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Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 
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Levélcím:  5701 Gyula, Pf.:99. 
E-mai l :  korosvideki@zoldhatosag.hu 
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Hivatkozzon iktatószámúnkra/  
Iktatószám: 93406-002/2014. 
Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina 
 
 
 
 

Tárgy: Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti Kom- 
posztáló telepen nem veszélyes hulla- 
dékok kezelésére vonatkozó engedély  
módosítása  
Ügyfél: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

5700 Gyula, Szent László u. 16. 
KÜJ: 100 253 029

 

Határozat 

A Gyulai Közüzemi Kft részére kiadott - a Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti Komposztáló telepen 
biológiailag lebomló előkezelésére és hasznosítására vonatkozó 70097-009/2012. iktatószámú 
hulladékgazdálkodási engedélyt a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. nevére átírom. 

A 70097-009/2012. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul 
érvényben maradnak. 

A határozatot a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendeletben biztosított hatásköröm-
ben és illetékességemben eljárva hoztam meg. 
A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 
2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdés a) pontja alapján egyszerűsített formában hoztam meg, 
mivel az Ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adtam, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 
Ezért az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a határozatból mellőztem. 
Az eljárás illetékének 5.000,- Ft összegben való megállapítása és lerovása az illetékekről szóló mó-
dosított 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. cím 1. pontja alapján történt. 

Gyula, 2014. július 23. 

 

Dr. Illich Andrea s. k., 
kirendeltségvezető 

Kapják: 

1. / Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. - 5700 Gyula, Szent László u. 16. (+ TV) 
2. / TIKTF Kirendeltség Irattár 

Ügyfél fogadás: Hétfő: 8:30-12:00; Szerda: 8:30-12:00,13:00-16:00; Péntek: 8:30-12:00  

 

Kelemen Béla igazgató 
nevében és megbízásából 
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H A T Á R O Z A T  

I. 

A Gyulai Közüzemi Kft. részére engedélyezem a határozat rendelkező részének II.3.) pontjában 
megadott fajtájú és mennyiségű, biológiailag lebomló hulladékok előkezelését és hasznosítását 
oly módon, hogy a határozatban rögzített feltételek teljesüljenek. 

A hulladékkezelési engedély hatálya az 5700 Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti Szennyvíztisztító Telep 
megnevezésű telephelyén működő Komposztáló telepre terjed ki. 

II. 

1. ) Az engedélyes adatai: 
Az engedélyes teljes neve: Gyulai Közüzemi Kft 
Székhelye: 5700 Gyula, Szent L. u. 16. 
KSH azonosító száma: 11056218-3600-113-04 
KÜJ száma: 100 253 029 
Telephelye: 5700 Gyula, Eleki út 0114 hrsz. 
KTJ száma: 100 284 024 

2. ) Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodásról szóló módosított 2000. évi XLIII. tör-
vény 4. sz. melléklete szerint: 
R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, regenerálása (beleértve a 

komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is) 
P02-01 Fizikai-kémiai kezelés - aprítás, törés 
P03-01 Különböző hulladékok illetve hulladékok és más anyagok összekeverése - keverés 

  



 

 

4. ) Engedélyezett kezelési technológia: 

A beszállított hulladékokat a komposztprizma melletti szigetelt, betonozott felületre ürítik. Ezt 
követi a hulladékok aprítása, majd átviszik a komposztáló térbe, ahol a hulladék mennyiségének 
20%-ig a Kft. szennyvíztisztítási tevékenységéből származó centrifugált szennyvíz- iszappal 
keverik (zöldhulladék 80% + szennyvíziszap 20%). 
A komposztálás során GORE-TEX szemipermeábilis membránnal takart, és irányított levegőztető 
egységgel ellátott, zárt rendszerű eljárást alkalmaznak. A prizma alatt elhelyezett, nyomó 
rendszerű aktív levegőztető egység a komposztálásban közreműködő mikroorganizmusokat látja 
el oxigénnel úgy, hogy a környező levegőt beszívja, majd az anyag alatt lévő perforált csöveken át 
az érő anyagba juttatja. A levegőztetést az érő anyagban elhelyezett szondák által mért 
hőmérséklet és oxigéntartalom alapján, számítógépes irányítástechnikai program segítségével 
szabályozzák. A GORE-TEX szemipermeábilis membrán megszünteti a korábbi levegőztetett 
rendszerek több hiányosságát azáltal, hogy a membrán miatt a prizmában enyhe túlnyomás 
uralkodik, ezért anaerob zónák nem keletkezhetnek. A membrán légáteresztő, így a szabad 
levegőzést, és a fölösleges vízgőz távozását lehetővé teszi. Vízlepergető hatása van, ezáltal a 
csapadékvizet nem engedi át a prizmába, valamint a kórokozók és a szaganyagok számára is átj 
árhatatlan. 
A csapadékvíz és a csurgalékvíz összegyűjtés után az átemelő aknából visszakerül a szenny-
víztisztítási technológiára. 

A komposztálás fő lépései: 
- Előkezelés: 

• zöldhulladék deponálása, aprítása 
• az apríték beszállítása a komposztálótérbe 

- Komposztálás: 
• levegőztetés 
• prizma felrakása (2 db prizmában) 
• szondák elhelyezése 
• prizmák letakarása 
• érés folyamata 
• prizmák lebontása 
• utóérlelés 
• rostálás 
• utókezelés 

3.) A hasznosítható hulladék megnevezése, kódszáma és mennyisége: 
EWC kód              Hulladék megnevezése                                                             mennyisége (t/év) 
02 03 04 Fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmat-

lan anyagok 
1000 

20 02 01 Kerti és biológiailag lebomló hulladékok 7500 

20 03 03 Úttisztításból származó hulladékok 1500 
19 08 05 Települési szennyvíztisztításból származó 

iszapok 
2000 

Összes mennyiség:                        12 000 

 



 

III. 

A. ) A tevékenység általános feltételei: 

1./ Az engedély hatálya: jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év. 
A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén 
az engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható. 

2.1 A tevékenység során mindenben be kell tartani az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi 
és vízügyi hatósághoz 2011. november 30-án beérkezett kérelméhez csatolt engedélyezési 
dokumentációban foglalt előírásokat, az ott megadott technológiai- és biztonsági 
utasításokat, továbbá biztosítani kell a hulladék környezetvédelmi és közegészségügyi 
szempontoknak megfelelő kezelését. 

3. / Az átvett és kezelt hulladékokról, a kezelési tevékenységről pontos nyilvántartást kell 
vezetni, és bejelentést kell tenni a hatályos jogszabályok (jelenleg a hulladékkal kapcsolatos 
adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Kormány- 
rendelet; a továbbiakban: R.) előírásai szerint. Az engedélyes köteles a beszállított hulladék 
eredetét igazolni. 

4. / A hulladék átvételének ellenőrzött módon kell történnie. 

5. / A gyűjtési és kezelési tevékenység kizárólag csak a kérelemben és a csatolt 
helyszínrajzon megadott, térburkolattal rendelkező nyílt tároló területeken történhet. A 
tevékenység során keletkező hulladékok kezelését, tárolását úgy kell megoldani, hogy az a 
talaj és a felszín alatti vizek minőségét ne veszélyeztesse. 

6. / A telephely rendszeres tisztításáról, takarításáról, továbbá az esetleges porszennyezés 
megelőzése céljából locsolásról és takarásról kell gondoskodni. A belső anyagmozgatás 
során meg kell akadályozni a hulladék elszóródását. 

7. /  Az Kft. 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 a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-
munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal. 

8. / A kezelési 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 a hatáskörükben érdekelt 
hatóságokat az eseményről. 

9. /A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló módosított 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) és a vé

B. ) Hasznosításra vonatkozó rendelkezések: 

1. / A hulladék hasznosítójának biztosítania kell, hogy a hasznosítással előállított termék az el-
sődleges alapanyagból előállított terméknél ne okozzon nagyobb környezetterhelést. A 

 

  



hasznosítás során keletkező hulladék mennyisége nem lehet több, mint a kiindulási hulla-
dék mennyisége. 

 
2. / A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatok, 

azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés), illetve haszno-
sítónak való átadás fogadható el. 

3. / Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos, annak jogszabályoknak megfelelő 
elhelyezéséről, hasznosításáról gondoskodni kell. 

4. / Minden komposztáló prizmáról prizmatörzskönyvet kell vezetni. A törzskönyv célja az, 
hogy információkat szolgáltasson a prizmáról, úgymint azonosítószám, felrakás időpontja, 
nyersanyagok, előkezelés, hőmérsékleti adatok, lebontás időpontja stb. A prizmát érintő 
valamennyi változást rögzíteni kell. 

5. / A prizmatörzskönyvben fel kell tüntetni a komposztálandó nyersanyagok összetételét, 
mennyiségét is. így a későbbiekben a komposztálás során esetleg felmerülő problémák 
könnyen visszavezethetőek, és megvizsgálhatóak. Pontosan dokumentálni kell a komposz-
tálási folyamat kezdetét és végét. Ezen kívül a keletkezett, lerostált, és további felhaszná-
lásra kész komposzt mennyiségét is fel kell tüntetni. 

6. / A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki feltételeiről szóló 23/2001. (XII. 
29.) KvVM rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti elkészített üzemeltetési szabályzatot meg 
kell küldeni az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság részére 
jóváhagyásra. 

7. / A komposztáló telepen keletkezett Összes' fő- és mellékterméket, valamint hulladék 
anyagokat, azok mennyiségét, minőségét, és rendeltetési helyüket szintén dokumentálni 
kell: 

- komposzt pontos mennyisége, értékesítési formája (zsákolt, ömlesztett, kevert, ros-
tált, rostálatlan, stb.) elszállítás időpontja, helyszíne, eladási ár, számla adatai 

- Csurgalékvíz mennyisége, kezelése, vizsgált minták eredményei 
Idegen anyagok (a komposztálóból kiválogatott idegenanyagok, fém, műanyag, üveg 
stb.). 

8. / Hasznosítási céllal történő értékesítésre kizárólag olyan anyag kerülhet, amely a 
termésnövelő anyagok engedélyezésről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 
szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeltben foglalt előírásokat kielégítik. 

9. / A nem minősített vagy minősítése komposztálási célra nem alkalmas anyag a kezelést 
követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Hgt., valamint a vonatkozó 
végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása engedéllyel 
rendelkező hulladék- kezelő részére történhet. 

IV. 

A közreműködő szakhatóság feltétele a tevékenység folytatásához: 

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Gyulai, Sarkadi, 
Szeghalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének IIÍ-R-013/00261-2/2012. iktatószámú 
szakhatósági állásfoglalásában a nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási 
tevékenységének végzéséhez közegészségügyi szempontból feltétel nélkül hozzájárult. 

 

  



V.

 

V. 

A határozat ellen annak kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest Mészáros út 58/A.) címzett, de a 
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltségéhez (5700 Gyula, 
Megyeház u. 5-7. sz.), mint elsőfokú hatósághoz, három példányban benyújtandó fellebbezésnek van 
helye. 

A jogorvoslati eljárás díja: 246.700,- Ft, melyből 219.000,- Ft-ot a Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002- 01711916-
00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára, a fennmaradó 27.700,- Ft-ot pedig a Békés Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békéscsabai, Békési, Szarvasi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete 10026005-00299578-00000000 számú számlájára kell befizetni. 
A díjak befizetését igazoló dokumentumokat a fellebbezéshez kell csatolni. 

I N D O K O L Á S  

A Gyulai Közüzemi Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2011. november 30-án kérelmet nyújtott be Tiszántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (továbbiakban: felügyelőség) 
biológiailag lebomló hulladékok komposztálással történő kezelésére vonatkozóan. A Kft. részére a 
felügyelőség korábban 11716-007/2008.. iktató számon biológiailag lebomló hulladékok hasznosítását 
engedélyező hulladékkezelési engedély határozatot adott ki, melynek érvényességi ideje 2011. november 
30. napja volt. 
A biológiailag lebomló hulladékokat az 5700 Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti Szennyvíztisztító Telep 
megnevezésű telephelyén működő Komposztáló telepen prizmás, GORE-TEX rendszerű eljárással 
komposztálják. 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hgt.) rögzítettek szerint: 
14. § (1) Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 
tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. 
(2) Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem 
rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 
3. §-ának j) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgál-
tatásban - a 4. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával - történő fel- 
használása; 
A hulladék hasznosítójának biztosítania kell, hogy a hasznosítással előállított termék az elsődleges 
alapanyagból előállított terméknél ne okozzon nagyobb környezetterhelést. A kész komposzt minősítése 
2007-ben megtörtént, ezért a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletben foglalt követelményeket kielégítő anyagot 
„Gyulai komposzt” néven, talajjavító anyagként forgalmazzák. 

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM 
rendelet 2. § a), f) és i) pontja szerint: 



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 közöttoxigén jelen-
létében történő autotermikus és termofil biológiai lebontása, mikro- és makroorganizmusok segítsé-
gével; 
i) telepi komposztálás: szervezett, elkülönített hulladékgyűjtés során begyűjtött biohulladék kom-
posztálása biohulladék-kezelő telepen; 

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) 
Korm. rendeletben rögzítettek szerint: 
20. § (1) A környezetvédelmi hatóság - az e rendelet mellékletében meghatározott szakhatóságok 
bevonásával - engedélyezi a települési hulladékkal kapcsolatos: 
a) begyűjtést; 
b) üzletszerű szállítást, kivéve az országba történő behozatalnak, kivitelnek, átszállításnak minősülő 
szállítást; 
c) előkezelést, kivéve a 17. § (2) bekezdésében szereplő hulladék fizikai előkezelését; 
d) tárolást; 
e) hasznosítást; 
f) ártalmatlanítást 
Ugyanezen Korm. rendelet 21. §-a határozza meg a hulladékkezelési engedély iránti kérelem tartalmi 
követelményeit. 

A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Kft. nem rótta le a környe-
zetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 
szóló 33/2005. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM r.) 1. sz. mellékletének 5. és 7. 
pontjaiban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat, sem pedig az engedélyezésben résztvevő 
szakhatóság eljárásához szükséges igazgatási szolgáltatási díjat, ezért hiánypótlási felhívást intéztem a 
kérelmező felé. 
Az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló dokumentum 2012. január 3-án érkezett be a 
felügyelőségre. 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a biohulladék hasznosítás a tervezett mennyiség miatt előzetes 
vizsgálat köteles tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló - módosított - 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) 
pontja, és a 3. számú melléklet 106. pontja alapján. A Kft. az előzetes vizsgálati eljárásra irányuló 
kérelmét benyújtotta a felügyelőségre. Tekintettel arra, hogy jelen eljárásban az előzetes vizsgálati 
eljárás jogerős befejezéséig megalapozottan nem tudtam dönteni, ezért a hulladékkezelési enge-
délyezési eljárást felfüggesztettem. 
A felügyelőség 73086-016/2012. iktatószámú határozatával az előzetes vizsgálati eljárást lezárta és 
megállapította, hogy a tevékenység folytatása és felhagyása során nem feltételezhetőek jelentős 
környezeti hatások. A 73086-016/2012. iktatószámú határozatban a felügyelőség feltételeket határozott 
meg a tevékenység gyakorlásához és előírta, hogy a Kft. a tervezett tevékenységet jelen hul-
ladékkezelési engedély jogerőre emelkedését követően kezdheti meg. 
Ezt követően az eljárást felfüggesztő végzést 70097-007/2012. ikt. számú végzésemben visszavontam 
és az eljárás továbbfolytatásáról döntöttem. 

A Kft. 2012. július 26-án benyújtott levelében a kérelmét módosította - az előzetes vizsgálati do-
kumentációban foglaltakkal összhangban - a komposztálandó hulladékok körének kibővítésével 
kapcsolatban, mivel a települési szennyvíztisztításból származó iszap nem szerepelt a 2011. november 
30-án benyújtott kérelemben. A benyújtott dokumentációt a rendelkezésemre álló iratanyagok- 

 

  



 
kal együtt értékeltem és megállapítottam, hogy a továbbiakban az engedély kiadásának egyéb aka-
dálya nincs. 

Engedélyes kérelméhez összességében az alábbiakat csatolta: 
• az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatok 
• cégkivonat 
• telephelye helyszínrajza 
• a komposztálási technológia teljes körű ismertetése 
• a tevékenységre vonatkozóan lekötött fedezeti biztosíték igazolása 
• megfelelő iskolai végzettségű alkalmazottak bizonyítványa 
• üzemorvossal kötött megállapodás 
• mérleghitelesítési jegyzőkönyv 
• nyilvántartási dokumentáció 
• a telep nyilvántartásba vételi határozata 
• a komposzt forgalomba hozatali és felhasználási engedélye 
• Gyula Város Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés 
• felelősségbiztosítás. 

Az ügyben a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/B. § (1) bekezdésének 
e) pontja, valamint az 5. sz. melléklet 1. pontja alapján szakhatóságként bevontam a Békés Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Gyulai, Sarkadi, Szeghalomi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézetét (a továbbiakban: Intézet). Az Intézet a 2012. január 30-án érkezett, III-R-
013/00261-2/2012. iktatószámú állásfoglalásában hozzájárulását feltételek előírása nélkül megadta. A 
szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint: 

„Intézetemnek a szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megküldött dokumentációt 
áttanulmányozva megállapítottam, hogy a hulladékkezelési engedély megadásának köz-
egészségügyi szempontból akadálya nincs. 

Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 44., 45. és 45/A. §-k, a környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/B. § (1) bekezdésének c) és e) pontjában foglaltak 
szerint, az 5. sz. melléklet 1. pontjában foglaltakra kiteijedően adtam meg. 
Az igazgatási szolgáltatási díjról az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009.(1.30.) EüM. rendelet 1.. számú 
melléklete rendelkezik. 
Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 
Törvény' 2. § (1) bekezdés d) pontja, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 
Kormányrendelet 3. számú melléklete határozza meg.” 

A dokumentáció áttanulmányozása során a következőket állapítottam meg: 
- A tervezett tevékenység célja a szennyvíztisztító telepen önálló komposztálással történő 
hasznosítási technológia üzemeltetése. A kezelési tevékenységgel mezőgazdasági, lakossági és 
közületi biológiailag lebomló, valamint a szennyvízkezelési hulladékot komposztálással 
hasznosítanak. A kezelés során végbemenő kémiai és biológiai folyamatok során a hulladék 

 

  



olyan anyaggá alakul át, mely a talajt, a talajvizet és a környezet egyéb elemeit nem veszé-
lyezteti. Az előállított komposzt talajerő utánpótlására használható fel. 
A komposztálási folyamatok sebességét döntően a C/N aránya befolyásolja, melynek optimuma 
15-20 közötti érték. Az érési folyamat gyorsítható nitrogén-tartalmú anyagok, pl. szennyvíziszap 
hozzáadásával. Ezért a komposztálandó hulladék mennyiségének 20%-ig a zöldhulladékokat a 
telep szennyvíztisztítási tevékenységéből származó szennyvíziszappal keverik (80% 
zöldhulladék, 20% szennyvíziszap). Az optimális C/N arány a megfelelő nedvességtartalom 
(min. 30% max. 70%) biztosítása miatt is fontos, a képződő hő ugyanis kiszárítja a hasznosítás 
alatt álló hulladékot, ezáltal csökken az eljárás hatékonysága. 

- Víz- és talajvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a tevékenység során a szociális víz-
igény kielégítése közműhálózatról biztosított, a komposztálási technológia külön vízfelhasz-
nálással nem jár. 
A keletkező kommunális szennyvizeket zárt rendszeren keresztül közvetlenül a szennyvíz- 
kezelési technológiára vezetik. 
A fogadó és előkezelő terület beton aljzatú, a csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek 
elvezetése beton elemekkel burkolt folyókákon történik egy 1 m3-es aknába, ahonnan zárt 
nyomóvezetéken a területen található települési szennyvíztisztító telepre, a tisztítási techno-
lógiába kerül bevezetésre. A komposztáló téren létesített folyókák egy 72 x 72 cm-es vasbeton 
gyűjtőaknába torkollnák. 
A terület a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területen levő települések be-
sorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny, a vizek mezőgazda- sági 
.eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet 
szerint pedig nitrátérzékeny területen helyezkedik el. A tevékenység folytatása védett felszín 
alatti vízbázist nem érint. 

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a szaghatás csökkentése érdekében 
a bekevert komposztálandó anyagot GORE-TEX típusú szemipermeábilis membrán takaróval 
fedik le, mely során a zárt, levegőztetett komposztálási tevékenység várhatóan nem jár jelentős 
szaghatással. 

A fentieket megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a 
vonatkozó jogszabályok valamint az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szeny- 
nyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért. A 
határozat rendelkező részében foglalt előírások betartása mellett a tervezett tevékenység a környezetre 
várhatóan nem gyakorol olyan káros hatást, mely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértéket 
meghaladná. 
Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben fog-
laltak szerint határoztam, az engedélyt megadtam. 

A hulladékok kezelése során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény egyéb előírá-
sainak betartása mellett különös tekintettel a következő jelenleg hatályos jogszabályok szerint kell 
eljárni: 

• A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 
98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet; 

•  A települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. 
(XI. 14.) Kormányrendelet; 

•  A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. 
(X. 18.) Kormányrendelet; 

• A hulladékok jegyzékről szóló 16/2001. (VII. 18.) KÖM rendelet. 



 
A határozatot a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben biztosított 
hatáskörömben és illetékességemben eljárva hoztam meg. 

A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Két.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdései szerinti módon, a Hgt 40. 
§ (1) bekezdésének b) pontja szerint, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló módosított 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet 20. § 1) bekezdés c) és e) pontjai, 
valamint a 23/2001. (XII. 29.) KvVM rendelet alapján adtam ki. 
Az engedély érvényességi idejét a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló módosított 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján állapítottam meg. 

Tárgyi - kérelemre indult - környezetvédelmi államigazgatási eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 
KvVM r. 1. sz. mellékletének 1/5. és I./7. pontjai alapján 438.000,- Ft. A szükséges igazgatási szol-
gáltatási díj befizetése megtörtént. 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Két. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés előter-
jesztésének a határidejét a Két. 99. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A jogorvoslati eljárás 
díjáról a módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése, valamint az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. sz. 
melléklete alapján adtam tájékoztatást. 
A határozat rendelkező részében - fellebbezés esetén - három példány jogorvoslati kérelem benyújtásáról 
a Két. 102. § (4) bekezdésére figyelemmel rendelkeztem. 

A hulladékkezelési engedélyhatározatot hatósági nyilvántartásomba bejegyeztem. 
A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mente- 
sít a Hgt. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. 

 

 

Kapják: 
(ÍJj Gyulai Közüzemi Kft. (+ TV) 

5700 Gyula, Szent László u. 16. 
2. / Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Gyulai, Sarkadi, Szeghalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézet (+ TV) 
5700 Gyula, Hétvezér u. 1. 

3. / Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (táj ékoztatásul) 
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9. sz. 

4. / Irattár 

 

Kelemen Béla igazgató 
nevében és megbízásából 

Dr. Illich Andrea s. k., 
kirendeltségvezető 

Gyula, 2012. október 4. 



 

 

 

 

 
 


