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H A T Á R O Z A T

I.

A Békés Megyei  Kormányhivatal  előtt  indult  hatósági eljárásban a  Gyulai  Közüzemi Nonprofit  Kft. 
(5700  Gyula,  Szent  László  u.  16.,  KÜJ:  100  253  029) ügyfél  megbízásából  eljáró  Szilágyi  Éva 
kérelmének helyt adva, a Gyula, Eleki út 2. szám alatti szennyívíztisztító telepre vonatkozóan, 2021. március 
hónapban készített, üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát az alábbi 

előírásokkal jóváhagyom:

A.) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások:

1. Üzemi  kárelhárítást  igénylő  rendkívüli  eseményekről  –  amennyiben  természeti  elemeket, 
természetes élőhelyeket, védett fajokat érint – a területi környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságot – a kárelhárítás érdekében addig megtett intézkedések ismertetése mellett –, valamint 
a  Körös-Maros  Nemzeti  Park  Igazgatóságot  (5540  Szarvas,  Anna  liget  1.)  haladéktalanul 
értesíteni kell. 

A bejelentéssel egyidejűleg haladéktalanul meg kell kezdeni a szennyeződés lokalizálását.

2. Az engedélyes köteles a veszély megszüntetésében, illetőleg a kár elhárításában felszíni víz, 
felszín alatti víz és földtani közeg esetén a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakmai irányítása, 
míg a vadon élő állatok, természetes élőhelyek esetén a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
szakmai irányítása mellett közreműködni.

3. A  kárelhárítási  tevékenység  során  keletkező  veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladékokról  az 
engedélyes  köteles nyilvántartást  vezetni,  és szükség esetén a területi  hulladékgazdálkodási 
hatóság felé bejelentést  tenni,  továbbá gondoskodnia kell  a hulladék gyűjtéséről  és jogszerű 
kezeléséről.

4. Az üzemi kárelhárítási tervben meghatározott védelmi anyagok, eszközök készleten tartásáról, 
továbbá azok esetlegesen szükségessé váló pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.

5. Az  üzemi  kárelhárítási  terv  adatainak  folyamatos  vezetéséről,  az  adatokban  bekövetkezett 
változás  rögzítéséről,  átvezetéséről,  illetve  a  terv  ezzel  összefüggő  felülvizsgálatáról  az 
engedélyesnek gondoskodnia kell. 

A  változásokról –  azok  egyidejű  megküldése  mellett  –  a  területi  környezetvédelmi  és 
természetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.

6. Az engedélyesnek a tervet – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az 
üzem  technológiájában,  a  gazdálkodó  szervezet  ezzel  összefüggő  tevékenységi  körében 
bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944
E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF KVTVSZO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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7. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt az engedélyesnek 
nem kell tervet készítenie, úgy ezt a változás bekövetkezésétől számított  30 napon  belül a 
területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak be kell jelentenie.

8. A  jelen  határozattal  jóváhagyott  kárelhárítási  terv  1  példányát  az  engedélyes  székhelyén,  1 
példányát  pedig  a  terv  által  érintett  telephelyen,  a  jelen  határozattal  együtt  kell  tartani  a  – 
telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez kiadott – hatályos egységes környezethasználati 
engedéllyel és azok módosításaival együtt, vagy azoknak az elektronikus úton való mindenkori 
elérhetőségét biztosítani kell.

9. Jelen határozat 2026. április 30. napjáig hatályos. 

10. Az  ötéves  felülvizsgálati  dokumentációt  legkésőbb  2026.  február  28-ig  be  kell  nyújtani 
jóváhagyásra a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz. 

B.) Szakhatósági előírások  :  

A  Békés Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály 
35400/1113-1/2021.ált. számú szakhatósági  állásfoglalásában foglalt  alábbi  előírásait  be kell 
tartani: 

1. Az üzemi kárelhárítási tervben meghatározott védelmi anyagok, eszközök készleten tartásáról,  
továbbá azok esetlegesen szükségessé váló pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.

2. Az esetlegesen szükségessé váló üzemi kárelhárítás a tervben foglaltak szerint végrehajtható.

3. Üzemi kárelhárítást igénylő rendkívüli eseményekről az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot  
és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságot – a kárelhárítás érdekében addig megtett intézkedések  
ismertetése mellett – haladéktalanul értesíteni kell.

4. Az üzemi kárelhárítási terv módosításáról az I. fokú vízügyi vízügyi és vízvédelmi hatóságot az  
érintett módosításra vonatkozó tervrészletek megküldésével 30 napon belül tájékoztatni kell.

II.

A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, 
Széchenyi  tér  4.)  címzett  keresetlevélben  közigazgatási  per  indítható,  melyet  a  Békés  Megyei 
Kormányhivatalhoz  (5600  Békéscsaba,  Derkovits  sor  2.)  a  közléstől  számított  30  napon  belül  kell  
benyújtani. A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért,  azt  módosítja vagy 
visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság 
a  nem jogszabálysértő  döntést  is  visszavonhatja,  illetve  a  keresetlevélben  foglaltaknak  megfelelően 
módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet 
a Békés Megyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja 
a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan 
hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, 
költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-
kormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali 
kapujára (BEMKHKTF).

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy 
érdemében tárgyaláson kívül  határoz.  Tárgyalás  tartását  a  felperes  a  keresetlevélben,  az  alperes  a 
védiratban  kérheti.  Tárgyalás  tartása  a  perbelépési  kérelemben,  illetve  a  perbevonásától  vagy  a 
perbeállítástól számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.
A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési 
jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen 
esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.
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Jelen határozatról készült közlemény közhírré tétel útján is közlésre kerül. A közhírré tétel útján közölt  
döntést az erről szóló közlemény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

I N D O K O L Á S

A  Gyulai  Közüzemi  Nonprofit  Kft. (5700  Gyula,  Szent  László  u.  16.,  KÜJ:  100  253  029)  ügyfél 
megbízásából  eljáró  Szilágyi  Éva 2021.  március  16.  napján  kérelmet  nyújtott  be  a  Békés  Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára, melyben kérte  Gyula, Eleki út 2. szám 
alatti  szennyívíztisztító telep (KTJ:  100 284 024) üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatának jóváhagyását. A 
kérelemhez csatolta Balla Ferenc által elkészített felülvizsgálati dokumentációt. Fentiek alapján 2021. március 17. 
napján hatósági eljárás indult.

Az  eljárás  kezdetén  –  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a 
továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdése alapján – a BE/38/02905-4/2021. ügyiratszámú levélben 
tájékoztattam az ügyfelet arról, hogy jelen ügyben a hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az  eljárás  megindításáról  BE/38/02905-8/2021.  ügyiratszámú  levélben  értesítettem  a  Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a K-9466-011/2021. ügyiratszámú 
levelében az alábbiakat nyilatkozta: 

„A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a Gyulai  
Közüzemi  Nonprofit  Kft.  (5700  Gyula,  Szent  László  u.  16.)  Gyula,  Eleki  út  2.  szám  alatti  
szennyvíztisztító  telepének  üzemi  kárelhárítási  tervének  jóváhagyására  irányuló  eljárásban  
kereste  meg  Igazgatóságunkat.  Tárgyi  ügyben  –  tekintettel  a  környezetkárosodás  
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban:  
Korm. rendelet) 1. számú mellékletére – az alábbi szakmai véleményt adjuk. 

A telep rendelkezik  a  35400/3219-6/2020. ikt.  számú vízjogi  üzemeltetési  engedéllyel,  amely  
2021. március 31-ig hatályos. 

A tisztítótelep kapacitása 10 550 m3 /d, (ebből szippantott szennyvíz: ~6 m3 /d) 104 000 LE. 

Az üzem vízellátása a városi közműhálózatról történik. A keletkező kommunális szennyvizet a  
telepi átemelőbe juttatják, és a tisztítótelepre érkező városi szennyvízzel együtt tisztítják. A telep  
területén keletkező csapadékvizet a telepre érkező szennyvízzel együtt kezelik. A kommunális  
szilárd hulladékot a szociális épület mellett, udvari téren elhelyezett kukaedényzetbe gyűjtik. A  
tevékenység során keletkező veszélyes hulladékot a telephelyi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen  
gyűjtik az elszállításig. 

A  szennyvíztisztító  telepről  érkező  tisztított  szennyvíz  közvetlen  befogadója  a  Magyar  Állam  
tulajdonában lévő és a Körös-vidéki  Vízügyi  Igazgatóság kezelésében lévő Gyula-Kétegyházi  
felfogó csatorna 1+820 fm szelvényében. A csatornából a tisztított szennyvíz Gyula-Kispél-Eleki  
csatorna 2+188 fm szelvénybe jut, amely később az Élővíz-csatornába torkollik bele. A tisztított  
szennyvíz mindegyik csatornában az összegyűlt belvizekkel hígul. 

A Gyula-Kétegyházi felfogó csatorna a 1+820 fm szelvényben:
Fenékszint: 86,00 mBf
Fenékszélesség: 1,2 m
Mértékadó vízszint: 87,3 mBf
Rézsűhajlás: 1:1,5 
ízhozam: 1,08 m3 /s 

A befogadó medrének állékonyságának bevezetésekkel  szembeni  állagmegóvásáról  (burkolat  
tönkremenetel,  meder  elfajulás),  vagy a  bevezetésre kerülő  vizek  által  a  csatorna  medrében  
okozott esetleges feliszapolódás eltávolításáról a mindenkori üzemeltetőnek kell gondoskodnia  
saját költségén. 

A  kibocsájtott  szennyvíz  lebegő  -  és  szervesanyag  tartalma  befolyásolhatja  a  csatorna  
növényborítottságát,  benőttségét,  ez  vízfolyást  gátló  akadályt  jelenthet.  Ennek  elhárítása  
vegyszerezést, valamint a lebegőanyag lerakódások miatt kotrási feladatokat tehet szükségessé,  
s  ez  többletfenntartási  költséget  jelenthet  az  Igazgatóság  számára,  így  a  többletfenntartási  
szerződést javasoljuk megkötni az üzemeltetővel. 

A  nagyvízi  meder,  a  parti  sáv,  a  vízjárta  és  a  fakadó  vizek  által  veszélyeztetett  területek  
használatáról,  hasznosításáról,  valamint  a  folyók  esetében  a  nagyvízi  mederkezelési  terv  



4

készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó  szabályokról  szóló  83/2014.  (III.  14.)  
Kormányrendelet  tartalmazza  a  felszíni  vizek  parti/fenntartási  sávjának  igénybevételére  
vonatkozó előírásokat, amely rendelkezéseket az engedélyes köteles figyelembe venni, betartani  
és betartatni. 

A  vizek  keresztezésére  és  megközelítésére  vonatkozó  előírásokat  a  vizek  hasznosítását,  
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó  
általános szabályokról  szóló  147/2010.  (IV.  29.)  Korm.  rendelet  I.  melléklete  tartalmazza,  az  
engedélyes köteles a jogszabály rendelkezéseit maradéktalanul figyelembe venni, betartani és  
betartatni. 

A Gyula-Kétegyházi felfogó csatorna vízminőségének, valamint vizének hasznosíthatóságának  
megőrzése  érdekében  a  befogadóba  csak  megfelelő  előtisztítást  követően  vezethető  a  
szennyvíz. A bevezetett  víz nem ronthat a VGT víztest minősítésben szereplő állapotértékelő  
elemeken. 

A  tisztított  szennyvíz  minőségének  meg  kell  felelni  a  vízszennyező  anyagok  kibocsátásaira  
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendeletben szereplő határértékeknek. 

A telep – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények  
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján – határozatban kijelölt üzemelő- és  
távlati vízbázis-védelmi területeket nem érint. 

A  tisztítótelep  területe  a  felszín  alatti  víz  állapota  szempontjából  érzékeny  területeken  levő  
települések  besorolásáról  szóló  27/2004.  (XII.  25.)  KvVM rendelet  szerint  –  összhangban a  
felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-ával és 2. számú  
mellékletével – „érzékeny” kategóriába tartozik. 

A telep figyelőkútjai többször, legutóbb a 35400/1709/7/2016. ált. számú határozattal módosított  
74268-004/2012. vízjogi üzemeltetési engedéllyel (Vízikönyvi szám: Gyula/238) rendelkeznek. 

Az érintett szennyvíztisztító a Kettős-Körös vízgyűjtő alegység (AEP228) területén, valamint a  
Körös-Maros  sekély  porózus  víztest  (AIQ594)  felszíni  vetületén  helyezkedik  el,  mely  –  a  
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-
gazdálkodási terve alapján – „gyenge” mennyiségi és „gyenge” minőségi állapotú. 

Amennyiben az üzemelés során egy esetleges havária helyzet következne be, akkor azt a káresemény 
észlelésekor köteles bejelenteni az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
5700 Gyula, Városház u. 26. 
Telefon: + 36 (66) 526-400 
Ügyelet: + 36 (30) 937-7057 
E-mail: kovizig@kovizig.hu

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály 
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9. 
Telefon: +36 (66) 549-470 
E-mail: bekes.titkarsag@katved.gov.h

Békés Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
5700 Gyula, Megyeház u. 5–7. 
Telefon: +36 (66) 362-944 
E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu
 

A  bejelentéssel  egyidejűleg  a  károkozónak  haladéktalanul  meg  kell  kezdenie  a  szennyeződés 
lokalizálását.  Abban  az  esetben,  ha  a  telep  területéről  kikerülő  szennyezőanyag  miatt  rendkívüli  
kárelhárítás válna szükségessé, annak teljes költsége a károkozót terheli. 

mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu
mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu
mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu
mailto:bekes.titkarsag@katved.gov.hu
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mailto:kovizig@kovizig.hu
mailto:kovizig@kovizig.hu
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A benyújtott  üzemi kárelhárítási  terv a meglévő állapotra vonatkozóan részletezi  a számba vehető  
veszélyforrásokat,  feltételezett  veszélyhelyzeteket,  valamint  rögzíti  a  káreseménykor  lehetséges és  
teendő intézkedéseket. 

A  kárelhárítási  műveleti  tervben  meghatározottak  megfelelőek  az  esetlegesen  bekövetkező 
káresemények elhárítására.

Mivel az üzemi kárelhárítási terv felépítése követi a Korm. rendelet előírásait, ezért – a fentiek  
figyelembevételével – javasoljuk annak elfogadását. 

Kérjük,  hogy  szíveskedjenek  a  jóváhagyott  üzemi  kárelhárítási  terv  egy  példányát  a  jóváhagyó  
határozattal Igazgatóságunk részére megküldeni.”

A  kárelhárítást  a  környezethasználó  (a  környezetvédelmi  hatóság  által  –  vízügyi  hatóság 
közreműködésével  –  jóváhagyott  üzemi  terv  alapján)  és  a  vízügyi  igazgatási,  valamint  a 
környezetvédelmi  szervek  a környezetkárosodás  megelőzésének  és  elhárításának  rendjéről  szóló 
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. r.) meghatározott együttműködéssel hajtják 
végre.

Az előzőeket figyelembe véve
• a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 39. §-a, valamint  az 
Ákr.  25. § (1) bekezdés b) pontja szerint – a BE/38/02905-7/2021. ügyiratszámú végzésben – 
megkerestem a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: KMNPI), míg

• a BE/38/02905-6/2021. ügyiratszámú végzésben –  az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § 
(1) bekezdése és 1. mell. 9. cím alatti táblázat 13. és 14. pontja alapján – szakhatóságként 
megkerestem a  Békés Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Katasztrófavédelmi  Hatósági 
Osztályát (továbbiakban: Vízügyi Hatóság). 

A KMNPI a 798-1/2021.ikt.sz. iktatószámú szakmai véleményében természet- és tájvédelmi szempontú 
észrevételt, kifogást nem tett.

A  Vízügyi  Hatóság  a  35400/1113-1/2021.ált.  számú  szakhatósági  állásfoglalásában  az  üzemi 
kárelhárítási terv jóváhagyásához feltételek előírásával járult hozzá, előírásait a rendelkező rész I. B.)  
pontjába építettem be. Döntését az alábbiak szerint indokolta:

„A Gyulai Közüzemi Nonprofit  Kft.  által üzemeltetett  Gyula,  Eleki  út 2. alatti szennyvíztisztító  
telep  üzemi  kárelhárítási  tervének  jóváhagyására  irányuló  eljárásban  a  Békés  Megyei  
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakhatóságként megkereste  
az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot. 
A megkereséshez csatolt, a Balla Ferenc környezetgazdálkodási mérnök által készített üzemi  
kárelhárítási terv és az egyéb rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam  
meg: 

• A  Gyula,  Eleki  út  2.  alatti  szennyvíztisztító  telepen  a  Gyula  város  területéről  összegyűjtött  
szennyvizet és a Gyulai Húskombinát szennyvizét tisztítják. 

• Gyula város területén elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel. A szennyvizet  
gravitációs csatornák és szivattyús átemelők segítségével vezetik a szennyvíztisztító telepre. 

• A beérkező szennyvizet többlépcsős mechanikai tisztítást követően két lépcsős biológiai tisztítási  
fázison vezetik keresztül. 

• A tisztított  szennyvíz  normál üzem esetén utótisztításra kerül  a fekultatív  tavakban, majd az  
anaerob  tavakban,  és  innen  kerül  bevezetésre  a  felszíni  befogadó  vízfolyásba.  A  tisztított  
szennyvíz befogadója a Kétegyházi felfogó csatorna 1+820 cskm szelvénye, ami a GyulaKispél-
Eleki csatornán keresztül az Élővíz-csatornába vezet 

• A tisztított szennyvíz öntözési vagy havária üzem esetén a Dorr utóülepítőkből az 1. és 2. napi  
tározókba engedik a vizet, majd innen a kb. 28 ha területű gyepes nyárfás havária területre kerül  
kiöntözésre. 

• A  telephelyen  keletkező  szennyvíziszapot  a  telephelyen  komposztálják  és  felhasználásig  
prizmákba halmozva tárolják 

• A telepen folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követésére 8 db  
talajvízfigyelő kutat üzemeltetnek. 
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• A telephely területe határozattal kijelölt vízbázis védőterületét nem érinti,  a felszín alatti vizek  
állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.  
25.) KvVM rendelet szerint érzékeny területen helyezkedik el. 

• A  telepen  folytatott  tevékenység  felszíni  vízre  nem  gyakorol  káros  hatást,  a  jeges,  illetve  
jégmentes árvizek levonulását nem befolyásolja, mederfenntartásra nincs káros hatással. 

A  telep  vízellátása,  szennyvíz-  és  csapadékvíz  elhelyezése  megoldott,  vízgazdálkodási  
szempontból  működése  biztosított,  vízvédelmi  szempontból  a  tevékenység  üzemelésével  
kapcsolatosan kizáró ok nem áll fenn. 
A  benyújtott  dokumentáció  alapján  megállapítottam,  hogy  a  tevékenység  során  esetlegesen  
bekövetkező rendkívüli  káresemény lokalizálása,  a kár  elhárítása a tervben foglaltak alapján  
megvalósítható  és  vízügyi,  vízvédelmi  szempontból  elfogadható,  ezért  szakhatósági  
állásfoglalásomat megadtam. 

Az  üzemi  kárelhárítási  terv  módosítása  esetén  a  bejelentési  kötelezettséget  a  
környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló módosított 90/2007. (IV.  
26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 8. § (2) bek. a) pontja alapján írtam elő.

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 (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró  
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 14.  
és  15.  pontjában  meghatározott  szakkérdések  vonatkozásában,  az  általános  közigazgatási  
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt  
módon adtam meg.
Az Ákr.  55.§ (4)  bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az  eljárást  befejező érdemi  
döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi  
határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

A jelen eljárásban a rendelkezésemre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

• Az  ügyfél  rendelkezik  a BE/39/  21497-014/2016.  ügyiratszámú működési  engedéllyel,  amely 
2021.  április  30-ig  érvényes.  Jelenleg  folyamatban  van  a  működési  engedély  felülvizsgálati 
eljárása.

• Az  ügyfél  rendelkezett  10175-010/2015.  ügyiratszámú  határozattal  jóváhagyott  üzemi 
kárelhárítási tervvel, mely 2020. február 28. napjáig volt hatályos.

• A  szennyvíztisztító  telep  és  szennyvízelvezető  hálózat  rendelkezik  35400/1266-6/2021.ált. 
ügyiratszámú határozattal módosított 35400/1867-16/2016.ált. ügyiratszámú vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel, mely 2026. április 30. napjáig hatályos.

• A szennyvíztisztító telep és környezetén lévő talajvíz figyelő kutak rendelkeznek 35400/1000-
2/2021.ált.  ügyiratszámú  határozattal  módosított  74268-004/2012.  ügyiratszámú  vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel, mely 2041. március 31. napjáig hatályos.

• A dokumentációt készítő – Balla Ferenc szakértő – a Korm. r. 7. § (3) bekezdésének megfelelő 
szakértői jogosultsággal rendelkeznek.

• A kétegyházi felfogó csatorna 1+820 km szelvényében fogadja be a telepről érkező tisztított 
szennyvizet.

A  fentiek  szerint  lefolytatott  eljárás  során  megállapítottam,  hogy  az  üzemi  kárelhárítási  terv 
környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból megfelelő, szükség esetén a kárelhárítás a kérelmi 
dokumentációban foglaltak szerint végrehajtható.

A  határozat  a  Korm.  r. 6.  §  (5)  bekezdésén  alapul,  megfelelve  az  Ákr.  80.  §  (1)  bekezdésében 
foglaltaknak, továbbá a Korm. r. 2. § (3) bekezdés, 7. §, 8. § (1) és (2) bekezdés, 9. § (1) bekezdés és a 
11. § rendelkezéseinek, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdésében szereplő tartalmi követelményeknek. 

Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására irányuló eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése 
alapján az ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek.  Továbbá az eljárás során 
szakhatóság  bevonása  is  szükséges  volt,  valamint  a  KMNPI  megkeresése  is  megtörtént  szakmai 
véleményének megismerése céljából.
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Előzőekre való tekintettel az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt  
helye,  így teljes eljárásra tértem át,  melyről  az  Ákr. 43. § (2)  bekezdése alapján tájékoztattam az 
ügyfelet.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának 
helye nem volt.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén 
alapul.
A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. 
A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. 
§ (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.
A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvény (továbbiakban: Kp.) 
13.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  bíróságok  elnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének 
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.
A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.
A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
 A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.
A közigazgatási bírósági eljárás illetékét az Itv. 45/A. §-a határozza meg, a közigazgatási bírósági eljárás 
során a feleket megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés 
h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A közhírré tételről szóló tájékoztatás az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és 85. § (5) bekezdés  b) pontján 
alapul, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) 
bekezdésére.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) 
bekezdés  1. pontjában kapott  felhatalmazás  alapján  megalkotott,  a  fővárosi  és  megyei 
kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  86/2019.  (IV.  23.)  Korm. 
rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a R. 8/A. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodási 
hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontján, az 1. § (2) 
bekezdésében, a 2. § (1) bekezdésében foglaltakon és a Korm. r. 6. § (5) bekezdésében foglaltakon 
alapul.

Gyula, 2021. május 14.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

  Farkas József
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.
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