
 

 

 

 
BÉKÉS MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

Ügyiratszám: BE/40/ 21694-011/2016. Tárgy: Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti telep- 
Ügyintézö: Csukás Krisztina helyen nem veszélyes hulladék elö- 

Gombosné Csepregi Katalin kezelésére és hasznosítására vonat- 
Telefon: (66) 362-944 kozó hulladékgazdálkodási engedély 

Ügyfél: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft 
5700 Gyula, Szent László u. 16. 

KÜJ: 100 253 029 

KTJ: 100 284 024 

H A T Á R O Z A T  

I. 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. részére hulladékgazdálkodási engedélyt adok nem veszélyes hulladékok 
előkezelésére és hasznosítására az alábbiak szerint. 

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység azonosító kódja: 
E01-02 — biológiai bontás 
E02-01 — szétválasztás (szeparálás) 
E02-16 — keverés 
E04-03 — fázis szétválasztás 
E04-11 — homogenizálás 
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, pellet-készítés, szárítás, zúzás, 
kondicionálás vagy elkülönítés) 

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység területi hatálya:  
a Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti telephely. 

II.  

1. Az engedélyes adatai: 
 Az engedélyes teljes neve: Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 Az engedélyes rövidített neve: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
 Székhelye: 5700 Gyula, Szent László u. 16. 

 KSH azonosító száma: 11056218-3600-572 04 
KÜJ száma: 100 253 029 
Telephelye: Gyula, Eleki út 0114 hrsz. 

 KTJ száma: 100 284 024 

Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Pf,: 99. 

Telefon: (+36 66) 362-944 Fax: (+36 66) 361-755 
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:30-12:00; Szerda: 8:30-12:00, 13:00-16:00; Péntek: 8:30-12:00 

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.bekeskh.hu



 

2. Az engedély időbeli hatálya: 2021. március 31. 

A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély 
környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható. 

3. Az előkezelésbe és hasznosításba bevonható hulladék kódszáma, megnevezése és éves mennyisége: 

 

  

azonosító 
kódszám Hulladék megnevezése 

Mennyiség 
(tonna) 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÜRÁS TERMELÉSBŐL, 
ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, 
ÉLELMISZER- 
ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

02 01 mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, 
vadászat és halászat hulladéka 

 

02 01 06 
állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett 
szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt 
folyékony hulladék (hígtrágya) 

500 

02 02 hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és 
feldolgozásából származó hulladék 

 

02 02 01 mosásból és tisztításból származó iszap 1 900 

02 02 03 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 500 

02 02 04 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 
kezeléséből származó iszap 

500 

02 05 tejipari hulladék 
 

02 05 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 50 

02 05 02 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 
kezeléséből származó iszap 

50 

02 07 tejipari hulladék 
 

02 07 02 szeszfőzés hulladéka 1 000 

02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 100 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET 
KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VlZ 
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott 
hulladék 

 

19 08 05 Települési szennyvíz tisztításából származó hulladék 8 000 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS Á“~ HÁZTARTÁSI 
HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNY! 
HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

 

20 01 
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

 

20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdéi hulladék 100 

20 03 egyéb települési hulladék 
 

20 03 04 oldómedencéből származó iszap 
15 000 

Összesen 27 700 
 



4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása: 
Jelen engedély alapján a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: engedélyes) a Gyula, Eleki 
út 0114 hrsz. alatti szennyvíztisztító telep területén állati eredetű és élelmiszer-ipari hulladékok 
előkezelését (dekantálás, keverés) és hasznosítását (komposztálás) végzi. A kezelni kívánt 
hulladékokat az engedélyes Gyula, Kígyósi út 0567/1 hrsz. alatti telephelyén (Átrakó állomás) 
mérlegelik. 
Az átvett hulladékok fogadására 6 darab, egyenként 10300 m3 térfogatú, döngölt agyag aljzattal ellátott 
medence szolgál. A medencék szilárd burkolatú úton megközelíthetőek, és földgáttal vannak 
elválasztva egymástól. 
A medencékbe vegyesen fogadják a hulladékokat, melyek magas víztartalmuk miatt általában 
szippantós autóval kerülnek beszállításra. A beszállítást egyrészt maga az engedélyes végzi 
hulladékszállítási engedélye alapján, másrészt külső beszállítók. Komposztálnak továbbá a telephelyen 
folytatott szennyvíztisztítási technológiából kikerülő, saját termelési hulladékot is. A medencék töltését 
és ürítését betonozott rézsű teszi lehetővé. A 6 db medencéből egyidejűleg általában 3 medencét 
használnak. 
A beérkező hulladékok szárazanyag-tartalma 15-20%-nál kisebb, ezért a medencékben dekantálással 
csökkentik a víztartalmat, illetve elvezetik a csapadékvizet. A víztelenítést medencénként 1 db vasbeton 
műtárgy biztosítja, mely tolózárak segítségével szabályozottan, négy szinten teszi lehetővé a 
dekantálást. A dekantvizet a műtárgyakból DN 300 a. c. vezetékkel gravitációsan vezetik a 
szennyvíztisztítótelepen található átemelőbe, illetve azon keresztül a szennyvíztisztítási technológia 
elejére. A dekantálás a fogadott hulladék szárazanyag-tartalmától és az időjárástól függően több 
hónapot vesz igénybe. A művelet végén a hulladék szárazanyag-tartalma kb. 50%. 
A dekantáló medencékből munkagépekkel termelik ki a víztelenített anyagot, és áthordják a 
komposztálás helyszínéül szolgáló medencékbe. A hulladékhoz megfelelő arányban Geoferm típusú 
baktériumtörzset kevernek, majd a rendelkezésre álló munkagéppel 3-4 m talpszélességű és 2 m magas 
prizmát építenek. A prizma mag hőm érseki étét naponta mérik. Kb. 3-4 hét alatt éri el a 48-50 °C-ot, 
majd csökken a hőmérséklet. A hőmérséklet csökkenését követően újból átforgatják a prizmát. A 
komposztálás 6-7 hónapot vesz igénybe, ez alatt 3-4 alkalommal ismétlik meg az átforgatást. A 
bekeverés és az átforgatás biztosítja a szükséges oxigéntartalmat, megakadályozva a berothadást és 
az ezzel járó bűzhatást. A csapadékvizet a kezelőterület kavics aljzatában lévő dréncsöveken és a 
dekantvíz elvezető rendszeren keresztül szintén a szennyvíztisztítási technológiára vezetik. A 
komposztálási technológiáról és az elvégzett műveletekről üzemnapolót vezetnek. 
A komposztálás végén, az utolsó fázisban kerül sor a mintázásra. A medencéből csak a megfelelő 
minőségű anyagot termelik ki, és átmenetileg a telephelyen belül tárolják. Ennek egy részét az 
engedélyes által fenntartott gyulai közterületeken, parkokban használják fel. 

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei: 
1 A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt 

legyen. Amennyiben ezen tevékenységek során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) 
hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet 
szennyezése, abban az esetben engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, 
illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell az I. fokú 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot az eseményről. 

2 Tilos átvenni ásványolajjal, vagy más veszélyes anyaggal szennyezett, vagy kockázatos anyagot 
tartalmazó hulladékot. Nem vehető át kezelésre továbbá olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű, 
vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában. 

3 Ha a hasznosítási tevékenység során (pl. műszaki meghibásodás vagy baleset miatt) hulladék kerül 
a talajra, úttestre, azt össze kell gyűjteni és gondoskodni kell az elszállításáról. 

  



III. 

Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához: 

1. A tevékenység során mindenben be kell tartani az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósághoz 2016. február 16-án beérkezett - és hiánypótlási dokumentációval kiegészített - 
kérelemhez csatolt engedélyezési dokumentációban megadott technológiai- és biztonsági 
előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladék környezetvédelmi szempontoknak megfelelő 
kezelését. 

2. A telephelyen történő átvétel során meg kell győződni a fogadott hulladék típusáról (azonosító kód), 
mennyiségéről. Csak a jelen engedély II.3. pontjában megadott hulladékok vehetőek át, az ettől 
eltérő vagy máshonnan származó hulladékokat vissza kell fordítani. 

3. A hasznosítási tevékenységről, az arra átvett hulladékokról pontos nyilvántartást és üzemnaplót 
kell vezetni és bejelentést kell tenni a hatályos jogszabályok előírásai szerint. A tevékenységről a 
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 
11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében előírt adattartalommal kell 
nyilvántartást vezetni, melyet 5 évig meg kell őrizni. Az adatszolgáltatást a R. 10-13. §-ai, valamint 
a 2. és 3. sz. mellékletei alapján kell teljesíteni az első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóság részére. 

4. A komposztáló prizmákról prizmatörzskönyvet kell vezetni, melyben rögzíteni kell a felrakás 
időpontját, a felhordott hulladékok és adalékanyagok, segédanyagok megnevezését és 
mennyiségét, hőmérsékleti adatokat, a lebontás időpontját, a kész komposzt mennyiségét és 
minőségét, felhasználási helyét, kiszállítás időpontját, stb. A prizmatörzskönyvben rögzíteni kell 
valamennyi változást, így az egyes medencék technológiába állítását, illetve kivonását is. 

5. Folyamatosan gondoskodni kell az átvett hulladékok hasznosításáról. Az üzemszerű működéshez 
szükséges tárolt, tartalékhulladék mennyisége a telephelyen nem haladhatja meg a hat hónapnyi 
tevékenységhez szükséges mennyiséget. 

6. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok 
biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és kezeléséről, valamint a 
kezelés során esetlegesen keletkező hasznosíthatatlan hulladékok további kezelésre, 
ártalmatlanításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedélyezett hulladékkezelőt 
vehet igénybe. 

7. A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell 
sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerint, és gondoskodni kell 
kezelésükről, ártalmatlanításukról. 

8. A hulladékhasznosítási tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell 
végezni, hogy lakosságot zavaró bűz, por, valamint zajterhelés a környezetbe ne kerüljön. 
Szükség esetén műszaki intézkedésekkel meg kell előzni, illetőleg a lehető legkisebb mértékűre 
kell csökkenteni a levegő terhelését. 

9. A szaganyagok elleni - Geoferm típusú baktériumtörzs alkalmazásával történő - kezelés 
hatékonyságát, a szagforrás hatásterületének meghatározását - minden munkafázisra kiterjedően 
- dinamikus olfaktometriás módszerrel jelen határozatom jogerőre emelkedését követő 5 hónapon 
belül el kell végezni. 

10. Ezt követően a kibocsátó források szag ki bocsátását kétévente - nyári időszakban, normál 
üzemmenet mellett - olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni. 

11. A szagmérésről készített jegyzőkönyvet az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságra a mérést követően haladéktalanul be kell nyújtani. 

12. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat 
alkalmazni. Az engedélyezett tevékenységet végzőknek mindenkor rendelkeznie kell érvényes 
szakmai bizonyítványokkal. 

  



13. A késztermék (komposzt) minőségének - a felhasználástól függően - ki kell elégítenie a 
termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet, valamint a 
nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet feltételeit. A komposzt 
minőségét, összetételét helyben végzendő mérésekkel minden kiszállításkor ellenőrizni kell, 
valamint biztosítani kell a vonatkozó fenti jogszabályok előírásai szerint szükséges laboratóriumi 
vizsgálatok elvégzését. 

14. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a biohulladékok kezeléséről és a 
komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendeletben foglaltak, 
valamint a hulladékról szóló módosított 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletéinek 
rendelkezései az irányadóak. 

IV. 

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Békés Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. sz.) - 
3 példányban - benyújtandó fellebbezésnek van helye. 
A jogorvoslati eljárás díja: 295.000,- Ft, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578- 
00000000 sz. előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni. 
A díj befizetését igazoló dokumentumokat a fellebbezéshez kell csatolni. 

I N D O K O L Á S  

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: engedélyes) 2016. február 16-án kérelmet nyújtott be a 
Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (a továbbiakban: 
Főosztály). A kérelmi dokumentáció szerint az engedélyes állati eredetű és élelmiszer-ipari - nem veszélyes - 
hulladékok előkezelését (dekantálás, keverés) és hasznosítását (komposztálás) kívánja végezni a Gyula, Eleki 
út 0114 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepen, de függetlenül a szennyvíztisztítási technológiától. Engedélyes 
korábban a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, 60225-
009/2011. ikt. sz. hulladékkezelési engedély alapján végezte ugyanezen tevékenységét. Az engedély 2016. 
április 15. napjáig érvényes. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint: 

9. § (2) Környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a  
kormányhivatal jár el. 

Tekintettel arra, hogy a jelen kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Békés Megyei 
Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki (Gyula), ezért az ügyben a Kormányhivatal az eljáró 
környezetvédelmi hatóság. 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Két.) 71/A§ (1) bekezdése alapján BE/40/21694-002/2016. Ügyiratszámon függő hatályú 
határozatot hoztam, melyet megküldtem az érintetteknek. 
Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmében előadottak alapján összesen 27.700 
tonna/év nem veszélyes hulladékot kíván hasznosítani. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, többször módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 
(a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 107. pontja alapján a nemveszélyes-hulladék hasznosító telep 10 
t/nap kapacitástól a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől 
  



függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. A kérelmezett 27.700 tonna/év mennyiségű 

hulladék hasznosítása az év 365 napjára számítva a naponta mintegy 75,89 tonna kapacitás mennyiséget 
tesz ki. Mivel azonban az engedélyes által folytatni kívánt tevékenység nem tekintendő új, tervezett 
tevékenységnek, így az nem tartozik a R. hatálya alá, és előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására nem volt 
szükség. 

A hulladékról szóló módosított 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésében 
felsoroltak szerint: 

7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet; 
20. hasznosítás: 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 hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a 
3. melléklet tartalmazza; 
26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az Ilyen műveletek felügyelete, a 
kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási 
létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása; 
36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást 
megelőző előkészítést is; 

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint: 

62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott 
kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 
alapján végezhető. 

A Ht. 15. § (1) bekezdése szerint: 

15. § (1) A hulladék hasznosítója azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék 

vonatkozásában az összességében legjobb környezeti eredményt biztosítja. 

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM r. 
(a továbbiakban: KvVM r.) 2. §-a szerint: 

2. § a) biohulladék: minden olyan növényi és állati eredetű szerves hulladék, amely aerob vagy anaerob úton 
biológiailag lebomlik vagy lebontható; 
f) komposztálás: az elkülönítetten gyűjtött biohulladék ellenőrzött körülmények között, oxigén jelenlétében történő 
autotermikus és termofil biológiai lebontása, mikro- és makroorganizmusok segítségével; 
I) telepi komposztálás: szervezett, elkülönített hulladékgyűjtés során begyűjtött biohulladék komposztálása 
biohulladék-kezelő telepen. 

A hulladékgazdálkodási engedélykérelem tartalmi követelményeit - jelen esetben - a hulladékgazdálkodási 
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló módosított 439/2012. 

(XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. §-a és 9. §-a, továbbá 11. §-a, valamint 
a KvVM r, 13. §-a tartalmazza. A Ht. 80. § (1) bekezdése, a KvVM r. 14. §-a, és a Kormányrendelet 9. § (2) 
bekezdése a hulladékgazdálkodási engedély tartalmi követelményeit határozza meg. A biológiai kezelésre, 
valamint stabilizálásra felhasználható hulladékok körét a KvVM r. 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Tekintettel a kérelmi dokumentáció hiányosságaira, az engedélyest hiánypótlás teljesítésére szólítottam 
fel. A hiánypótlásként benyújtott dokumentáció tartalmazta a tényállás tisztázásához szükséges 
mellékleteket, nyilatkozatokat. 2016. április 11-én engedélyes kérelem módosítást nyújtott be, mivel az 
eredeti kérelemben szerepeitek olyan hulladékok, melyek nem tartoznak a KvVM r. hatálya alá, és biológiai 
kezelésre nem 
  



használhatóak fel. A módosított kérelemben felsorolt kezelni kívánt hulladékok így már megfeleltek a 
KvVM r. 1. számú mellékletének. 

A Korm. r. 31. § (1) bekezdése alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási 
engedélyezésére irányuló eljárásban a 8. sz melléklet I. táblázatában felsorolt szakkérdéseket is vizsgálja 
a kormányhivatal. Ezért jelen esetben a 2. pontban szereplő környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így 
különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek 
terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett 
tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi 
vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően megkerestem a Békés Megyei Kormányhivatal 
Gyulai Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályát. A megkeresett hatóság a BE-04R/010/00134-
4/2016. ügyiratszámú szakvéleményében közegészségügyi szempontból nem emelt kifogást az engedély 
kiadásával szemben. 

A Korm. r. 31. § (3) bekezdése alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának 
engedélyezése iránti eljárásban a 8. sz melléklet II. táblázatának 2. pontja alapján - a felszíni és felszín alatti 
vizek minősége védelmére vonatkozó kérdések vizsgálatára, valamint a tevékenység vízellátása, a 
keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis 
védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-
e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatára - 
szakhatóságként bevontam a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztályát. 
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának szakhatósági 
állásfoglalását a 2016. március 8-án érkezett, 35400/1107/1/2016.ált. számú levelében feltételek előírása 
nélkül adta meg. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint: 

„A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BE/40/21694- 
004/2016. ügyiratszámon a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) által a Gyula, külterület 
0114 hrsz. alatti ingatlanon folytatott nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységekre 
vonatkozó, 93412-002/2014. ikt. számú határozattal módosított 60225-009/2011. ikt. számú 
hulladékgazdálkodási engedély módosítási eljárás során szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi 
és vízvédelmi hatóságot. A Kft. által benyújtott kérelem és az egyéb rendelkezésemre álló iratanyagok 
alapján a következőket állapítottam meg: 

• a hulladékhasznosítási tevékenység során a Gyula, külterület 0114 hrsz. alatti területen állati 

eredetű és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok komposztálását végzik. 
• Az átvett anyagok fogadására 3 db, egyenként 10.300 m3-es, terepszint felett kialakított, 

földgátas,döngölt agyag aljzatú medencében történik. A medencék kazettaszerűen, földgáttal 
összesen 6 részre vannak felosztva. Egy kazettában a hígtrágyát, két kazettában felváltva az egyéb 
„vegyes" hulladékot fogadják. 

• A hulladékok víztartalmát dekantálássál csökkentik, erre medencénként egy-egy vasbeton műtárgy 

került kialakításra. A dekantált vizet és a szennyezett csapadékvizet DN 300 azbesztcement 
vezetéken, gravitációsan a szennyvíztisztítási technológiára vezetik. 

• A komposztálásra használt kazetta alján kavicsrétegben elhelyezett dréncsövek vezetik a dekantvíz 

elvezető rendszerre a csapadékvizet, illetve a csurgalékot. 
• A minősített anyagot az értékesítésig, felhasználásig a komposztáló téren tárolják. 

• A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, technológiai vízfelhasználás nem történik, a 
technológia során keletkező szennyvizet (dekantvizet, illetve szennyezett csapadékvizet) a 

szennyvíztisztítási technológiára vezetik. 
• A szennyvíztisztító telep vízellátása a települési ivóvízhálózatról történik. 

• A telepen dolgozók szociális ellátása a szennyvíztisztító telepen lévő irodában, szociális épületben 

biztosított, a keletkező kommunális szennyvizet a szennyvíztisztítási technológiára vezetik. 
  



• A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 4 db talajvíz figyelő kúttal lehet figyelemmel kísérni, 
a 35400/685/2015.ált. És 11775-002/2014. ikt. Számú határozattal módosított 74268- 004/2012. 
iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély 2016. április 30. napjáig hatályos. A rendelkezésemre áfló 
vizsgálati eredmények alapján 17-20 számú kutaknál a vezetőképesség, bőr, ki őri d és szulfát 
komponensek tekintetében tapasztalható a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 
14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített (B) szennyezettségi határértéket meghaladó 
koncentráció. A 18. számú kútban folyamatosan határérték feletti a foszfát tartalmat mutattak a 
vizsgálatok, kismértékű csökkenő tendenciával. A talajvíz nitrát tartalma a szennyezettség határérték 
aiá csökkent. A 2010-2014. évek során a talajvíz fém és félfém koncentrációja nem haladta meg a „B” 
szennyezettségi határértéket. 

• A tevékenységgel érintett, Gyula, külterület 0114 hrsz. alatti ingatlan a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAV rendelet) 2. sz. melléklete szerint a felszín 

alatti víz állapota szempontjából érzékeny szennyeződés érzékenységi besorolású. 

• A FAV rendelet 10. § (1) szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a 
tevékenység csak a felszín alatti víz és a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél 
kedvezőtlenebb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével folytatható. 

• A tevékenység felszíni vizet nem érint, a tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. 
A fentiek alapján megállapítottam, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező szennyvíz és csapadékvíz 
elvezetése, tisztítása megoldott. A Gyula, külterület 0114 hrsz. alatti ingatlan vízbázis védőterületét nem 
érinti, a tevékenység a jeges, illetve jégmentes árvizek levonulását nem befolyásolja, mederfenntartásra 
nincs hatással, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott 
előírásoknak megfelel, ezért a hulladékgazdálkodási engedély módosításához - érvényességi idejének 
meghosszabbításához - hozzájárultam. 
A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (3) 
bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg. 
Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (Ili, 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése alapján 
a 8. számú melléklet II.2.pontjában meghatározott szakkérdésekben, a Két. 44. § (6) bekezdésében előírt 
módon adtam meg. 
A döntés elleni önálló fellebbezést a Két. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé. 
Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Két. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 
szíveskedjen részemre megküldeni.” 

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam meg: 
• A Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti szennyvíztisztító telep területén folytatott állati eredetű és élelmiszer-

ipari hulladékok előkezelését (dekantálás, keverés) és hasznosítását (komposztálás) végzi az 
engedélyes. 

* Az átvett hulladékok fogadására, víztelenítésére, komposztálására összesen 6 darab, egyenként 
10300 m3 térfogatú, döngölt agyag aljzattal rendelkező medence szolgál. A medencék földgáttal 
vannak elválasztva egymástól, és betonozott rézsüvei rendelkeznek. A 6 db medencéből egyidejűleg 
általában 3 medencét használnak. 

• A medencékbe vegyesen fogadják a hulladékokat, melyek magas víztartalmuk miatt általában 
szippantós autóval kerülnek beszállításra. Ugyancsak itt komposztálják a telephelyen folytatott 
szennyvíztisztítási technológiából kikerülő iszapot is. 

* A dekantálás során leválasztott vizet visszavezetik a szennyvíztisztítási technológia elejére. A 
dekantálás - a fogadott hulladék szárazanyag-tartalmától és az időjárástól függően - több hónapot 
vesz igénybe. A művelet végén a hulladék száraszanyag-tartalma kb. 50%. 

  



• A dekantáló medencékből munkagépekkel termelik ki a víztelenített anyagot, és áthordják a 
komposztálás helyszínéül szolgáló medencékbe. A hulladékhoz baktériumtörzset kevernek, majd 3-4 
m talpszélességű és 2 m magas prizmát építenek. A komposztálás 6-7 hónapot vesz igénybe, ez alatt 
3-4 alkalommal ismétlik meg az átforgatás. 

• A kész komposztot a telephelyen tárolják, egy részét gyulai közterületeken, parkokban használják fel. 
• Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a szaghatás csökkentésére a 

hulladékhoz megfelelő arányban Geoferm típusú baktériumtörzset kevernek. A baktériumtörzs 
bekeverése és a hulladék rendszeres átforgatása biztosítja a szükséges oxigéntartalmat, 
megakadályozva a berothadást és az ezzel járó bűzhatást. 

• A szaganyagok elleni kezelés hatékonyságának igazolására a KvVM rendelet 2. sz. melléklet 4.2. 
pontja szerinti előírást tettem, továbbá tekintettel arra, hogy a komposztálás területe bűz ki bocsátó 
forrásnak tekintendő, ezért a forrás szag ki bocsátásának meghatározására - a levegőterheltségi szint 
és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I. 14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése szerint 
- kétévenként nyári időszakban, normál üzemmenet mellett elvégzendő olfaktometriás mérést 
határoztam meg. 

• A tevékenység vélelmezett hatásterületén belül nincs zajvédelmi szempontból védendő objektum, és 

a zajforrások zajkibocsátása alacsony. 

• A telephely nem védendő természeti érték vagy annak védőövezete, illetve nem Natura 2000 terület. 

• A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy 

környezet-egészségügyi szakkérdés tekintetében a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenység a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. 

• Engedélyes rendelkezik az adott hulladékra vonatkozóan szállítási engedéllyel (ügyiratszám: BE/40/ 

20053-002/2016.). 
A telephelyen folytatott állati és élelmiszer-ipari eredetű hulladékok kezelésére vonatkozóan a 
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége 
60977-006/2011. ikt. számon környezetvédelmi működési engedélyt adott ki, melynek érvényességi, 
ideje 2023. április 15. 

Az engedélyes tevékenységéhez tartozó környezetvédelmi megbízotti feladatokat Kneifel Csaba 
környezetmérnök látja el, akinek végzettsége a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési 
feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak megfelel. 

Engedélyes az Allianz Hungria Zrt.-nél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítással. 

Az engedélyes által benyújtott kérelmet, a rendelkezésemre álló előzmény és kapcsolódó iratokat 
megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó 
jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet 
szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért. Mivel 
jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint 
határoztam, az engedélyt megadtam. 

A határozatot a Korm.r.-ben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva hoztam meg. 
A határozatot Két. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdései szerinti módon adtam ki, a Ht. 80. § (1) bekezdésében, a 
KvVM r. 13. bekezdésében, és a Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 
Döntésemnél figyelembe vettem továbbá a Korm.r. 9. § (2) bekezdésében foglaltakat. Az engedély 
érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg. 

Tárgyi - kérelemre indult - környezetvédelmi államigazgatási eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 
31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 5. és 7. pontjai alapján 590.000,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj 
befizetése megtörtént.  



A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Két. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés 
előterjesztésének a határidejét a Két. 99. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 
A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 
A fellebbezés esetén benyújtandó jogorvoslati kérelem példányszámát a Két. 102. § (4) bekezdésével 
összhangban határoztam meg. 

A hulladékkezelési engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem. 

Tekintettel arra, hogy a kérelem beérkezését követő két hónapon belül meghoztam jelen döntést, ezért a 
BE/40/21694-002/2016. ügyiratszámú függő hatályú határozathoz nem kapcsolódnak joghatások. 

A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és 
annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem 
mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek beszerzése alól. 

Gyula, 2016. április 15. 

 
 
dr. fllich Andrea s. k., 

főosztályvezető 

Kapják^ 
1./ Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (TV) 

5700 Gyula, Szent László u. 16. 

2./ Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala, Népegészségügyi Osztály 
(e-maii: gyula@dar.antsz.hu) 

3./ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (e-Tv) 
Hivatali kapu: BEKESMKI 

4./ Gyula Város Önkormányzata (tájékoztatásul, +TV) 
5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

5./ ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt (tájékoztatásul, bejegyzett bányaszolgalmi jog miatt) 
9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37. 

6./ EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (tájékoztatásul, bejegyzett vezetékjog miatt) 
6720 Szeged, Klauzál tér 1. 

7./ BÉMKH KTF, Irattár (helyben)

 

 

 
 

Gajda Róbert 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 


