennyezés elleni
intézkedési tervbe bekerülni.
Megfelel.
BAT 11. Az elérhető legjobb technika a víz, energia és nyersanyagok éves fogyasztásának,
valamint a maradékanyagok és szennyvíz éves termelésének legalább évente egyszer
végrehajtott ellenőrzése.
A biogáz üzemben éves szinten elkészítik és felülvizsgálják az energia és anyagmérlegeket, ellenőrzik
és véleményezik az adatokat, meghatározzák a szükséges intézkedéseket.
Megfelel.
BAT 12. A bűzkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése
érdekében alkalmazandó BAT egy szagkezelési terv kidolgozását, végrehajtását és rendszeres
felülvizsgálatát jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer (lásd: BAT 1) részeként
A biogáz üzem üzembe helyezésével egyidőben szagkezelési terv készül, mely tartalmazza a
következőket:
a) intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;
b) a bűz BAT 10 szerinti ellenőrzésének lefolytatására vonatkozó szabályzat;
c) az azonosított, bűzzel kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adandó válaszok szabályzata;
d) bűzmegelőzési és -csökkentési program a forrás(ok) azonosítására, a források kibocsátási
intenzitásának jellemzésére, valamint a megelőzést és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések
végrehajtására.
Megfelel.
BAT 13. A bűzkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése
érdekében alkalmazandó BAT.
A levegőztetési rendszer gyakori karbantartása és ellenőrzése.
Megfelel.
BAT 14. A levegőbe történő diffúz kibocsátás, különösen a por, szerves vegyületek és bűz
kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében
alkalmazandó BAT az alábbi technikák megfelelő kombinációjának használatát foglalja magában
Technika

Leírás

Értékelés

A potenciális diffúz

A csővezetékek vezetésének megfelelő megtervezése

kibocsátási források
számának

(pl. a csövek hosszának minimalizálása, az illesztések
és szelepek számának csökkentése, hegesztett

minimalizálása

szerelvények és csövek használata); a szivattyúk helyett
a gravitációs anyagtovábbítás előnyben részesítése; és
a telephelyen belüli haladási sebesség korlátozása.

Szivárgásálló
berendezések
kiválasztása és
használata

A tervezés során figyelembe vételre kerül.

Megfelel

A korrózió gátlása

A tervezés során az építőanyagok megfelelő
kiválasztása megtörténik, a berendezésekhez bélelés
vagy
bevonat
biztosítása,
csövek
lefestése
korróziógátlókkal.

Megfelel

Megfelel
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Leírás

Technika

Értékelés

A diffúz kibocsátások
megfékezése,
összegyűjtése és
kezelése

a diffúz kibocsátást lefedéssel minimalizálásra kerül.

Megfelel

Párásítás

Meleg, száraz, szeles időben a szállítási útvonalak a
diffúz porkibocsátás mérséklésére locsolásra kerülnek.

Megfelel

Karbantartás

A rendszeres karbantartás során a szivárgásra hajlamos
elemeket felülvizsgálják, ellenőrzik.

Megfelel

Hulladékkezelő és tároló területek tisztítása

A teljes hulladékkezelő terület (termek, közlekedők,
tárolóterek stb.), berendezések és tartályok rendszeres

Megfelel

tisztításra kerülnek.
Szivárgásészlelő és javító (LDAR) program

Nem releváns.

Nincs
alkalmazási
kötelezettség

BAT 15. A fáklyázás esetében az elérhető legjobb technikát az jelenti, ha a fáklyázást csak
biztonsági okokból indokolt esetekben, és nem rutinszerű üzemi feltételek (pl. beüzemelés,
leállítás) esetén végzik, mindkét alábbi technika alkalmazásával.
A megfelelő kapacitású gázvisszanyerő rendszert terveznek kialakítani, szivárgásálló nyomáskiegyenlítő
szelepek alkalmazásával. A gázrendszer kiegyensúlyozása, fejlett folyamatirányítási rendszer
alkalmazásával.
Megfelel.
BAT 16. Amennyiben a fáklyahasználat elkerülhetetlen, a fáklyák levegőbe történő
kibocsátásainak csökkentése érdekében alkalmazandó BAT mindkét alábbi technikának az
alkalmazását jelenti.
A füstmentes és megbízható működés, valamint a felesleges gázok hatékony égésének biztosítása
érdekében optimalizálják a fáklyacsúcsok magasságát, nyomását, gőzzel, levegővel vagy gázzal való
ellátását, típusát. A fáklyázásra szánt gáz mennyiségének folyamatos ellenőrzése biztosított.
Megfelel.
BAT 17. A zaj és rezgés kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető –
csökkentése érdekében alkalmazandó BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv kidolgozását,
végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer (lásd:
BAT 1) részeként, amely magában foglalja az alábbi elemek mindegyikét:
I.
a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;
II.
a zaj és a rezgés ellenőrzésére szolgáló szabályzat;
III.
az azonosított, zajjal és rezgéssel kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adandó válaszok
szabályzata;
IV.
zaj- és rezgéscsökkentési program a forrás(ok) azonosítása, a zajnak és rezgésnek való
kitettség mérése/becslése, a források hozzájárulásának jellemzése, valamint a megelőző
és/vagy csökkentő intézkedések végrehajtása érdekében.
Az EKHE zajvédelmi fejezetében bemutatottak szerint biztosított.
Megfelel.
BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető –
csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának
használatát foglalja magában
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Leírás

Technika

Értékelés

A berendezések és
épületek megfelelő
elhelyezése

Az épületek, berendezések elhelyezése nem okoz
határérték feletti zajterhelést.

Megfelel

Operatív intézkedések

Az üzemeltetési utasításokban részletezésre kerül.

Megfelel

Alacsony zajszintű
berendezések

A tervezett berendezések a legkorszerűbbek, így
zajkibocsátásuk is megfelelő.

Megfelel

Zaj- és rezgéscsökkentő
berendezések

A korszerű tervezésnek köszönhetően jelenleg nem
szükséges.

Megfelel

Zajcsökkentés

A korszerű tervezésnek köszönhetően jelenleg nem
szükséges.

Megfelel

BAT 19. A vízfogyasztás optimalizálása, a szennyvíztermelés csökkentése és a talajba, vízbe
történő kibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése
érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák megfelelő kombinációjának használatát foglalja
magában.
Leírás

Technika

Értékelés

Vízgazdálkodás

Nem releváns.

Megfelel

Víz visszaforgatása

Nem releváns.

Megfelel

Folyadékot át nem
eresztő felület

A műtárgyak kialakítása vízzáró kialakítású.

Megfelel

Tartályok, edények
túlfolyásának és
megrongálódásának
veszélyét és hatásait
csökkentő technikák

A tartályok kialakítása megfelel az előírásoknak. A
szükséges helyeken kármentők kialakításra kerülnek.

Megfelel

A hulladéktároló és -

A hulladékot fedett területen tárolják és kezelik, hogy

Megfelel

kezelő területek
tetőszerkezettel való
ellátása

megelőzzék esővízzel történő érintkezését, ezzel
minimalizálva a talaj felszínén elfolyó szennyezett víz
mennyiségét.

Vízáramok elkülönítése

Az egyes vízáramok (pl. talaj felszínén elfolyó víz,
technológiai víz) gyűjtése és kezelése elkülönítetten

Megfelel

történik a szennyező anyag- tartalom és a kezelési
technikák kombinációja szerint.
elvezető

A kezelési és tárolási területekre hulló csapadékot a
mosóvízzel, esetlegesen kiömlött folyadékokkal stb.
együtt összegyűjtik az elvezető infrastruktúrában, és a
szennyező anyag-tartalomtól függően visszaforgatják a
rendszerbe vagy további kezelésre továbbítják.

Megfelel

Szivárgások észlelését és
javítását lehetővé tevő
tervezési és karbantartási
előírások
Az

Az esetleges szivárgások rendszeres ellenőrzését a
kockázat alapján hajtják végre, és a berendezéseket
szükség esetén javítják.

Megfelel

Megfelelő
pufferkapacitás

A normáltól eltérő üzemi körülmények során keletkező
szennyvíz számára megfelelő tárolási pufferkapacitást
hoznak létre kockázatalapú megközelítés alapján (pl. a
szennyező
anyag
jellemzőinek,
a
további

Megfelel

Megfelelő
infrastruktúra

tárolási
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Technika

Leírás

Értékelés

szennyvízkezelés hatásának és a fogadó környezetnek
a figyelembevételével).
BAT 20. A vízbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazható elérhető legjobb
technika a szennyvíz alábbi technikák megfelelő kombinációjával történő kezelését jelenti.
A biogáz üzem nem jár vizekbe történő kibocsátással, ezért ez nem releváns.
BAT 21. A balesetekből és váratlan eseményekből eredő környezeti hatások megelőzése vagy
csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák balesetkezelési terv keretében
történő alkalmazását jelenti
A biogáz üzemelésekor baleseti és kárelhárítási terv készül.
Megfelel.
BAT 22. Az anyagok hatékony felhasználása érdekében alkalmazandó BAT az anyagok
hulladékkal való helyettesítését jelenti.
Esetünkben nem releváns.
BAT 23. A hatékony energiafelhasználás céljából alkalmazandó BAT az alábbi két technika
együttes alkalmazása.
A szennyvíztelepen folyamatosan figyelik az energia felhasználási mutatókat és jelentős folyamatait ezek
figyelembe vételével irányítják, és teljesítményét javítják. Az energia hatékonyság egyik fő lépése lesz a
biogáz üzem kiépítése, hiszen ezzel jelentősen javulnak a szennyvíz telep mutatói és csökken az
energia felhasználás.
Megfelel.
BAT 24. Az ártalmatlanításra továbbított hulladék mennyiségének csökkentése érdekében
alkalmazandó BAT a csomagolóanyag újrafelhasználásának a maradékanyag-kezelési terv
keretében történő maximalizálása (lásd: BAT 1).
Esetünkben nem releváns.
BAT 36. A levegőbe jutó kibocsátások csökkentése és az átfogó környezeti teljesítmény növelése
érdekében alkalmazandó BAT a hulladékok és folyamatok főbb paramétereinek nyomon
követését és/vagy szabályozását jelenti.
Monitoring rendszer kerül kialakításra azzal a céllal, hogy:
 biztosítsák a lebontási művelet stabilitását;


minimalizálják az üzemi problémákat, például a habképződést, amely bűzkibocsátáshoz
vezethet;
 a nem kívánt eseményt előidézni képes rendszerhibák megfelelő korai előrejelzése;
Ide tartozik a hulladékok és folyamatok főbb paramétereinek nyomon követése és/vagy szabályozása,
ilyen paraméterek többek között:
 a rothasztó tartályba kerülő anyag pH-értéke és lúgossága;




a rothasztó tartály üzemi hőmérséklete;
a rothasztó tartályba kerülő anyag hidraulikus és organikus töltési sebessége;
illékony zsírsavak (VFA) és ammónia koncentrációja a rothasztó tartályban, illetve a
fermentációs maradékban;
 a biogáz mennyisége, összetétele és nyomása;
 a folyadék és hab szintje a rothasztó tartályban.
Megfelel.
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Értékelés, összefoglalás
A tervezett biogázüzem az elérhető legjobb technikák felhasználásával fog üzemelni. Az alkalmazott
technikák várhatóan biztosítják az egységes környezethasználati engedély szerinti kibocsátási
határértékek betartását.
A tevékenység elérhető legjobb technikáknak való megfelelését a következő táblázat foglalja össze.
1. táblázat: Az elérhető legjobb technikának való megfelelés
BAT kritériumok

Alkalmazott technikák

BAT megfelelés

környezetirányítási
rendszer megléte

- Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR): ISO
14001 rendszer
- a felelősségi viszonyok megfelelő kialakítása
- a dolgozók oktatása és bevonása a környezeti
irányításba
- rendszeres ellenőrzések és fejlesztések

Megfelel

energiahatékonyság

- a beruházás célja pont az energia hatékonyság

Megfelel

növelése a biogáz hasznosítása révén, a projekt még
napelemeket is tartalmaz a szol
nyersanyagok
tárolása, - zárt tárolók alkalmazása
kiporzás csökkentése
- nyersanyagok mozgatása zárt rendszerben

Megfelel

légszennyező
emissziójának
csökkentése

Megfelel

vízhasználat
vízszennyezés
csökkentése
hulladék
csökkentése

anyagok - biofilterek alkalmazása,
- rendszeres karbantartás
- alapanyagok megfelelő megválasztása és ellenőrzése
és - nincs jelentős vízhasználat és vízszennyezés

mennyiség - elszállítandó iszap mennyiségének csökkentése

hulladékok
kezelése, - technológiában hulladékok hasznosítása
újrahasznosítása
- nem hasznosítható hulladékok gyűjtése és elszállítása

Megfelel

Megfelel

Megfelel

ártalmatlanításra
- szelektív hulladékgyűjtés
zajvédelem

- folyamatos zajcsökkentési program
- zajkibocsátás szempontjából korszerű berendezések,
gépek, és zajcsökkentési megoldások használata
- zajcsökkentési megoldások (zajgátló burkolatok,

Megfelel

hangtompítók beépítése, megfelelő hanggátlású
épületszerkezeti elemek alkalmazása).
- megelőző karbantartás a zajkibocsátás szinten tartása
érdekében.
maximális üzembiztonság A biogázüzem részletes tervekkel és utasításokkal
rendelkezik a nem
üzemi
műveletekkel,
az
üzemzavarokkal, az alkatrészek cseréjekor szükséges
intézkedésekkel,
az
ellenőrzésekkel,
a
karbantartásokkal,
a
tűzvédelemmel,
a
munkavédelemmel kapcsolatban, és ezt a dolgozók
oktatásokon sajátítják el.

Megfelel
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3. A tevékenység végzéséből várható hatásterület nagysága környezeti elemenként
3.1. Levegőterhelés tekintetében:
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:
A helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb
terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező
anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magas
légköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra
számított várható talaj közeli levegőterheltség-változás
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;
Az engedélykérelmi dokumentációban foglaltak szerint a legkedvezőtlenebb légszennyező anyag
kibocsátás során egy időben egy gázmotor (P5) 190 kW-os maximális teljesítményen üzemel,
valamint megnövekedett hőigény esetén a kisebbik gázkazán (P8) üzemelhet földgázzal.
Az egyes légszennyező anyagok hatásterületeinek számított értékét az alábbi táblázat mutatja:
Hatásterület
Légszennyező anyag

„A” feltétel szerint

„B” feltétel szerint

„C” feltétel szerint

NO2

66 méter

46 méter

34 méter

CO

-

-

34 méter

A telepen található légszennyező pontforrások hatásterület lehatárolása alapján, a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelmében a légszennyező pontforrások „A” feltétel
szerinti együttes hatásterületük a pontforrásokat összekötő szakasz felezőpontja köré írható
66 méter sugarú kör.
Szagvédelmi hatásterület:
A technológiából adódó szagszennyezett levegőre vonatkozó hatásterületet a javasolt szag
expozíciós határértékek figyelembevételével (szennyvíz kezelése – 1,5 SZE/m3), a szagterjedés
szempontjából kedvezőtlen meteorológiai állapot esetén mutatták be. A vizsgálati eredmények
alapján megállapítható, hogy a bemutatott kibocsátási és kedvezőtlen terjedési jellemzőket
figyelembe véve a források együttes területének határától számított 166 méteres sávban
határozták meg.
Védelmi övezet
A telephelyen folytatott szennyvíztisztítási technológia bűzhatással járó tevékenységnek minősül,
ezért a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) - (4) és (6) bekezdései értelmében, a telephely
geometriai középpontja körül húzott 300 m sugarú kör által lehatárolt területre védelmi övezet
kijelölése szükséges.
3.2. Zajterhelés tekintetében:
A vonatkozó szakterületi jogszabályokban rögzített határértékek betartása az építési munkálatok
során biztosítható, az üzemi zajforrás zajvédelmi hatásterülete védendő területeket, védendő
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épületeket nem érint, a telepítési szakaszhoz tartozó szállításból eredő zajterhelés növekedés nem
éri el a 3 dB értéket, így zajszempontú hatásterület nem jelölhető ki.
4. Kibocsátási határértékek:
4.1. Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek
A Heves Megyei Vízmű Zrt.egri szennyvíztisztító telepén üzemelő helyhez kötött légszennyező
forrásokra vonatkozóan az alábbi technológiai kibocsátási határértékeket kell betartani:
Pontforrás

Jele

P5

P6

Kibocsátott légszennyező anyag

Megnevezése

Kibocsátási
határérték
3
[mg/m ]

Kén-dioxid

60

Szén-monoxid

260

Nitrogén- oxidok

190

TOC

55

Kén-dioxid

60

Szén-monoxid

260

Nitrogén- oxidok

190

TOC

55

Kén-dioxid

65

Szén-monoxid

180

Nitrogén- oxidok

250

Kazán

Szilárd anyag

9

(350 kW)

Kén-dioxid

35

Szén-monoxid

100

Nitrogén- oxidok

250

Szilárd anyag

5

Kén-dioxid

65

Szén-monoxid

180

Nitrogén- oxidok

250

Szilárd anyag

9

Kén-dioxid

35

Szén-monoxid

100

Nitrogén- oxidok

250

Szilárd anyag

5

Megnevezése

Gázmotor
(190 kW)

Gázmotor
(190 kW)

Tüzelőanyag

Biogáz

Biogáz

Biogáz

P7

Földgáz

Biogáz

P8

Kazán
(150 kW)

Földgáz

Vonatkoztatási
oxigéntartalom
[tf %]

Tömegáram
küszöbérté
k [kg/h]

15

–

15

–

3

–

3

–

3

–

3

–
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Közlekedés
A szállítás tervezett útvonala a 25.sz. főút és a 2500 sz. közút. A szennyvízkezelő telepre irányuló
rendszeres teherforgalmat a nem közművel összegyűjtött szennyvíz- és egyéb szennyvíziszap
beszállítása jelenti. A telephelyről történő kiszállítás a szárított szennyvíziszapot érinti.
Napi

Havi

Éves

db ford./nap

db ford./hónap

db ford./év

Külső szippantó kocsik beszállítása

3,8

100

1200

Szenyviziszap szippantós beszállítás

0,2

4,2

50

Szenyvíziszap nyerges elszállítás

1

30

360

Telephelyi bázisú szippantó kocsik mozgása

5

120

1440

Összes tehergépkocsi

10

254,2

3050

Szállítási tevékenység

A telephely átlagos gépjármű forgalma napi 10 tehergépkocsi forduló, mely a tervezett kétműszakos
munkarend mellett óránként 1,4 tehergépkocsi menetet jelent.
II.

Előírások:

A. A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának előírásai:
a) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:
Általános előírások:
1. A létesítményt csak érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában, továbbá a
mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően – beleértve az
adatszolgáltatások teljesítését is – lehet működtetni.
2. Az új biogáz üzem létesítését követően Engedélyes legalább 30 nap időtartamú próbaüzemet
folytat le, melyet annak megkezdését megelőző 15 napon belül be kell jelenteni a
Környezetvédelmi Hatóság felé. A próbaüzem lezárását követően, de legkésőbb a próbaüzem
kezdetétől számított hat hónap után Engedélyes megvalósulási dokumentációt köteles
benyújtani Khvr. 22.§ (2) bekezdésének megfelelően.
3. Az engedélyezett tevékenység a próbaüzem után csak az egységes környezethasználati
engedélyben rögzített feltételek teljesítésével folytatható.
2. Az engedéllyel kizárólag az I.2. pontban felsorolt nem veszélyes hulladékok hasznosítása
végezhető az I.2. pontban felsorolt eszközökkel és az ott leírt módon.
3. Engedélyes köteles a létesítményt a tevékenységére vonatkozó mindenkori BAT
következtetésekben leírtaknak megfelelően üzemeltetni.
4. A Környezetvédelmi Hatóság engedélye nélkül semmiféle olyan módosítás vagy átépítés nem
valósítható meg, amely a Khvr. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változásnak minősül.
5. Ez az engedély a Khvr. szabályai szerint kiadott engedély, nem érinti az engedélyes/üzemeltető
egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.
6. Az engedélyesnek a létesítmény működtetése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az
engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az
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eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a
felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.
7. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen,
képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
8. A környezethasználó köteles a létesítményt felügyelő alkalmazottak megfelelő képzéséről
gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott
követelményeket.
9. A létesítmény működtetője köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek
jelen engedély azon követelményeivel, amelyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia
kell arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos munkautasítások álljanak

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire a tevékenység
jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária esetén
szükséges teendőkre.
A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély 1 példánya, illetve az
engedélyezési dokumentáció azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozás történik,
rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó
tevékenységet végez.
A létesítmény működtetője köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek
felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára,
akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő
feljegyzéseket kell készítenie.
A jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a
környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet [a továbbiakban 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint végre
kell hajtani.
A jóváhagyott vízminőségi kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtása érdekében a dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat
alkalmazni.
A hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatában résztvevő munkavállalókat oktatásban kell
részesíteni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges
műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli
esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi
jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható
esetleges környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes
körű felelősséggel tartozik.
A tevékenység kizárólag érvényes – engedélyes által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységre
(előkezelésre és hasznosításra) kiterjedő – környezetvédelmi biztosítás megléte mellett
folytatható, és az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.

19. A környezetvédelmi biztosításnak jelen határozat I.1. pontjában rögzített területi hatállyal a
kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére ki kell terjednie.
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Levegővédelmi szempontú előírások:
Létesítés:
1. A kialakítási munkálatok során a porképződést – szükség szerint locsolással – gátolni kell.
Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (erős szél, vagy inverziós légkörállapot) a porképződéssel
járó munkákat csökkenteni, vagy szüneteltetni kell.
2. A próbaüzem során a kibocsátások meghatározására, a kibocsátási határértékek betartásának,
illetőleg az adatszolgáltatás helyességének ellenőrzése érdekében akkreditált mérésekkel kell
meghatározni a légszennyező pontforrások emisszióját. Az emisszió mérési jegyzőkönyvet a
mérés időpontját követő 30 napon belül kell megküldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.
Üzemeltetés:
3. A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek
alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
4. A telephelyen végzett tevékenységek során olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, amely
kizárja a diffúz légszennyezést.
5. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
6. A lakott területen át történő szállítás esetében a lakosságot legkevésbé terhelő útvonalat kell
használni.
7. Az üzemeltetés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést
megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni, illetve meg kell akadályozni, hogy a
lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. Az elérhető legjobb technikától való eltérés a
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet] 30. § (2) bekezdése, valamint a 34. § (1) és 35. § (4) bekezdése alapján
jogkövetkezményekkel jár.
8. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a
lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó bűz ne érje. Megalapozott lakossági
panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő
tevékenységnek minősül.
9. Jelen határozat I.4.1 pontjában foglalt kibocsátási határértékeket be kell tartani.
10. A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását
és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell.
11. Amennyiben a telephelyen folytatott technológiákhoz kapcsolódóan még nem lett kialakítva
védelmi övezet, úgy a környezethasználónak a telephely környezetében a telephely geometriai
középpontja körül húzott 300 méter sugarú kör által lehatárolt területen védelmi övezetet kell
kialakítania. Erről tájékoztatni kell az önkormányzat jegyzőjét, és kezdeményezni kell a jelen
határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül a területrendezési terv módosítását.
Fentiekről a teljesítést követő15 napon belül írásban értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.
A védelmi övezet önkormányzatnál történő rögzítését és hirdetményezését követő 15 napon belül
a környezetvédelmi hatóságot tájékoztatni kell a védelmi övezet kialakításának módjáról.
12. Amennyiben a biogáz felhasználása, illetve ártalmatlanítása során bejelentés köteles
helyhez kötött légszennyező pontforrás létesül (pl. fáklya), a pontforrás üzemeltetésének
megkezdése előtt a pontforrást a Környezetvédelmi Hatósághoz be kell jelentetni, egyúttal
az egységes környezethasználati engedély módosítását kell kérni.

Hulladékgazdálkodási előírások:
Létesítés:
1. Az új műtárgyak és létesítmények kivitelezési munkái során keletkező hulladékokkal - amelyek
körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII.
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27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – végzendő hulladékgazdálkodási
tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó
jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel a Ht. előírásaira.
2. A létesítés során keletkező veszélyes hulladékokról a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell
gondoskodni.
3. A keletkező hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyének kialakításánál figyelembe kell venni az építési
és bontási hulladék kezeléséről szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet
[a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendele], illetve az egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírásait.
Hulladék a munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónapig tárolható. Ezen időtartamon belül, de
legkésőbb a határnapig a hulladék engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásáról
haladéktalanul gondoskodni kell.
Tilos a veszélyes hulladékot települési, vagy egyéb nem veszélyes hulladékok közé juttatni.
Fenti hulladékok gyűjtését és átadását úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.
Az építési kivitelezési munkák során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása
esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.
Amennyiben a hulladékok lerakóban kerülnek ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a
hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet]
meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
A kivitelezési tevékenység befejezését követően a tevékenység végzése során keletkező
hulladékokat teljes körűen el kell szállíttatni és át kell adni engedéllyel rendelkező
hulladékgazdálkodó szervezetnek.
A létesítés során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
(továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) előírásai szerint kell végezni.
11. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének
mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint elkészített építési és bontási
hulladék nyilvántartó lapot a hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolásával (szállítólevél, „SZ”
kísérőjegy, mérlegjegy) együtt a Környezetvédelmi Hatósághoz meg kell küldeni.
12. A használatbavételi engedélyezési eljárás folyamán benyújtandó dokumentációban szerepeltetni
kell a tevékenység végzése során keletkezett hulladékok átadását igazoló bizonylatok másolatait.
Üzemeltetés:
13. A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
14. A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység
során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
15. Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy a beérkező és az átveendő hulladékok
veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek. Az átvételi követelményeket nem kielégítő
hulladékok átvételét meg kell tagadni.
16. A kezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
17. A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetnek adhatja át.
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18. A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel
rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes
hulladékként kell kezelni.
19. Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, hasznosításáról, valamint további
engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a
telephelyen felhalmozni tilos!
20. Engedélyes telephelyén az egy évben előkezelhető és hasznosítható hulladékok mennyisége
nem haladhatja meg a 126 000 tonnát.
21. Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes másodlagos hulladékok összes
mennyisége nem haladhatja meg a 1 453 tonnát.
22. A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó
környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket,
berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek
olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális
mértékűre kell szorítani.
23. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát
rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
24. Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
25. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a 72/2013. (VIII. 27.)
VM rendelet 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú
átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban
foglaltak szerint kell gondoskodni.
26. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység

27.

28.

29.
30.

végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig,
amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt
gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell
gyűjteni.
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi
jogosultságáról. 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.
Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a
környezetszennyezés
elhárításáról
Engedélyes
haladéktalanul
köteles
gondoskodni.
Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett
intézkedésekről 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést,

illetve tájékoztatást adni.
31. Havária eseményeknél (pl. iszaptárolók, présgépek stb.) a környezetterhelés megakadályozása
érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a
szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
32. A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és
egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és
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személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény
bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
33. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte
mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A
környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási
tevékenységekre (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység
területi hatályára is.
34. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe
hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes
körű felelősséggel tartozik.
Zajvédelmi szempontú előírások:
1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 284/2007.(X.29) Korm. rendelet]
- 12.§-a szerint: „a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari
tevékenység ideje alatt köteles betartani”.
- 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti
zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól.
2. A fentieknek megfelelően a létesítés ideje alatt a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008.
(XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. mellékletében előírtakat be kell tartani.
3. Kivitelezési időszakban a vonatkozó zajterhelési határértékek be nem tartása esetén a
környezetvédelmi hatóság bírságot szab ki a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a 26.§ (1)
bekezdés c) pontja, 31.§ (1) bekezdése és 3. számú melléklet 2. pontja figyelembevételével.
4. A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés alapján amennyiben a zajforrás
üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított
feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy
helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve
mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és
a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység
folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték
megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
5. A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi zajforrás
üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan
változást, amely a határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül
köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
Földtani közeg védelmi szempontú előírások:
1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A Telephelyen folytatott tevékenység végzése
során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, valamint olyan technológiákat kell
alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
2. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát
rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról
folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat
kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
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3. A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek,
berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt
alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és
szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
4. A földtani közeg védelme telephely területén a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni.
5. A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására
kialakított terek, a térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el
kell végezni azok javítását.
6. A földtani közeget veszélyeztető anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki
védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban lehetséges.
7. Az üzemi kárelhárítási tervet a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni, és azt legkésőbb az
üzemelés megkezdését követő 60 napon belül a Magyar Államkincstár 10032000-0101210700000000 számú eljárási illetékbevételi számlájára 5000 Ft eljárási illeték átutalása mellett,
elektronikus úton meg kell küldeni jóváhagyás céljából a Környezetvédelmi Hatósághoz.
8. A kárelhárítási tervet kötelezettnek ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, valamint a
gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60
napon belül felül kell vizsgálnia, és az aktualizált tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a
Környezetvédelmi Hatósághoz.
9. A tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket
érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást
azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a
szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a
helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a
szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni
kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
10. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, a környezethasználó
haladéktalanul köteles tájékoztatni a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről,
jellegéről és mértékéről a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében meghatározott
hatóságokat.
11. 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 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás
elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
Természet- és tájvédelmi szempontú előírások:
1. A munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni.
2. A kivitelezés során az ideiglenesen nyitott munkagödröket, munkaárkokat reggelente és
betemetés előtt ellenőrizni kell, az esetlegesen bekerült, csapdázódott állatokat – fokozottan
figyelve a védett hüllőkre, kétéltűekre és kisemlősökre – ki kell emelni és megfelelő helyen
szabadon kell engedni.
3. A területen történő nem kívánatos költés elkerülése érdekében a kivitelezés során az esetleges
földlerakatok rézsűinek dőlésszögét úgy kell kialakítani (pl. 55º-tól kisebb), hogy azok a védett és
fokozottan védett, partfalban fészkelő madarak számára fészkelésre alkalmatlanok legyenek.
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4. Növénytelepítés esetén termőhelyhonos és őshonos fa- és cserjefajok alkalmazását kell előtérbe
helyezni.
Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:
1. A telephelyen létesített bejelentés-köteles helyhez kötött légszennyező forrásokra vonatkozóan a

2.

3.

4.

5.

306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján, levegőtisztaság-védelmi
változásjelentést (LAL) kell teljesíteni, elektronikus formában az OKIR rendszeren keresztül
legkésőbb a próbaüzem lezárását követő 30 napig.
A telephelyen üzemelő P5 ésP6 jelű gázmotor légszennyező pontforrások emisszióját évenként, a
P7 és P8 jelű gázkazán kéménye jelű pontforrások emisszióját ötévenként akkreditált
laboratóriummal kell méretni. A mérés időpontjáról előre értesíteni kell a Környezetvédelmi
Hatóságot. Az emisszió mérési jegyzőkönyvet a mérés időpontját követő 30 napon belül kell
megküldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.
Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források légszennyező anyag kibocsátásáról évente a
tárgyévet követő március hó 31-ig a Környezetvédelmi Hatóság részére az OKIR rendszeren
keresztül a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti
adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani.
Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi
alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon
belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
A használatbavételt követő első évben, majd azt követően kétévente a nyári hónapokban

akkreditált mérőszervezettel olfaktometriás szag emisszió mérést kell végeztetni.
A mérési jegyzőkönyvet a mérés évében szeptember 30-ig meg kell küldeni a környezetvédelmi
hatóságnak. A mérési eredmények alapján meghatározott szagvédelmi hatásterületet térképen is
ábrázolni kell. A mérés során az alkalmazott szagcsökkentő berendezések, szagcsökkentő
rendszerek hatásfokának ellenőrzése is szükséges.
6. A beérkező, az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal
végzett tevékenység módja (előkezelés, hasznosítás) szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás
szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
7. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint
kell végezni.
8. Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – az előkezelés, hasznosítás, valamint a
hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente,
a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
9. Az üzemeltető köteles a hasznosítási tevékenységről sorszámozott üzemnaplót vezetni a
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 23. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően,
melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos
eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
Így különösen:
 a telephelyre érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító,
hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, azonosító kód, mérlegelési jegy stb.);




a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége
[kg];
a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek
(pl. komposztálás ideje, hőmérséklete, a forgatási gyakoriság száma, keletkezett, a
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visszalocsolt, ill. elszállított csurgalékvizek mennyisége, időpontjai, a telepi komposztáláshoz
használt technológiai berendezések, eszközök napi, havi, éves üzemideje, az alkalmazott
kezelési műveletek megnevezése, stb.);
a telephelyről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők
jogosultságának (az átvevők engedélyének száma, kibocsátója az átvevők neve, címe,
székhelye) megjelölésével;
a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és
időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása,

mentesítés stb.).
Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell
kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
10. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyagkibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és
Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban évente - tárgyévet követő évmárcius
31-ig - (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/ internetes
oldalról tölthető le.
11. A Khvr. 22. § (10) alapján a környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg
vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt
gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében
legalább tízévente.
A tevékenység kapcsán felmerülő üzemzavarra, haváriára vonatkozó előírások
1) A rendkívüli légszennyezést (beleértve lakott területet érintő bűzhatást) a környezetvédelmi
hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a
szennyezés elhárításáról.
2) Havária esetén (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés
stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a
hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj
eltávolítását és cseréjét.
3) A bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, hatályos üzemi
kárlehárítási terv alapján azonnal fel kell számolni. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és
eszközöket a helyszínen kell tárolni.
4) Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználónak, amennyiben a szennyezés
 felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti, a területi vízügyi hatóságot
és a területi vízügyi igazgatóságot,
 a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti, a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot és a Nemzeti Park Igazgatóságot
a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről
haladéktalanul köteles tájékoztatni.
5) A bekövetkezett káreseményekről és a megtett intézkedésről a Környezetvédelmi Hatóságot is
tájékoztatni kell.
A tevékenység szüneteltetésére vonatkozó előírások:
1) A létesítmények szüneteltetésének szándékát, annak tervezett időpontját megelőzően legalább
30 nappal írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
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2) A tevékenységből származó kibocsátások környezeti elemekre gyakorolt hatásainak ellenőrzése
céljából kiépített és működő monitoring rendszert a szüneteltetés alatt is az előírásoknak
megfelelően üzemeltetni kell.
3) A szüneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szükséges karbantartási és a fejlesztési
munkálatokat el kell végezni.
4) A tevékenység újraindulásának szándékát az újraindulás napját 15 nappal megelőzően a
környezetvédelmi hatóság felé jelenteni szükséges.
A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások
1) A felhagyásra vonatkozó terveket, a munkálatok ütemezésére vonatkozó dokumentációt
2)

3)

4)

5)

jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
A tevékenység felhagyására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés
következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság
megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdése alapján az
engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését,
befejezését - a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal- a környezetvédelmi
hatóságnak köteles bejelenteni.
A tevékenység befejezését követően a létesítmények bontásából származó illetve a telephelyen
tárolt hulladékokat teljes körűen el kell szállíttatni, át kell adni arra engedéllyel rendelkező
szervezetnek további kezelésre. A telephely felhagyását követően a helyszínen hulladék nem
maradhat.
A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár
következett be, a mindenkor érvényes – jelenleg a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti
kárelhárítási vagy a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti – kármentesítési eljárást kell

lefolytatni.
6) A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem
maradhat.
b) Közegészségügyi hatáskörben:
1) A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tervezett tevékenységből eredően
kockázatos anyagok talajra, felszín alatti vizekbe jussanak, és ott veszélyeztetést okozzanak.
2) Az üzemelés során figyelembe kell venni az ivóvízvezetékek, és vízbázisok védőterületeire
vonatkozó előírásokat.
3) A működéssel összefüggésben keletkező hulladékok (kommunális-/és egyéb termelési hulladék
stb) szakosított gyűjtéséről, és folyamatos elszállíttatásáról gondoskodni kell az átvételre
engedéllyel rendelkező felé.
4) Megelőző jelleggel rovar- és rágcsálóirtást kell végeztetni az arra engedéllyel rendelkezővel
évente 2 alkalommal, illetve szükség szerint.
5) A kommunális szennyvíz, szennyvíziszap hulladékaival végzett tevékenység - technológiai
műveletei során a kockázatok (biológiai, kémiai stb) minimalizálására kell törekedni.
6) A tervezett tevékenységhez kapcsolódva veszélyes vegyianyaggal, keverékkel tevékenység
végzés (telephelyi, és a higiénés takarítási tevékenység is ide értendő), úgy be kell tartani a
kémiai biztonsági törvény és végrehajtási rendelet előírásait. Kémiai biztonsági szempontú
kockázatbecslést, értékelést kell készíteni/felülvizsgálni. A tevékenység a felhasznált anyag/
keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, kockázatértékelés-kezelés, és regisztrációs szám
birtokában végezhető.
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7) Működés során a nemdohányzók védelmét biztosítani kell.
c) Talajvédelmi hatáskörben:
1) A beruházást úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a talajvédő
gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
2) A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező
termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
3) Biztosítani kell, hogy a beruházással érintett területről a környező termőföldekre ne kerülhessen
azok minőségét rontó talajidegen anyag. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.
d) Kulturális örökség védelmi hatáskörben:
1) A tárgyi beruházáshoz elkészített előzetes régészeti dokumentáció (továbbiakban:ERD) feltárási
projekttervében előírt régészeti feladatokat (régészeti megfigyelés) a beruházás földmunkái során
el kell végeztetni az ERD-ben megjelölt feladatellátó intézménnyel.
2) Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó földmunkák során,
régészeti feltáráson kívül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti
örökség védelme érdekében a jegyző útján Hatóságomat értesíteni,a tevékenység szüneteltetése
mellett a helyszín és a leletek felelős őrzés szabályai szerint megőrzéséről a feltárásra jogosult
intézmény intézkedéséig gondoskodni kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása
örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
B/1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
(Miskolc) 35500/6614/2019. ált számon kiadott,az egységes környezethasználati engedélyre és a
bele foglalandó hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó szakhatósági állásfoglalásában
foglalt előírásai:
1) A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat bekell tartani.
2) Be kell tartani a hatóságunk által az Eger város szennyvíztisztítására kiadott35500/8790-10/2015.,
3021-9/2011. és 21276-2/2005. számokon módosított H-1753-66/2000 sz. vízjogi üzemeltetési
engedélyben foglaltakat.
3) Be kell tartani a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat, továbbá az Eger, Déli vízmű ivóvízbázis
védőterületeit és védőidomait kijelölő 35500/2375-21/2015. ált számú határozat „B” hidrogeológiai
védőterületre vonatkozó előírásait.
4) A terület csapadékvizei nem érintkezhetnek olyan anyagokkal, amelyekből szennyeződést
oldhatnak ki, vagy szállíthatnak magukkal.
5) A hulladékok fogadása és átmeneti tárolása során ki kell zárni a felszíni és felszínalatti vízkészlet
elszennyeződésének lehetőségét.
6) Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín
alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről a vízügyi
hatóságot azonnal tájékoztatni kell.
7) A szennyvíztisztító telep tervezett bővítése során a vízilétesítmények jogerős vízjogi létesítési
engedély alapján építhetők, és jogerős vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltethetők.
B/2. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Eger) 36000/1469-1/2019. ált. számon kiadott,
az egységes környezethasználati engedélyre vonatkozó szakhatósági állásfoglalásában:
Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos
katasztrófavédelmi szempontból a tevékenység végzéséhez előírások nélkül hozzájárult.
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B/3. Kerecsend Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője K/2463-2/2019. számon, az Egri
Szennyvíztisztító Telep fejlesztése keretében biológiailag bontható nem veszélyes hulladékok
hasznosítására vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a szakhatósági
állásfoglalást feltétel nélkül megadta.
III.

Jelen határozatomba a tevékenység légszennyező forrásaira vonatkozó levegőtisztaság-védelmi
engedélyt, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyeket
belefoglaltam.
A levegőtisztaság-védelmi engedély és hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje
2024. augusztus 31.

IV.

Jogkövetkezmények, egyéb rendelkezések
a) A környezetvédelmi hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére
kötelezi, ha megállapítja az alábbiakat:
 a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek
megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős
változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani;
 az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által
megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;
 a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
 ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben
rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.
b) Az egységes környezethasználati engedély építésre nem jogosít, és az egyéb engedélyek
beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
c) Amennyiben az engedély rendelkező részének I/ 1. és I/2. 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 az
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának bejelenteni, amelynek alapján
a környezetvédelmi hatóság dönt a szükséges további intézkedésekről.
A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyhez képest bekövetkezett
nem jelentős változás esetén az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy
kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban
kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
d) 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
– ha 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.
e) A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) és (3) bek.
alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet
folytat, a jogszabályban meghatározott mértékben éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28ig. A felügyeleti díj mértéke 200 000,- Ft, azaz kettőszázezer forint.
f) A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az
Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről
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szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély
kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi
felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül
kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy
ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata
óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.
g) Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is
folytatni kívánja, a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni a Khvr. rendelkezéseire is figyelemmel.
VI.

Az eljárási költséget az Engedélyes viseli. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1 500 000,- Ft,
továbbá jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély
és hulladékgazdálkodási engedély egységes környezethasználati engedélybe foglalása különkülön 150 000,- Ft, azaz összesen 300 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles.

VII.

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

A Heves Megyei Vízmű Zrt. (3301 Eger, Hadnagy u. 2.) megbízásából eljáró VTK Innosystem Kft.
(1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) 2018. július 11-én az Eger Város Szennyvíztisztító Telep technológiai
fejlesztése tárgyában előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró
HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú határozatban megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás
megvalósításához környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, ugyanakkor a
tevékenység a Khvr. 1. § (3) bekezdés eb) pontja értelmében csak egységes környezethasználati
engedély birtokában kezdhető meg, mivel a tervezett beruházás a Khvr. 2. számú mellékletének 5.
[Hulladékkezelés, 5.3. Nem veszélyes hulladékok c) kizárólag anaerob lebontással történő kezelése 100
tonna/nap kapacitáson felül] pontjának hatálya alá tartozik.
Fentiekre tekintettel a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3301 Eger, Hadnagy u. 2.) megbízásából eljáró VTK
Innosystem Kft. 2019. július 5-én előterjesztett kérelmében az Eger, Kőlyuk út 9841. helyrajzi szám alatti
szennyvíztisztító telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosítására (rothasztás, biogáz termelés)
tevékenységre vonatkozóan egységes környezethasználati engedélyezési eljárást kezdeményezett a
Környezetvédelmi Hatóságnál.
A tárgyi beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési 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 2. pontjában
[Szennyvízkezelési projektek] 30. alpontjában [Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és
a szennyvíztisztító telep korszerűsítése] felsorolásra került. Ennek értelmében tárgyi tevékenység
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.
Az eljárás megindulásakor megállapítottam, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az
eljárás megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
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CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség. Erre
való tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján HE-02/KVTO/02857-2/2019. számon függő hatályú
végzést adtam ki.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
14/2015.
(III. 31.)
FM
rendelet
[a továbbiakban:
14/2015.
(III. 31.)
FM
rendelet]
3. számú mellékletének 4. pontja figyelembevételével előírt 1 500 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj a
kérelem megküldésével egyidejűleg megfizetésre került.
A Khvr. 20. § (3) bekezdése alapján „a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az
egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.” A kérelmezett hasznosítási tevékenység
végzéséhez a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozóan hulladékgazdálkodási engedély és
levegőtisztaság-védelmi engedély szükséges.
A 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 4. pontja figyelembe vételével a 3. számú
melléklet 10.3. pontja [„Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt
engedélyek kiadása, módosítása (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése)”] alapján
számított – jelen esetben a hulladékgazdálkodási engedély és a levegőtisztaság-védelmi engedély
vonatkozásában 2x150 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj a kérelmi dokumentáció megküldésével
egyidejűleg megfizetésre került.
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során a formai szempontból teljes dokumentáció
alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet]
28 § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. és 5. pontjában foglalt
szakkérdéseket, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 2. 3. 6. pontjai alapján megkértem az ügyben érintett szakhatóság
állásfoglalását.
Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység végzéséhez nem veszélyes hulladék hasznosítására
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély szükséges, az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásban az egységes környezethasználati engedélybe foglalandó nem veszélyes hulladékhasznosítási
engedély vonatkozásában, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján vizsgáltam a
8. számú melléklet I. táblázata 2. E pontjában foglalt szakkérdést, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet 19. táblázat 62. 63. 64. pontja vonatkozásában megkértem az ügyben érintett szakhatóság
állásfoglalását.
A dokumentációban foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
az alábbiakat állapította meg:
Környezet- és természetvédelmi hatáskörben:
A dokumentáció készítői rendelkeznek az engedélyezési dokumentáció készítéséhez szükséges
szakértői jogosultsággal, és a kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat benyújtotta.
A benyújtott dokumentáció megfelel az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi
követelményeit megállapító, a Khvr. 8. számú mellékletében, valamint az elérhető legjobb technikák
meghatározásának szempontjait tartalmazó, a Khvr. 9. számú mellékletében foglaltaknak.
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Levegőtisztaság-védelmi szempontból:
Létesítés során várható környezeti hatások:
A munkagépek és tehergépjárművek által kibocsátott kipufogógázok:
A kivitelezési munkálatokban 1 db autódaru, 1 db homlokrakodó, 1 db kotrógép, 1 db úthenger, 4 db
döngölőgép és 3 db tehergépkocsi vesz részt. A dokumentációban bemutatott számítások alapján az
építés időszakában meghatározó a munkagépek NOx emissziója, melynek maximális levegőtisztaságvédelmi hatásterülete a munkaterület középpontjától számítva 12 méter.
Porterhelés:
A földmunkák esetében a porképződés mértéke a megmozgatott talaj fajtájától, tömegétől, annak
nedvességtartalmától és az időjárási körülményektől függ. A létesítési munkák során kb. 8400 m 3
(~21 000 tonna) föld kerül megmozgatásra. A dokumentációban foglaltak szerint, az üzemi terület határai
mentén végzett tevékenység esetén a kiporzás a telekhatáron túli 15 méteres övezetre terjedhet ki.
Mivel a létesítés teljes időtartama 20 hónap, így a kiporzást okozó földmunkák időben megoszlanak. A
levegőterheltség egészségügyi határértékeit meghaladó ülepedő és szálló por terhelés a közvetlen
munkaterületen túl nem várható.
Közlekedés:
A szállítás tervezett útvonalai a 25. sz. főút és a 2500 sz. közút. A telepítéshez köthető szállítási
forgalom várható volumene 4tgk/óra fordulóra tehető, mely az említett utak jelenlegi forgalmához képest
minimális. A főút hatásterülete még a telepítéshez köthető megnövekedett szállítási forgalomból adódó
forgalomnövekedéssel együtt sem haladja meg az útszéltől számított 5 métert.
A benyújtott dokumentáció alapján a létesítési munkálatokból adódó levegőterheltség várhatóan a
hatásterületen belül sem haladja meg a vonatkozó egészségügyi határértékeket.
Üzemelés során várható környezeti hatások:
Szaghatások:
A vizsgált szennyvíztisztító telepen az alábbi tisztítási fokozatok üzemelnek:
-

Mechanikai tisztítás
Biológiai tisztítás (anaerob, anoxikus és levegőztető medencékkel)
Fertőtlenítés klórgázzal
Iszapkezelés kiegyenlítő és gyűjtő tartálya
A szennyvíztisztító potenciális bűzforrásai:

Ssz.

Berendezés megnevezése,
emisszió helye

Kibocsátott
szagegység
(SZE/h)

Biofilterből kilépő
kezelt levegő
szagkoncentrációja
(m 3/h)

Bűz szempontú
megjegyzés

1.

„A” jelű akna biofiltere

60 000

200

Fedett műtárgy

2.

Rácsgépház biofiltere

140 000

200

Fedett műtárgy

3.

Nyitott homokfogó

2 300 000

-

Nyitott műtárgy

60 000

200

Fedett műtárgy

560 000

200

Fedett műtárgy

20 000

200

Fedett műtárgy

20 000

200

Fedett műtárgy

1 000 000

-

Nyitott műtárgy

4.
5.
6.
7.
8.

MOBA
szűrletvíz
átemelő
biofiltere
Lefedett
előülepítők
új
biofiltere
Nyers iszap átemelő akna
biofiltere
TCW csarnok és Sulzer
berendezés biofiltere
Nyitott anaerob medence
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6 500 000

-

Nyitott műtárgy

10.

Nyitott anaerob ill. anoxikus
medencék
Nyitott levegőztető medencék

10 000 000

-

Nyitott műtárgy

11.

Nyitott utóülepítő medencék

12 500 000

-

Nyitott műtárgy

12.

Nyitott fertőtlenítő medencék

250 000

-

Nyitott műtárgy

40 000

200

Fedett műtárgy

80 000

400

Fedett műtárgy

1 800

200

Fedett műtárgy

46 000 000

200

Fedett műtárgy

9.

13.
14.
15.
16.

Fedett
iszapfogadó
akna,
kevert
iszapmedence,
és
iszapszivattyú
akna
új
biofiltere
Iszapvíztelenítő épület
Fedett rothasztott iszaptároló
és
kigázosító
medence
passzív biofiltere
Szolár szárító biofiltere

Energiatermeléshez kapcsolódó pontforrások:
A tervezett biogáz-termelés során a beszállított folyékony és víztelenített iszapokból és a telephelyen
keletkező iszapokból megfelelő előkészítés és keverés után zárt rothasztókban történik a biogáz
előállítása. Az anaerob rothasztókban keletkező biogáz elsődlegesen elektromos energiatermelésre
használható, míg a keletkezett hulladék hő a technológiai hőigényének kielégítésére és az épületek
fűtésére hasznosítható. A képződő biogáz átlagos metán tartalma 60-65%. Az elektromos energia
termelése és a kapcsolt hőenergia termelése 2db egyenként 190 kW teljesítményű gázmotorban
történhet (az egyik meleg tartalék).
A rothasztó beindításakor a biogáz még nem áll rendelkezésre, ezért a kazánok kizárólag földgázzal
működtetve tudják kielégíteni a hőigényeket. A beépíteni tervezett kazánok maximális kapacitása 150
kW és 300 kW.
Amennyiben a képződő összes biogáz nem hasznosítható, a többlet mennyiség elégetésre kerül egy
automatikus működtetésű biogáz fáklyában. A fáklya kialakítását úgy tervezik, hogy a maximális
rothasztó terhelés mellett képződő biogáz minimum 150%-a elégethető legyen a fáklyában, ha sem a
gázmotorok, sem a kazánok nem üzemelnek.
A kialakítandó pontforrások:
Pontforrás
jele

Technológia
megnevezése

Pontforrás megnevezése
(teljesítmény)

Tüzelőanyag

P5

Biogáz-üzemű motorok

MAN gázmotor (190 kW)

Biogáz

P6

(53/2017. (X. 18.))

MAN gázmotor (190 kW)

Biogáz

P7

Melegvizes fűtési
energia előállítás

Vitoplex 200 lazán (350 kW)

Földgáz, Biogáz

P8

(53/2017. (X. 18.))

Vitoplex 200 kazán (150 kW)

Földgáz, Biogáz

A védelmi övezet kialakításának szükségességét a Kvt. 34. §-a alapján, a 29. § figyelembevételével, a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3)-(4), és (6) pontjaiban foglaltak alapján írtam elő. Felhívom a
figyelmet, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (7) - (8) pontjai alapján, a védelmi övezet
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kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.
A kibocsátási határértékek előírása a P5-P6 jelű pontforrások esetében a 140 kWth és annál nagyobb,
de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet
(továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet) 4. mellékletének 2 F. pontja, valamint 2.6. pontja alapján
történt.
A gázkazánok többféle, eltérő kibocsátási határértékű (földgáz/biogáz), ill. eltérő vonatkoztatási
oxigéntartalmú (földgáz/biogáz üzem) tüzelőanyag felhasználásúak, ezért a meleg vizes fűtési energia
előállításhoz tartozó P7 és P8 pontforrások esetén a kibocsátási határértékek előírása az 53/2017.
(X. 18.) FM rendelet 3. bekezdés F. pontja, valamint 3.1. és 3.7. pontja alapján történt.
Tekintettel arra, hogy a P5-P6 jelű pontforrásokhoz tartozó technológia a levegőterheltségi szint és a
helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet)
14. melléklet 1.1.7. alapján az évente mérendő technológiák közé tartozik, ezért az emissziók
megfelelősségének igazolására éves mérési gyakoriságot írtam elő. A P7-P8 jelű pontforrások esetében
az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja, és (2) bekezdés a) pontja alapján az
emissziók megfelelősségének igazolására öt éves mérési gyakoriságot írtam elő. Az ellenőrző méréseket
a 6/2011. (I.14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.
A bűzkibocsátó források esetén alkalmazandó olfaktometriás időszakos mérési kötelezettségre
vonatkozó előírásomat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése alapján tettem.
A mérésre és adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 6/2011. (I. 14.) VM
rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint 14. melléklet 1.1.7 és 1.3. pontjai, az 53/2017. (X. 18.) FM
rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja, és (2) bekezdés a) pontja, illetve a 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet 31. § (1)-(2) és (4) bekezdései alapján jártam el.
Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a Kvt., a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet, a 6/2011.
(I. 14.) VM rendelet, valamint az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet előírásai alapján tettem.
Zajvédelmi szempontból:
A telepítéshez kapcsolódó munkákat kizárólag a nappali időszakban végzik, a telepítés zajkibocsátását
döntően a területen dolgozó munkagépek és a területre érkező szállítójárművek zaja jelenti. A telephely
szállítási forgalma a 25-ös számú másodrendű főút Eger belterületi szakaszán, a Mátyás király úton
bonyolódik. A kivitelezés alatt a telephelyre irányuló forgalom miatt zajszint növekedés a fenti útvonalon,
és csak a nappali időszakban várható.
Éjszakai időszakban munkavégzés nincs a telepen. Éjszaka csak a szivattyúk üzemeltetése történik,
azonban azok környezet szempontjából zártan kerültek elhelyezésre, így terhelésükkel nem kell
számolni.
A szennyvíztisztító üzemeltetése kapcsán jelentkező szállítási tevékenység hatásterületeként a
hozzávezető közutakkal szomszédos védendő terület jelölhető meg, amennyiben ott legalább 3 dB
mértékű járulékos zajterhelés-változás jelentkezik. A fejlesztés során a dolgozói létszám nem bővül. Így
a személygépkocsi forgalom a korábbival megegyező lesz.
A benyújtott dokumentáció adattartalma alapján megállapítható, hogy a vonatkozó szakterületi
jogszabályokban rögzített határértékek betartása külön intézkedések nélkül biztosítható. Az előzetes
számítások alapján elmondható, hogy a létesítési fázis során, illetve az üzemelési fázis során
meghatározott hatásterületen védendő ingatlanok nem találhatóak.
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A tevékenység jelentős környezeti zajkibocsátással feltételezhetően nem jár. Ennek megfelelően
zajvédelemhez kapcsolódó hatósági eljárás lefolytatása nem szükséges. Az effektív létesítés és a
létesítmény-üzemeltetés zajszempontú környezeti hatása létező, de nem lesz jelentős.
Zajvédelmi ügyekben a hatáskört a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. §-a szabályozza, miszerint a
rendelet (3) bekezdés b) pontja alapján a valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti
hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység zaj- és
rezgésvédelmi ügyében a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja az elsőfokú hatósági jogkört.
Zajvédelmi szempontú szakvéleményemet a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, a 27/2008. (XII.3.)
KvVM – EüM együttes rendelet, illetve a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján
adtam ki.
Földtani közeg védelme szempontjából
A dokumentációban foglaltak alapján a létesítés során a talajt előreláthatólag csak fizikai hatások érik, a
munkagépek mozgása a burkolatlan területeken talajszerkezet módosulást, tömörödést idézhet elő. A
kivitelezés során szükségessé váló feltöltést, visszatöltést szennyeződésmentes talajjal végzik. Az
iszapkezelés és a biogáz üzem tervezett létesítményei vízzáró kivitelben tervezettek.
A folyékony, tartálykocsival érkező anyagok lefejtése az ECRUSOR® gépház mellett történik. Erre a
célra külön ki van építve egy fogadócsonk a csurgalékok összegyűjtésére szolgáló tálcával és mosási
lehetőséggel.
Az iszap recirkulációs és hőcserélő technológia, valamint a rothasztási technológia során nem keletkezik
csurgalékvíz. A rothasztó tetején lévő biogáz tisztítási eljárásokból keletkező csurgalékvizek a rothasztó
oldalán a csapadékvíz elvezetés mellett lesznek levezetve a telepi csurgalékvíz gyűjtő hálózatba
gravitációs csővezetéken. A gépház tisztításából (mosás) vagy a szivattyúk, hőcserélők karbantartásából
eredő vizeket a gépházban lévő folyókák gyűjtik össze, melyek szintén a telepi csurgalék gyűjtő
hálózattal állnak összeköttetésben.
A benyújtott dokumentáció alapján normális üzemkörülmények között a földtani közeget érintő
kibocsátás nem történik.
Az üzemeltetési szabályzatban, üzemi kárelhárítási tervben, valamint havária tervben foglaltak
betartásával a földtani közeget érintő szennyezés bekövetkezésének valószínűsége minimalizálható.
Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb
szennyező anyag kibocsátás, valamint a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának figyelemmel
kísérése érdekében a Kvt. 14-15. §. alapján, a Khvr. 22. § (10) bekezdése, a 11. melléklet 3. 4. pontjai, a
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, valamint a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai, 6-8.
§-ai és a 2. melléklet 9.2. b) pontja figyelembevételével tettem.
Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására külön eljárásban kerül sor, az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése, 31. § (1) bekezdése és Melléklet XIII. 1. pontja szerinti eljárási illeték
megfizetését követően a vízügyi igazgatóság ügyfélként, továbbá a vízügyi és vízvédelmi hatóság
szakhatóságként történő bevonásával.
Hulladékgazdálkodás szempontjából
A biogáz üzem létesítése során többféle, eltérő összetételű hulladék keletkezik. A bontási munkák során
keletkezhet szennyezetlen és veszélyes anyagokkal szennyezett bontási hulladék és föld. A terület
előkészítése, alapozási munkák során elszállítandó föld gyűlhet össze.
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Az építési-szerelési munkák során keletkező hulladékok nagy része kommunális és kommunális
hulladékokkal együtt kezelhető hulladék (pl. nem szennyezett csomagolóanyagok, göngyölegek). A
tapasztalatok alapján az építés-szerelésből keletkező összes hulladékmennyiség csak egy töredéke
minősül különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladéknak (korrózió gátló, tisztító, zsírtalanító
vegyszerek, kenőanyagok, festékhulladékok, olajszármazékokkal szennyezett csomagolóanyagok, a
munkák során esetlegesen előforduló kiömlések következtében szennyeződött talaj). A keletkező
hulladékok eltávolítása és szabályszerű kezelése a kivitelező feladata.
Az építés során keletkező nem veszélyes hulladékok mennyiségének becslését az alábbi táblázat
tartalmazza:
Sorsz. Hulladék kód

1

2

17 01 01

17 02 01

Megnevezés

Beton

Fa

Mennyiség

Kezelés módja

20 t

A hulladék minőségétől függően
hulladékkezelési engedéllyel rendelkező
vállalkozóval elszállíttatásra kerül inert vagy
kommunális lerakóra, illetve hasznosításra.

1,5 t

A hulladék minőségétől függően
hulladékkezelési engedéllyel rendelkező
vállalkozóval elszállíttatásra kerül
kommunális lerakóra, vagy tüzelőanyagként
való hasznosításra.
A hulladék minőségétől függően
hulladékkezelési engedéllyel rendelkező
vállalkozóval elszállíttatásra kerül
kommunális lerakóra, vagy hasznosításra.
Hulladékkezelési engedéllyel rendelkező
vállalkozóval elszállíttatásra kerül
hasznosításra.
Hulladékkezelési engedéllyel rendelkező
vállalkozóval elszállíttatásra kerül
hasznosításra.

3

17 02 03

Műanyag

3t

4

17 03 02

Bitumen keverék,
amely különbözik a 17
03 01-től

2t

5

17 04 05

Vas és acél

6t

6

17 05 04

Föld és kövek, amelyek
különböznek a 17 05
03-tól

5t

Hulladékkezelési engedéllyel rendelkező
vállalkozóval elszállíttatásra kerül
hasznosításra

10 t

Hulladékkezelési engedéllyel rendelkező
vállalkozóval elszállíttatásra kerül
kommunális lerakóra, vagy hasznosításra.

5t

A település kommunális hulladék
elszállításért felelős szolgáltatójával
elszállíttatásra kerül.

7

17 09 04

8

20 03 01

kevert építési- bontási
hulladék, amely
különbözik a 17 09 01től, a 17 09 02-től és a
17 09 03-tól
Egyéb települési
hulladék ideértve a
vegyes települési
hulladékot is

Az építés során keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének becslését az alábbi táblázat
tartalmazza:
Sorsz.

1

Hulladék kód

08 01 11*

Megnevezés
szerves oldószereket
vagy más veszélyes
anyagokat tartalmazó
festék- és lakkhulladék

Mennyiség

10 kg

Kezelés módja
Üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd a
kezelésére engedéllyel rendelkező
vállalkozóval elszállíttatásra kerül.
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2

15 01 10*

3

15 02 02*

4

5

6

7

veszélyes anyagokat
maradékként
tartalmazó vagy
azokkal szennyezett
csomagolási hulladék
veszélyes anyagokkal
szennyezett
abszorbensek,
szűrőanyagok (ideértve
a közelebbről meg
nem határozott
olajszűrőket),
törlőkendők,
védőruházat

17 01 06*

veszélyes anyagokat
tartalmazó beton, tégla,
cserép és kerámia
frakció vagy azok
keveréke

17 02 04*

veszélyes anyagokat
tartalmazó vagy azzal
szennyezett üveg,
műanyag, fa

17 04 09*

veszélyes anyagokkal
szennyezett
fémhulladék

17 05 03*

veszélyes anyagokat
tartalmazó föld és
kövek

150 kg

Üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd az adott
veszélyes hulladék kezelésére engedéllyel
rendelkező vállalkozóval elszállíttatásra
kerül.

50 kg

Üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd a
kezelésére engedéllyel rendelkező
vállalkozóval elszállíttatásra kerül.

4t

30 kg

7t

A kivitelezés során a szennyezett bontási
hulladékok tárolására kijelölt helyen
deponálják, majd a kezelésére engedéllyel
rendelkező vállalkozóval elszállíttatásra
kerül
Üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd a
kezelésére engedéllyel rendelkező
vállalkozóval elszállíttatásra kerül.
A kiemelt olajtartályok és az olajszivattyú
ház elbontott és olajjal szennyezett
fémberendezései erre engedéllyel
rendelkező vállalkozóval hasznosítás
céljából elszállításra kerülnek.

Az olajtartályok és olajszivattyú épület
nem
elbontása után esetlegesen eltávolítandó
meghatároz szennyezett talaj majd a kezelésére
ható
engedéllyel rendelkező vállalkozóval
elszállíttatásra kerül

Üzemelés során a telepen keletkező és beszállítani tervezett hulladékokat hulladékkódonként az alábbi
táblázat mutatja be:
Hulladékkód

Megnevezés

Származás

Mennyiség

19 08 05

települési szennyvíz
tisztításából
származó iszap
települési szennyvíz
tisztításából
származó iszap
olaj-víz elválasztásból
származó,
étolajból és zsírból eredő
zsír-olaj
keverék

Helyben keletkezik

109 100 t/év
1,7 % sz.a. tartalommal

Külső
szennyvíztelepekről

3 125 t/év
16% sz.a. tartalommal

Külső
szennyvíztelepek
zsírfogójából

365 t/év

19 08 05

19 08 09

A biogáz előállítást követően a szolár szárítóból kikerülő szárított szennyvíziszap becsült mennyisége a
következőtáblázatban látható:
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Hulladékkód

Megnevezés

Származás

Mennyiség

19 08 05

települési szennyvíz
tisztításából
származó iszap

rothasztott, majd
szárított iszap

2 906 t/év
50% sz.a.
tartalommal

A szolár csarnokokat úgy tervezték meg, hogy alkalmasak legyenek a féléves keletkező szárított iszap
mennyiség tárolására, így a rothasztott és szárított kezelt szennyvíziszap közvetlenül onnan kerül
kiszállításra a további hasznosítást végző, arra engedéllyel rendelkező szervezetek telephelyére.
A tervezett tevékenység végzésére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelmet nyújtott be, mellyel egyidejűleg egységes
környezethasználati engedély kiadását is kérelmezte. Kérelméhez részletes környezetvédelmi
dokumentációt mellékelt.
A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítéltem meg, hogy az
Engedélyes biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok
környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításhoz szükségesek.
A Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával a
kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenység a dokumentációban bemutatott
technológiának megfelelően, az engedélyben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával
folytatható, Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedély megadható.
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 1.) Kormányrendelet, valamint
a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.
Természetvédelmi szempontból
A tárgyi tevékenységek hatásterülete egyedi jogszabály által kihirdetett országos jelentőségű védett
természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. §
(2) bekezdése alapján nyilvántartott ex lege védett természeti területet nem érint, továbbá az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózatnak és a barlangok felszíni
védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni
védőövezetnek nem része.
A tervezett beruházás az előírások betartása mellett védett természeti értékeket nem veszélyeztet, a tájés természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető. Az előírásokat a területen potenciálisan előforduló
védett fajok védelme érdekében és általános természetvédelmi indokokkal, az alábbi jogszabályi
rendelkezések alapján tettem.
A Tvt. 5. §(1) bekezdése alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet
kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben
kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében,
következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.
A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének
megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
A Tvt. 43. §(1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,
elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-,
költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
A tervezett beruházás a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek megfelel, ezáltal természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.
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Engedélyes tevékenységére a BIZOTTSÁG 2018. augusztus 10-i (EU) 2018/1147 számú, a 2010/75/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos
következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló VÉGREHAJTÁSI
HATÁROZATA alkalmazandó, mivel a 2010/75/EU irányelv I. mellékletében 5. 3. b) pontjába [ Nem
veszélyes hulladék hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek
együttese 75 tonna/nap kapacitás felett, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a
91/271/EGK irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével:
i. biológiai kezelés;
ii. hulladék előkezelése égetés vagy együttégetés céljából;
iii. hamu kezelése;
iv. fémhulladék aprítóberendezésekkel történő kezelése, ideértve az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékait, valamint az elhasználódott járműveket és azok alkatrészeit.
Amennyiben az egyetlen hulladékkezelési tevékenység az anaerob lebontás, az e tevékenységre
vonatkozó kapacitási küszöb napi 100 tonna] tartozik.
A
tevékenység
végzésének
feltételeiről
az
elérhető
legjobb
technika-következtetések
figyelembevételével rendelkeztem.
Közegészségügyi hatáskörben:
Az egri szennyvíztisztító telepi fejlesztés érinti a szennyvíztisztítási vonalat és az iszapkezelést. Az
iszapkezelés fejlesztésének elsődleges célja a szennyvíztelep energiaigényének csökkentése a
rothasztás során keletkező biogáz hasznosításával. A szennyvíztisztító területén létesítendő Biogáz
üzemben tervezett iszaprothasztási technológiával összefüggésben hulladékgazdálkodási tevékenység
végzés is történni fog.
A telep jelenlegi technológiája - kommunális jellegű –eleveniszapos szennyvíztisztítás- fázisai:
mechanikai tisztítást, előülepítést, biológiai tisztítás, utóülepítés és fertőtlenítés. Eger város
szennyvíztisztítására vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkezik. (35500/8790-10/2015., 3021-9/2011. és
21276-2/2005. számokon módosított H-1753-66/2000 sz. vízjogi üzemeltetési engedély). Az egri
szennyvíztisztító, és telepeiről beszállított szennyvíziszapot préseléssel valamint szárítással előkezelik.
Eger Város szennyvíztisztító telepe az Eger Déli Vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik
el. A teleptől mintegy 3 200 m-re déli irányban találhatóak az Eger-déli ivóvízbázis D-1, D-2, D-3 ivóvíz
kútjai, amelyek a ~4 m átlagos vastagságú, 6-8 m mély feküjű kavicsteraszra települtek. A telepről a
szennyvíztisztítási tevékenység során estlegesen kikerülő szennyező anyagok nyomon követése
érdekében a kutak mellett monitoring talajvízfigyelő kútak vannak.
Tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység:kommunális szennyvízkezelésből származó, biológiailag
lebontható nem veszélyes hulladékhasznosítás –az előkezelt iszaphulladék rothasztásával biogáz
előállítás- gázmotorokban történő hasznosítással.
 A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység:
Nem veszélyes hulladékok előkezelése: szennyvíziszap szűrése, szárítása.
Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: szennyvíziszap rothasztása, valamint az előállított
biogáz hasznosítása villamos- és hőenergia formájában.
 Kezelendő hulladékok: települési szennyvíztisztításból származó iszap (125000t/év); olaj-víz
elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék (1000t/év). Összesen:
126000 t/év.
 A kezelési műveletek: elősűrítés-rothasztás(anaerob körülmények között) – biogáz
hasznosítás(biogáz tartály, konténeres gázmotor, fáklya, gázelőkészítő berendezésekben) –
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rothasztott iszapkezelés (műtárgya zárt, aktív szenes szűrővel)- szolár szárítás (3 db
csarnokban). A keletkező csurgalékvíz a rendszerbe visszaforgatásra kerül. A szárított iszap
(kb.50%szárazanyagtartalmú) lesz.
A keletkező biogáz 2/3 rész metánt (CH4) és 1/3 rész szén-dioxidot (CO2) tartalmaz
A hasznosítási művelet eredményeképp keletkező szárított iszap hulladékként kiszállításra
kerül granulátum formájában, további hasznosítása nem a keletkezés helyén, hanem külső
helyszíneken valósul meg.

Hatásterület vizsgálatok: szagkibocsátó források szagvédelmi hatásterülete az üzemelés időszakában a
szagforrások együttes területének határától számított 166 méteres sávban lehet kijelölni. A gázmotor és
gázkazán kéménye hatásterülete a pontforrások által határolt terület középpontja köré írható 66 m
sugarú körön belül van. A zajvédelmi számítások szerint védett területet nem érint. Az üzemelési
egyesített hatásterület az üzemelés szagvédelmi és a zajkibocsátási hatásterületének összeolvadásával
számított.
Humán egészségügyi szempontból a tevékenység végzés egészségügyi határérték túllépést normál
üzemmenet során nem vélelmez.
A tevékenység telepítésének, és várható üzemelésének a felszíni, felszín alatti vizekre gyakorolt hatása
semlegesnek ítélt, mivel zárt rendszernek tekinthetők.
Várható veszélyes vegyianyaggal végzett tevékenység: az iszapkezelési technológiához felhasznált
vegyszerek a következők: vassó, habzásgátló, polilektrolit, nátrium-hidroxid oldat. Minden
vegyszertípusból minimum 14 napra elegendő mennyiség áll rendelkezésre. A vassó és a nátriumhidroxid tárolására szolgáló tartály, illetve habzásgátló vegyszer kanna az iszapsűrítő gépházban kerül
elhelyezésre. A polielektrolit adagolását folyamatos és automatikus oldó- és adagoló rendszer biztosítja.
A polielektrolit adagoló rendszerek a sűrítő és az iszapvíztelenítő gépházban kapnak helyet.
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás vizsgálati dokumentációi alapján környezetegészségvédelmi szempontból megállapítottam, hogy várhatóan egészségi kockázatok lehetnek a
környezethasználati tevékenységnek -havária esetén-, melyekkel számolni kell. A vizsgálati
dokumentációban leírt műszaki intézkedésekkel, várhatóan az emberi egészség, környezetegészségügyi hatások minimalizálhatók lesznek, ezért tevékenység egészségi kockázatai, annak káros
hatásai a lakókörnyezetben élők egészégét vélhetően nem, vagy csak kis mértékben terhelik.
Jelenlegi rendelkezésre álló egységes környezethasználati engedélyezés, és a nem veszélyes
hulladékgazdálkodási tevékenység végzéshez- kérelmi dokumentáció alapján - kizáró ok környezetegészségügyi szempontból nem vélelmezett.
Talajvédelmi hatáskörben:
„Szakvéleményemet a termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás,
illetve tevékenység engedélyezésére irányuló tényezőket vizsgálva, a termőföldre gyakorolt hatások
figyelembevételével adtam meg.
A megkereséshez csatolt dokumentációk átvizsgálását követően (dokumentáció címe: Biogáz Üzem
Létesítése Az Egri Szennyvíztisztító Telepen Egységes Környezethasználati Engedély Kérelem
Dokumentáció, készítette: VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft., száma:
30/2019., készítés dátuma: 2019. június), elsőfokon eljáró talajvédelmi hatósági jogkörömben a
termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység
engedélyezésére irányuló egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, talajvédelmi
szakkérdés vizsgálata tárgyában megállapítottam, hogy a beruházásnak talajvédelmi szempontból
akadálya nincs, a talajvédelmi szempontú feltételek betartása mellett.
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A tárgyi ügyben felmerült talajvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdése, 5. melléklet I. táblázat 5. pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei
kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 25. §
(1) bekezdése, 26. § és a 27. § (2) bekezdése, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott 53/2019. (VI.19.) utasítása a Heves Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről
13. § alapján vizsgáltam meg.
A termőföld minőségi védelme szakmai vélemény előírásait a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény 43. § (1), (3) bekezdések és a 48. § (1) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel adtam
meg.”
Kulturális örökségvédelmi hatáskörben:
A „Egri szennyvíztisztító telepen tervezett beruházás” a Kötv. 7. § 20. a) pontjában meghatározott
nagyberuházásnak és a Kötv. 23/G. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt kiemelt nagyberuházásnak
minősül. A fentiek alapján a Várkapitányság Nonprofit Zrt. (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.) jogelődje a
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. ERD-t 2018. -ban készített.
A feltárási projekttervet tartalmazó teljes ERD-t a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére
irányuló első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni a Kr. 40. § (7) - (10)
bekezdése alapján.
A Kötv. 23/D. § (1) bekezdése szerint az ERD záródokumentuma a feltárási projektterv. A Kötv. 23/D. §
(2) bekezdése szerint a feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi
régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a várható
kockázatokat. A projektterv határozza meg a nagyberuházás régészeti területi jellemzőit és
előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás területi szakaszait és a szakaszolás indokait.
Nagyberuházás esetén a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt
területeken a Kr. 43. § (3) bekezdése régészeti megfigyelés biztosítását írja elő. A Kötv. 23/E. § (5)
bekezdése értelmében nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés földmunkái régészeti
megfigyelés mellett végezhetőek. A régészeti megfigyelés az esetlegesen előkerülő régészeti
jelenségek szakszerű dokumentálását biztosítja.
A Kr. 35. § (1) bekezdése alapján, ha a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti
bontómunkát igényel, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - a régészeti
bontómunkát, az elsődleges nyilvántartásba vételt és múzeumba történő befogadást az előkerült
régészeti jelenség vonatkozásában, a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
A Kr. 35. § (2) bekezdése alapján a régészeti bontómunka megkezdését az örökségvédelmi hatóságnak
be kell jelenteni.
A tervezett földmunkák során nem várt módon előkerült régészeti emlékek esetén történő
intézkedéseket a „kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 24. § határozza
meg.
A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményét a Kötv. 82. § (2) bekezdése helyezi
kilátásba.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a szakkérdés tekintetében a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja,
illetékességét az I. számú melléklet 10. pontja határozza meg. Az örökségvédelmi szakkérdést a Kr. 87.
§ (1) bekezdése, és 88. §-ban meghatározott szempontok szerint vizsgáltam.
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A formai szempontból teljes dokumentáció alapján HE-02/KVTO/02857-5/2019. számon megkértem az
ügyben érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet szakhatóság állásfoglalását.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
(Miskolc)
35500/6614/2019.
ált.
számú
szakhatósági
állásfoglalásában
az
egységes
környezethasználati engedély és az abban foglalandó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához
előírásokkal hozzájárult.
Szakhatósági állásfoglalásában indokolásképpen az alábbiakat adta elő: „Az egyes ivóvízminőségjavítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 272/2017.(IX.14) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja 30. alpontja alapján kiemelt
jelentőségűnek minősül.
Az elektronikusan elérhető kérelemben foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg:
„Eger Megyei Jogú Város és az agglomerációs települések (Felsőtárkány, Ostoros, Novaj, Egerszólát,
Egerszalók és Egerbakta) szennyvizeit az Eger, Kőkút utca címen, 9841 hrsz-on, belterületen
elhelyezkedő szennyvíztisztító telepen kezelik.
A szennyvíztisztító telep tulajdonosa Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, üzemeltetője a Heves
Megyei Vízmű Zrt. A telep, amelynek technológiája mechanikai tisztítást, előülepítést, biológiai tisztítási
fokozatot, utóülepítést és fertőtlenítést tartalmaz a többször módosított H-1753-66/2000számon kiadott
vízjogi üzemeltetési engedély alapján, az abban rögzített kibocsátási határértékek betartásával üzemel.
A szennyvíztelepi fejlesztésére irányuló projekt célja kettős: egyrészt a meglévő telep szennyvíztisztítási
vonalának fejlesztése másrészt korszerű iszapkezelési technológiakiépítése biogáz üzem létesítésével,
a keletkező biogáz hasznosítása a telep energiaigényének csökkentése érdekében.
A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység:
Nem veszélyes hulladékok előkezelése: szennyvíziszap szűrése, szárítása.
Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: szennyvíziszap rothasztása, valamint az előállított biogáz
hasznosítása villamos- és hőenergia formájában.
A hasznosítási művelet eredményeképp keletkező szárított iszap hulladékként kiszállításra kerül
granulátum formájában, további hasznosítása nem a keletkezés helyén, hanem külsőhelyszíneken
valósul meg.
Felszíni vizekre gyakorolt hatás:
Az építési munkák során nem történik felszíni vízbe való technológiai hulladék vízbebocsátás. A
kivitelezés ideje alatt keletkező többlet kommunális szennyvíz a telepi kommunális szennyvízcsatorna
rendszerbe kerül be és a szennyvíztelepen megtisztítják. Az építés alatt a szennyvíztelep üzeme a
jelenlegihez hasonló lesz.
A tevékenység során, mivel a telep terhelése jelenleg nem éri el a tervezési kapacitást, ezért a
csurgalékvíz okozta többletterheléshez a telep technológiája üzemeltetési eszközökkel igazítható, így az
a tisztított szennyvíz minőségét nem fogja befolyásolni.
A vizsgált beruházás során megvalósított létesítmények szabályszerű felhagyásával a befogadó Egerpatakba bocsátott terhelés nem változik, ezért a felhagyás hatása a felszíni vizekre semleges jellegű.
Felszín alatti vizekre gyakorolt hatás:
A fejlesztések építési munkái során a felszín alatti vizekre és a földtani közegre gyakorolt környezeti
hatás semlegesnek tekinthető, mivel a műszaki, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírások
betartása esetén a talaj és talajvíz szennyezése az építés során kizárható.
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A szennyvíztisztító telepen tervezett iszapkezelés fejlesztésével - üzemszerű körülmények mellett gyakorlatilag kizárható a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezése. Az iszapkezelési
technológia létesítménye zárt kialakítású, a fedett műtárgyakról elvezetett csapadékvizek bekerülnek a
szennyvíztisztító rendszerbe.
A tevékenység felhagyása esetén a terület további hasznosításától függően folyhatnak a területen
bontási, építési, esetleg rekultivációs munkák.”
Hatóságom nyilvántartása szerint a tervezési terület nagyvízi medret nem érint. Hatóságom
nyilvántartása szerint az Eger 9841 hrsz.-ú ingatlan az Eger, Déli vízmű ivóvízbázis védőterületeit és
védőidomait kijelölő 35500/2375-21/2015. ált számú határozattal kijelölt „B” hidrogeológiai védőterületen
helyezkedik el.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Eger település területe „fokozottan érzékeny” és „kiemelten
érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába tartozik.
Az Egri szennyvíztisztító telep a hatóságunk által az Eger város szennyvíztisztítására kiadott
35500/8790-10/2015., 3021-9/2011. és 21276-2/2005. számokon módosított H-1753-66/2000számú
vízjogi üzemeltetési engedély alapján, az abban rögzített kibocsátási határértékek betartásával üzemel
(2022 április 30.-ig hatályos).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szennyvíztisztító telep vízilétesítményeinek tervezett bővítése csak jogerős
vízjogi engedély birtokában építhetők és üzemeltethetőek.
Hatáskörömbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági
hozzájárulás kiadható.
Az előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, továbbá a
felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) 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. és a
1. melléklet 19. táblázat 62. és 63. pontjai alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.
Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. §
(1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja
állapítja meg.”
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
(Miskolc) 35500/6614/2019. ált. számú állásfoglalásában szereplő előírásait határozatom II.B/1.
pontjában szerepeltettem.
A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását HE-02/KVTO/28577/2019. számú végzésemmel kértem meg. 36000/1469-1/2019. számon katasztrófavédelmi szempontból
szakhatósági hozzájárulását megadta, az alábbi indoklással:
„A Heves Megyei Vízmű Zrt. megbízásából eljáró VTK Innosystem Kft. által az Egri Szennyvíztisztító
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telep fejlesztése keretében nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan (rothasztás, biogáz
termelés) kezdeményezett egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a Heves Megyei
Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság 2019. július 11-én megkereste a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.
Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság
által csatolt iratokat Szakhatóságom megvizsgálta.
Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján nem merült fel olyan körülmény, mely alapján a
hulladékkezelő központ területe ipari baleseteknek és természeti katasztrófáknak való kitettsége
feltételezett lenne.
Fentiekre tekintettel, mivel az Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való
kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének
megadásához hozzájárultam.
Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén és az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm.
rendeleten alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 6. sora,
illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése,
valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.
Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”
Szakhatósági állásfoglalását határozatom II.B/2. pontjában szerepeltettem.
Az eljárásban megkerestem HE-02/KVTO/02857-8/2017. számon a beruházás telepítési helye szerinti
Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján, az Ákr. 25. §-a
keretében nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység a helyi környezet- és
természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési
eszközökkel összhangban van-e.
Eger Megyei Jogú Város Jegyzője a 12588-4//2019. számon megküldött iratában az alábbi nyilatkozatot
tette:
„A megkereséshez csatolt „Egységes környezethasználati engedély kérelem dokumentáció”-t
áttanulmányozva megállapítom, hogy a tervezett beruházás:
 Helyi jelentőségű védett természeti területet és helyi jelentőségű védett értéket nem érint, a
beruházás megfelel az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 68/2007.(XII.)
önkormányzati rendeletében meghatározott természetvédelmi követelményeknek.
 Összhangban van Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Eger Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletével, és annak mellékletét képező


Déli Iparterület városrész Szabályozási Tervével.
Az érintett ingatlan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatának 3550/2375-21/2015. ált. számú
határozata alapján Eger, Déli vízmű ivóvízbázis hidrogeológiai „B” védőterülettel érintett
ingatlanjai közé tartozik.
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Összhangban van Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Eger településképi
védelméről szóló 6/2018.(II.23.) önkormányzati rendeletével.
A tervezett beruházással kapcsolatban nem emelek kifogást.”
HE-02/KVTO/2857-10/2019. számon Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét szakhatósági állásfoglalás
kérése céljából megkerestem. Eger Megyei Jogú Város Jegyzője a felügyeleti szervtől a
szakhatóságként való közreműködésből kizárását kérte arra tekintettel, hogy Eger Város Szennyvíz
tisztító telep Eger, 9841 hrsz. alatti telephely tulajdonosa Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A Pest Megyei Kormányhivatal, mint felügyeleti szerv PE/KTFO/5290-2/2019. számú végzésével az Ákr.
23. § (4) bekezdése alapján Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét kizárta és Kerecsend község
Önkormányzata Jegyzőjét a szakhatósági állásfoglalás kiadására kijelölte.
Kerecsend Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője K/2463-2/2019. számon kiadott szakhatósági
állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg:
„A Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) megbízásából eljáró, VTK Innosystem Kft.
(1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) kérelmére indult, az Egri Szennyvíztisztító telep fejlesztése keretében,
nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásban, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Jegyzőjét szakhatóságként kereste meg. Mivel a beruházással érintett terület (3300 Eger, Kőlyuk út
9841 hrsz. ) önkormányzati tulajdonban áll - a jegyző kizárásának okán - az eljárás lefolytatására a Pest
Megyei Kormányhivatal a PE/KTFO/5290-2/2019. számú végzésében Kerecsend Község
Önkormányzatának Jegyzőjét jelölte ki.
A rendelkezésemre bocsátott dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység
megfelel és nem ellentétes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Eger Megyei Jogú
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016 (II. 26.) önkormányzati rendelete előírásainak. Erre
tekintettel, a szakhatósági állásfoglalásomat megadtam.
Az ügyben hatáskörömet, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 19.
„Egyéb ügyek” 64. pontja állapítja meg.
A szakhatósági megkeresés 2019. július 23-án érkezett Hatóságomhoz. A végzés meghozatalára a
Korm. rendelet 2. §-ában határidőn belül került sor. Jelen végzésemet az Ákr. 55. § (1) bekezdése, 80. §
(1), 81. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 1. melléklet 19. „ Egyéb ügyek” táblázatának 64.
pontja alapján hoztam meg.
Az önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 116. § (3) alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112.
§ alapján adtam tájékoztatást.”
Szakhatósági eljárásban hozott döntését határozatom II. B/3. pontjában tüntettem fel.
A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 21. § (1) bek. a) pontjában foglaltakra tekintettel, a 25/B. § (2)
bekezdés a) pontja alapján közleményt tett közzé az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos
helyiségében, valamint a honlapján.
A közlemény közzétételével egyidejűleg a Khvr. 21. § (2) bek. b) pontja, a (3) bekezdése és 25/B. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a közleményt, a kérelmet és az egységes környezethasználati engedélyezési
dokumentációt a beruházás telepítési helye szerinti Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének, a közleményt
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a feltételezhetően érintett település, Andornaktálya Községi Önkormányzat Jegyzőjének megküldtem,
annak közzétételére a helyben szokásos módon sor került
A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, az ügyintézési határidőn belül a jegyzőhöz, illetve a
környezetvédelmi hatósághoz a beruházással kapcsolatban észrevétel nem érkezett a nyilvánosság
részéről.
Az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljáráshoz
kapcsolódóan
benyújtott
hulladékgazdálkodási engedélyezési dokumentáció vizsgálatát követően megállapítottam az alábbiakat:
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
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 hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, - vizsgálva a 439/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet 9. § (1) bekezdésben foglaltakat és figyelembe véve a megkeresett szakhatóság hozzájáruló
állásfoglalását – ily módon a kérelem alapján a hulladékkezelési engedély megadható.
Az egységes környezethasználati engedélybe belefoglalandó levegőtisztaság-védelmi engedélyhez
benyújtott dokumentáció a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében előírt, valamint 5.
számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel, ezért ugyanezen jogszabály 22. § (1)
bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján az engedély megadható.
Fentiek

alapján,

a

benyújtott

dokumentációk,

valamint

a

szakhatósági

állásfoglalások

figyelembevételével a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger Hadnagy u. 2.), mint engedélyes részére az
Eger, Kőlyuk út 9841. helyrajzi szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok hasznosítása
(iszaprothasztás és komposztálás) tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyt
2024. augusztus 31-ig megadtam.
Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 20/A. § (2) bekezdés b) és e) pontja figyelembevételével, 5
évben állapítottam meg.
A hulladékgazdálkodási engedély a Ht. 78/A. § (2) bekezdésén, 80. § -án, valamint a 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésén, a levegőtisztaság-védelmi engedély a 306/2010. ( XII. 23. )
Korm.rendelet 25. § (4) bekezdésén alapul. A nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a levegőtisztaság-védelmi engedélyt az egységes
környezethasználati engedélybe belefoglaltam.
A Khvr. 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélybe foglalt
engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani,
ezért a belefoglalt engedélyek vonatkozásában érvényességi időt állapítottam meg a Ht. 79. § (1)
bekezdésére, valamint a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdésére figyelemmel. Az
érvényességi időt a határozat rendelkező részének III. pontjában rögzítettem.
Tájékoztatom az engedélyest arról, hogy a belefoglalt engedélyek érvényességi határidejének lejárta
előtt új engedélykérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
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Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje a belefoglalt engedélyek időbeli
hatályával egybeesik, a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerinti kötelező felülvizsgálat ugyanekkor
esedékes.
A határozatot a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bekezdés d) pontja, a Khvr.
20/A. §-a alapján, a 18-23. §-a és a 11. sz. melléklet figyelembevételével, a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 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 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 költségre (igazgatási szolgáltatási díj) a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
2. § (1) bekezdése, 5. § (1) (3) (7) bekezdései, 9. § d) pontja, 3. számú melléklet 4. és 10. 3. pontja
vonatkozik, viseléséről az Ákr. 125-128. §-ai, 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.
Az eljárási költséget az Engedélyes viseli, hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A
függő hatályú döntéshez joghatások nem fűződnek, tekintve, hogy az ügyintézési határidőt
megtartottam.
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
(a továbbiakban: 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 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Ngtv.) 7. §-a rendelkezik. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9. § -a állapítja meg.
Az Ngtv. 2. §-a értelmében jelen döntésemet hirdetményi úton közlöm. A közlés jogkövetkezményei a
hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének napja – a kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény
kifüggesztését követő 5. nap.
Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint
Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és
megbízásából:
Kelemen Zoltán
osztályvezető
Kapják: Ügyintézői utasítás szerint

