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KÖZLEMÉNY 

 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) 

hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról 

 

 

Ügy száma:  HE-02/KVTO/02220/2019. 

Kérelmező: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.) 

Ügy tárgya: Eger városi szennyvíztisztító telep korszerűsítésére irányult előzetes vizsgálati eljárást lezáró 

HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú határozat módosítására irányuló eljárás 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: 9841. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település):  

- telepítés helye: Eger 

- feltételezhetően érintett települések: Andornaktálya 

A tervezett tevékenység előzményei, jellemzői: 

Előzmények: 

Tárgyi ügyben a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (Környezetvédelmi hatóság) előzetes 

vizsgálati eljárást folytatott le, melyet lezáró határozatban egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás lefolytatásának szükségességét írta elő. Kérelmező a műszaki változtatások miatt a lezáró 

határozat módosítását kérte. 

A kezelési folyamatban tervezett módosítások: 

Az egri szennyvíztisztító telepen keletkező, jelentős mennyiségű szennyvizet tartalmazó 

szennyvíziszapok elősűrítése az előzőleg elképzelt 5%-os szárazanyag tartalom helyett 6%-os 

szárazanyag tartalomra tervezett. Emiatt a biogáz üzem első műtárgyába, az anaerob rothasztóba 

betáplált iszap mennyisége csökkenni fog, az elősűrítés során leválasztott iszapvíz pedig a 

szennyvíztisztító telepről nem kerül ki, mivel csurgalékvízként a szennyvíztisztítás műtárgyaiban 

kezelésre kerül. Tehát az iszapvíz a keletkezési helyén, azaz a szennyvíztisztító telepen marad, és nem 

kerül be a biogáz üzembe. Emiatt a biogáz üzemben kezelhető iszap nedves tömege csökken. 

A biogáz üzem névleges napi kapacitása az előzőleg megadott 140 t/d kapacitásról az iszap víztartalom 

csökkenése miatt le fog csökkeni 93 t/d értékre. 

Az eljárás megindításának napja: 2019. április 26. 
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Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező 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 lefolytatásának ügyintézési határideje: 30 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. (Khvr.) hatálya alá tartozik. 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás 

megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az ügyfélforgalom 

előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából 

megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a feltételezhetően 

érintett települések jegyzőinek a közleményt. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de 

legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

 

A kérelem és kiegészítései illetve a HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú határozat megtekinthetők nyomtatott 

formátumban a környezetvédelmi hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus 

formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/Ügyintézés/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/02220/2019. számon, a keltezés napját 

követő 30 napig. 

 

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt. 

A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket 

hozhatja: 

1. Megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti 

hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről és a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről, illetve ha a 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/�gyint�z�s/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/�gyint�z�s/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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tevékenység a Khvr. 2. számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes 

környezethasználati engedély tartalmi követelményeiről. 

- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység 

mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve ha a tevékenység a Khvr. 2. 

számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes környezethasználati engedély 

tartalmi követelményeiről. 

2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek 

létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható, 

- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban 

az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély 

iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a 

kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell 

szüntetni; 

 

A módosítás iránti kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság a kérelemnek helyt ad és a határozatot 

módosítja, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. május 9. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

 

 dr. Kovács Melinda 

 kormánytisztviselő 
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