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HATÁROZAT

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 részére – Szilágyi Éva meghatalmazott 
által  előterjesztett  kérelemnek helyt  adva  –  a  gyulai  szennyvíztisztító  telep  (KTJ:  100  284  024) 
területén folytatott szennyvíz- és szennyvíziszap-kezelési tevékenységekhez 

k ö r n y e z e t v é d e l m i  m ű k ö d é s i  e n g e d é l y t  a d o k .

II.

1. A környezethasználó adatai:

Neve: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
Székhelye: 5700 Gyula, Szent László u. 16.
KSH száma: 11056218-3600-572-04
Cégjegyzékszáma: Cg. 04 09 003599
KÜJ szám: 100 253 029
KTJ: 100 284 024
Terület tulajdonosa: Gyula Város Önkormányzata

5700 Gyula, Petőfi tér 3.

2. A tevékenység által érintett ingatlanok:

Helye: Gyula, külterület 0113/1, 0114, 0120/1-2 hrsz.-ú ingatlanok
Területe: 97 ha 8447 m2 
Művelési ág: kivett udvar, kivett medence
KTJ szám: 100 284 024
EOV koordináták: X: 144 586 m 

Y: 820 257 m 

3. A telephelyi tevékenység besorolása:

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati  és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 48. pontja alapján: 

„48. Szennyvíztisztító telep 50.000 lakosegyenérték-kapacitástól”
környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

4. A telephelyen folytatott tevékenységek TEÁOR száma:

TEÁOR 37 00 Szennyvízgyűjtése, kezelése

5. A telephelyen folytatott tevékenység:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hatósági és Komplex Engedélyezési 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 HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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a) szennyvíztisztítási technológia: mechanikus tisztítás (iker kialakítású homok- és zsírfogóban) után 
eleven iszapos biológiai tisztítás, Purab technológiával (I. fokozat: anaerob, majd aerob terekben, 
közbenső  ülepítés,  ezután  II.  fokozat:  anoxikus  /denitrifikáló/,  majd  aerob  terekben  a  foszfor 
biológiai  eltávolításával,  biztonsági  szimultán  foszforkicsapatással)  utóülepítés,  utótisztítás 
fakultatív és aerob tavakon;

b) szennyvíziszap kezelése: gravitációs sűrítés és gépi víztelenítés után komposztálás, baktériumos 
kezelés alkalmazásával.

c) befogadó: a Kétegyházi felfogó csatorna 2+160 fm
d) a szennyvíztisztító telep kapacitása: 10.500 (+ 3.500) m3/d, 104.000 lakos-egyenérték (LE) 
e) a működési időszakok – vegetációs periódus: április 1-től október 31-ig,

– vegetáción kívüli periódus: november 1-től március 31-ig.

6. A szennyvíztisztító telepen található gépek, berendezések:

– szippantottszennyvíz-fogadó műtárgy; húsipariszennyvíz-homogenizáló; rács; homokfogó; anaerob 
medencék;  levegőztető  medencék;  közbenső  ülepítő;  anoxikus  medencék;  utóülepítők;  fakultatív 
tavak; aerob tavak; nyárfás szűrőmező (havária terület); 
– iszapkezelés műtárgyai: sűrítő, centrifuga.

7. A telephelyen folytatott tevékenység hatásterülete

A  telephelyi  tevékenység  levegőtisztaság-védelmi  hatásterülete  a  telephelyi  bűzforrások 
(homogenizáló medence, földmedrű iszapdekantáló medence) 500 m-es körzetén belül,  a zaj-  és 
rezgés elleni védelmi hatásterület a telephelyi zajforrások 125 m-es körzetén belül helyezkedik el. 
A telephelyi tevékenység közvetett hatásai érinthetik Gyula város közigazgatási területét.

III.

A) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A szennyvíztisztító telep területén folytatott tevékenységek nem eredményezhetik a földtani 
közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, ill. nem eredményezhetnek kedvezőtlenebb 
állapotot,  mint  amit  a  földtani  közeg  (B)  szennyezettségi  határértéke  vagy  az  annál 
magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.

2. A létesítmények üzemeltetését úgy kell végezni, hogy a tisztított szennyvíz befogadójának 
állapota (állaga) és jellege a természetvédelmi célokkal ellentétesen ne változzon, annak 
élővilágát ne veszélyeztesse. 

3. A  bűz-  és  szaghatások  kialakulásának  csökkentésére,  illetve  megakadályozására  az 
érvényben  lévő  üzemeltetési  utasítás  erre  vonatkozó  előírásait  maradéktalanul  be  kell 
tartani.

4. A  munkafolyamatokat  úgy  kell  végezni,  hogy  a  tevékenységből  származó  diffúz 
levegőterhelést az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell előzni, vagy a lehető 
legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

5. A telephely területén és hatásterületén bekövetkező  tervezett vagy bekövetkezett minden 
változást –  amely  a  jogszabályban  meghatározott  zajkibocsátási  határérték-túllépését 
okozhatja – a változás bekövetkezését követő  30 napon belül be kell  jelenteni a területi 
környezetvédelmi hatóságnak.

6. A  tevékenység során  keletkező  hulladékokat,  ha  az  ökológiailag  előnyös,  műszakilag 
lehetséges  és  gazdaságilag  megalapozott,  hasznosítani  kell.  A  hulladékok  kezelése 
tekintetében be kell tartani a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat. A keletkezett 
hulladékokról  nyilvántartást  kell  vezetni,  valamint  bejelentést  kell  tenni  a  területi 
hulladékgazdálkodási hatóság részére a jogszabály által előírtak szerint.

7. A  felhagyás  során  a  telephelyen  található  technológiai  szennyvízgyűjtő  medencék 
kitakarításáról gondoskodni kell.

8. Az engedélyesnek környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia, akinek képesítése meg 
kell  feleljen  a  környezetvédelmi  megbízott  alkalmazási  és  képesítési  feltételeiről  szóló 
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet mellékletében foglaltaknak. Az engedélyezett tevékenységet 
végzőknek mindenkor rendelkeznie kell érvényes szakmai bizonyítványokkal.

9. Amennyiben a tevékenységek végzése 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 
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veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell 
a hatáskörükben érintett hatóságokat az eseményről.

10. A szennyvíztisztító telepet és a csatornaművet érintő havária esetekben a jóváhagyott üzemi 
vízminőségi kárelhárítási tervnek megfelelően kell eljárni.  A telep üzemi kárelhárítási tervét 
ötévente felül kell vizsgálni a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 
szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján.

11. Az  engedély  kiadásához  alapul  vett  körülmények  jelentős  megváltozását,  továbbá  a 
tulajdonos személyében vagy adataiban bekövetkezett változást az engedélyes  15 napon 
belül köteles bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóság felé.

12. Az engedélyezett tevékenység vagy egy részének felhagyása esetén az engedélyes köteles 
a főosztály egyetértésével biztonságossá tenni,  illetve ártalmatlanítás/hasznosítás céljából 
eltávolítani  azokat  a  berendezéseket,  építményeket,  a  tárolt  hulladékokat,  anyagokat, 
melyek környezetszennyezést okozhatnak. A teljes technológiai rendszert le kell üríteni, a 
műtárgyakban technológiai eredetű anyagmaradványok nem maradhatnak.

13. A telephelyen folytatott tevékenységek esetleges felhagyása esetére felhagyási tervet kell 
készíteni és abban be kell mutatni, hogy az aktuális állapotban a telephely alkalmas-e arra, 
hogy szennyezésveszély nélkül felhagyható legyen, és a felhagyás után lehetséges-e ott 
visszaállítani  a  megfelelő  környezeti  állapotot.  A  tervet  a  felhagyás  megkezdése  előtt 
jóváhagyásra be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatóságra.

14. A  környezethasználó  jogutód  nélküli  megszűnése  esetén  a  felszámolás  vagy 
végelszámoláskor  –  állapotfelmérés  alapján  –  a  vagyonfelmérésben  szerepeltetni  kell  a 
tevékenység  következtében  létrejött  környezetkárosodások  kárelhárítási  és  kártérítési 
költségeit.

15. Jelen  határozat  az  ügyfelet  nem  mentesíti  az  egyéb  jogszabályokban  előírt 
kötelezettségektől hatósági engedélyek megszerzését illetően.

B) A megkeresett szakhatóság feltételei, melyeket be kell tartani

A  Békés  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Katasztrófavédelmi Hatósági  Osztálya 
35400/251-2/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak szerint:

• „1.  A  szennyvíztisztító  telepet  és  a  megfigyelőkutat  mindenkor  a  hatályos  vízjogi 
üzemeltetési  engedélyben  foglaltaknak  megfelelően  kell  üzemeltetni.  A  vízilétesítmények 
műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni – szükség esetén javítani – kell.

• 2. A tevékenység során a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek. A tevékenység 
létesítményeihez  kapcsolódó  tárolók  megfelelő  műszaki  kialakításával,  és  műszaki 
állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a felszíni, felszín alatti vizeket 
szennyezés ne érhesse.

• 3. A felszíni,  felszín alatti  vizek minőségét veszélyeztető,  szennyező anyagok kezelését, 
használatát  (szállítás,  mozgatás,  stb.)  úgy  kell  végezni,  hogy  azok  ne  kerülhessenek 
közvetlenül a talajra, azok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, vízzáró, szigetelt 
tároló helyeken történhet.

• 4. Az üzemeltetés során a kibocsátó köteles a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és 
fenntartásához hozzájárulni. A felszíni víz jó állapotának elérése érdekében a vízszennyező 
anyagok tekintetében megállapított környezeti célkitűzéseket, valamint a környezetminőségi 
és vízminőségi határértékeket a működés során be kell tartani.

• 5. Tilos a felszíni vízbe, illetve annak medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést 
okozó  anyagot  juttatni,  az  engedélyezett  vízilétesítményen  bevezetett  határértéknek 
megfelelő vagy határérték alatti engedélyezett kibocsátások kivételével.

• 6. A tisztított szennyvíz minőségének mérését a jóváhagyott önellenőrzési terv szerint kell 
végezni.

• 7. Meg kell akadályozni, hogy a befogadóba határérték feletti minőségű szennyvíz kerüljön.
• 8. A felszíni, felszín alatti vizek szennyezésével járó rendkívüli eseményt azonnal jelenteni 

kell  az  I.  fokú  vízügyi  és  vízvédelmi  hatóságnak,  ezzel  egyidejűleg  meg  kell  tenni  az 
elhárítására vonatkozó intézkedéseket.”

IV.

A környezetvédelmi működési engedély 2026. április 30. napjáig hatályos, amennyiben a határozat 
rendelkező részének III. pontjában tett előírások teljesülnek.
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A  határozatban  foglalt  előírások  nem  teljesítése  esetén  a  területi  környezetvédelmi  hatóság  a 
környezetvédelmi  működési  engedély  visszavonásáról  vagy  a  tevékenység  folytatásának 
felfüggesztéséről is dönthet.

V.

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.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: 2021. július 29.

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

I N D O K O L Á S

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., KÜJ: 100 253 029, továbbiakban: 
Kft.) ügyfél megbízásából eljáró Szilágyi Éva szakértő 2021. március 23. napján kérelmet nyújtott be 
a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra, amely alapján 
2021. március hónap 24. napján eljárás indult.

A kérelem a  Gyula, külterület 0113/1, 0114, 0120/1-2 hrsz.-ú ingatlanokon elhelyezkedő szennyvíztisztító 
telepen folytatott szennyvíz-  és  szennyvíziszap-kezelési  tevékenység  BE/39/  21497-014/2016. 
ügyiratszámú  működési  engedélyének módosítására,  nevezetesen  az  engedély  hatályának 
meghosszabbítására vonatkozik. 

Az általános közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016. évi  CL. törvény  (a  továbbiakban: Ákr.) 43.  § (2) 
bekezdése alapján a  BE/38/03022-2/2021. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam a kérelmezőt, hogy a 
kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai szerint járok el.

Az egyes  közérdeken alapuló  kényszerítő  indok alapján  eljáró  szakhatóságok kijelöléséről  szóló 
531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Szakhat.  rendelet)  1.  §  (1)  bekezdése és 1. 
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melléklet  9.2.  és  9.3.  pontja  alapján,  a  Békés  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály  (továbbiakban:  Igazgatóság)  közreműködését  kértem  az 
eljárás során az alábbi szakkérdések vizsgálata tekintetében:

• a  tevékenység  vízellátása,  a  keletkező  csapadék-  és  szennyvíz  elvezetése,  valamint  a 
szennyvíz  tisztítása  biztosított-e,  vízbázis  védőterületére,  védőidomára,  jogszabályban, 
illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, 

• a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, 
illetve  a tevékenység kapcsán a felszíni  és felszín alatti  vizek minősége és mennyisége 
védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

Az  Igazgatóság  a  35400/1935-1/2019.ált. számú  szakhatósági  állásfoglalásában  hozzájárult  a 
működési  engedély  hatályának  meghosszabbításához,  a  szakhatósági  állásfoglalásban  foglalt 
előírásokat  a  határozat  rendelkező  része  III.B)  fejezetében  szerepeltettem.  Állásfoglalását  az 
Igazgatóság az alábbiakkal indokolta:
„A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BE/38/03022-
3/2021. ügyiratszámú megkeresésében Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (továbbiakban: Engedélyes)  
részére,  a  Gyulai  szennyvíztisztító  telep  BE/39/20497-014/2016.  ügyiratszámú,  2021.  április  30.  
napjáig  hatályos  működési  engedélyének  módosítására  irányuló  eljárás  során  kérte  az  I.  fokú  
vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását.
Az  Engedélyes  2847-1/2021.  ikt.  számú  levelében  a  környezetvédelmi  működési  engedély  
módosítását,  hatályának  meghosszabbítását  kérte.  Levelében  úgy  nyilatkozott,  hogy  a  korábbi  
működési  engedély  alapját  képező  adatokban  változás  nem  történt,  a  tisztítási  technológia  a  
tevékenység volumene nem változott.
A rendelkezésemre álló iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:
− A tisztítótelep technológiai és szociális célú vízfelhasználása a városi ivóvízhálózatról biztosított, a  
telepen keletkező szociális szennyvizet a tisztítótechnológiára vezetik.
− Az Engedélyes a Gyulai szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat vízilétesítményei fenntartására  
és üzemeltetésére 35400/3219-6/2020.ált.  számú határozattal módosított  35400/1867-16/2016.ált.  
számú határozattal  2021.  március  31.  napjáig  hatályos  vízjogi  üzemeltetési  engedélyt  kapott.  A  
vízjogi  üzemeltetési  engedély  módosítása,  hatályának  meghosszabbítására  irányuló  eljárás  
35400/1266/2021.ált. számon folyamatban van az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságon.
−  A  telep  tisztítási  technológiája  eleveniszapos  rendszerű  biológiai  tisztítás,  vegyszeres  
foszformentesítési lehetőséggel. A szennyvíz utótisztítása a fakultatív és aerob tavakban történik,  
majd a felszíni befogadóba – Gyula-Kétegyházi felfogó csatorna 1 + 820 km szelvénye – vezetik.
− A telepen keletkező centrifugált,  víztelenített  iszapot a szennyvíztisztító telep területén működő  
komposztáló  telepre  szállítják.  Ártalmatlanítás  után  a  bevizsgált  anyagot  deponálják,  majd  
értékesítésre, felhasználásra kerül.
−  A  gépi  tisztítású  ráccsal  egybeépített  rácsszemétprésről  lekerülő  rácsszemetet  zárható  
konténerben  gyűjtik,  majd  az  Engedélyes  által  üzemeltetett  települési  szilárdhulladék-átrakó  
állomásra szállítják.
−  A  szennyvíztisztító  telepen  folytatott  tevékenység  felszín  alatti  vizekre  gyakorolt  hatásának  
nyomon  követésére  8  db  figyelőkutat  létesítettek.  A kutak  üzemeltetésére  kiadott,  35400/1000-
2/2021.ált.,  35400/1709/7/2016.ált.,  35400/685/2015.ált.  számú és a  11775-002/2014.  ikt.  számú  
határozatokkal  módosított  74268-004/2012.  iktatószámú  vízjogi  üzemeltetési  engedély  2041.  
március 31. napjáig hatályos.
−  Az  évenkénti  vizsgálatok  alapján  a  17-20.  számú figyelőkutakban a  talajvíz  klorid  és  szulfát,  
esetenként a foszfát ill. az ammónium tartalom haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz  
szennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  határértékekről  és  a  szennyezések  méréséről  
szóló 6/2009 (IV.11) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben az egyes komponensekre megállapított  
„B”  szennyezettségi  határértékeket.  A  18.  számú  figyelőkútban  folyamatosan  „B”  feletti  az  
ammónium és a foszfát tartalom.
− A 21-24. számú megfigyelőkutakban a talajvíz klorid és a nátrium tartalma magas, illetve 2020.  
évben az ammónium, a klorid és szulfát is meghaladja a „B” értékeket.
− A tisztított szennyvíz kibocsátással kapcsolatban határérték túllépés nem volt. Az önellenőrzési  
terv 35400/1281-1/2021.ált. számú határozattal lett elfogadva, 2026. április 30. napjáig hatályos.
− A tevékenységgel érintett területek jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érintenek. A terület  
szennyeződés érzékenységi szempontból a felszín alatti vizek védelméről sóló219/2004. (VII. 21.)  
Korm.  rendelet  2.  sz.  mellékletéhez  kapcsolódó  érzékenységi  térkép  alapján  a  felszín  alatti  víz  
állapota szempontjából érzékeny területen helyezkedik el. A szennyvíztisztító telep területe, illetve a  
befogadó csatorna a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló  
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet szerint nitrátérzékeny terület.
A  fentiek  alapján  megállapítottam,  hogy  a  tevékenység  vízellátása,  a  keletkező  csapadék-  és  
szennyvizek tisztítása, elvezetése megoldott, a tevékenység a mederfenntartásra, az árvíz-és jég  
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levonulására  nincs  hatással,  az  ivóvízbázis  védelmére  vonatkozó  jogszabályi  követelményeknek  
megfelel.
A  felszíni  és  felszín  alatti  víz  minőségére  vonatkozó,  jogszabályokban  foglaltak  a  vízjogi  
üzemeltetési  engedélyben  meghatározott  előírások  betartása  esetén  érvényesülnek,  ezért  az  
engedély kérelem szerinti módosításához, hatályának meghosszabbításához hozzájárultam.
Előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól  szóló 220/2004. (VII.  21.) Korm.  
rendelet  (továbbiakban  Fvr.)  4.  §  (1)  bekezdésében,  5.  §  (1)  bekezdésében  és  a  9.  §  (3)  
bekezdésében, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet  
10. § 1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel adtam meg.
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 5231/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat  
10.  és  11.  pontjában  megállapított  szakkérdések  vonatkozásában,  az  általános  közigazgatási  
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon  
adtam meg.
A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.
Kérem a  Tisztelt  eljáró  Hatóságot,  hogy  az  Ákr.  85.  §  (1)  bekezdésére  figyelemmel  az  érdemi  
határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

A rendelkezésemre  álló  dokumentumok és  információk  alapján  az  alábbiakat  állapítottam 
meg:

• A  szennyvíztisztító  telep  fejlesztése  a  Körös-vidéki  Környezetvédelmi  Felügyelőség  KF-
20.044-18/96.  iktatószámú környezetvédelmi  engedélye alapján valósult  meg, mely 2001. 
május  31-ig  volt  érvényes.  Ezt  követően  – a  telephelyi  tevékenység  felülvizsgálatának 
lezárásaként – a telep működéséhez 80.254-37/2002. ikt. számon adott ki környezetvédelmi 
működési engedélyt a környezetvédelmi hatóság.

• A legutóbb hatályban lévő, a gyulai szennyvíztisztító telep területén szennyvízkezelési és 
szennyvíziszap-elhelyezési  tevékenységének  folytatásához  kiadott  BE/39/  21497-
014/2016. ügyiratszámú működési engedély 2021. április 30. napjáig volt hatályos. 

• A  Kft.  nevében  eljáró  Szilágyi  Éva  szakértő  a  környezetvédelmi  működési  engedély 
módosítását, nevezetesen hatályának meghosszabbítását kérte 2021. március 22. napján 
érkezett  levélben.  Kérelmében  nyilatkozott,  hogy  a  korábbi  működési  engedély  alapját 
képező adatokban változás nem történt, a tisztítási technológia és a tevékenység volumene 
nem változott.

• A  kérelem  kiegészítéseként  a  2021.  április  7-én  érkezett  levélben  a  Kft.  beküldte  a 
főosztályra  a  2016.-2020.  évben  a  szennyvíztisztító  telepre  beérkezett  szennyvíz, 
szippantott  szennyvíz  és  a  tisztítás  során  a  technológiából  keletkezett  szennyvíziszap 
mennyiségeire vonatkozó adatokat.

• A Kft.  által  a  szennyvíztisztító  telep  területén  folytatott  komposztálási  tevékenységhez a 
60977-006/2011.  ikt.  számú  határozatban  működési  engedélyt  adott  ki  a  területi 
környezetvédelmi hatóság, a határozat 2023. április 15. napjáig hatályos. 

• A Kft. rendelkezik a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási  Főosztálya  által  BE/38/02905-12/2021. ügyiratszámú  határozattal 
jóváhagyott  üzemi  kárelhárítási  tervvel,  mely 2026.  április  30.  napjáig  hatályos.  A telep 
üzemi  kárelhárítási  tervének  ötévente  esedékes  felülvizsgálatát  a környezetkárosodás 
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet határozza 
meg.

• Táj- és természetvédelmi szempontból   megállapítottam, hogy a szennyvíztisztító telep helye 
és  a  tisztított  szennyvíz  befogadója  nem  képezi  részét  országos  jelentőségű  védett 
természeti  területnek,  Natura  2000  területnek,  egyedi  tájértéknek,  azonban  a  befogadó 
természetközeli  állapotú vizes élőhely, mely természeti értékeknek (védett és nem védett 
növény- és állatfajoknak) ad otthont. 
Az élővilág védelmében tett előírásomat az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján tettem 
meg.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében: 
„8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai,  életközösségei megőrzését  
élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
17.  §  (1) A 8.  §  (1)  bekezdés  rendelkezéseinek  megfelelően  a  vadon  élő  szervezetek  
élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a  
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természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
42.  § (1)  Tilos  a  védett  növényfajok  egyedeinek  veszélyeztetése,  engedély  nélküli  
elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása,  
szaporodásának  és  más  élettevékenységének  veszélyeztetése,  lakó-,  élő-,  táplálkozó-,  
költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

• Levegőtisztaság-védelm  i  szempontból   megállapítottam,  hogy  a  telephelyen 
bejelentésköteles  légszennyező  pontforrás  üzemel.  A  telephelyen  –  a  laborvizsgálati 
technológiához kapcsolódó – légszennyező pontforrások működnek, azok levegőtisztaság-
védelmi engedélyét a BE-02/20/00094-7/2019. ügyiratszámú határozatában adta ki a területi 
környezetvédelmi  hatóság, az engedély 2024. augusztus 31. napjáig hatályos. 

A  bűzhatás  a  telepi  tevékenység  sajátos  jelentőségű  kibocsátása.  A  szennyvíztisztító 
medencék diffúz forrásnak tekinthetőek,  melyek jellege  miatt  kibocsátási  határérték  nem 
határozható meg. A legközelebbi lakóingatlan 550 méterre helyezkedik el. 
Előírásomat  az  esetlegesen  fellépő  zavaró  hatások  lecsökkentése  érdekében,  a levegő 
védelméről szóló 306/2010.(XII. 23.) Korm. rendelet 22. §-ban foglaltak alapján tettem meg. 

• A környezeti zaj és rezgés elleni védelem   egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 10. § (3) bekezdése alapján:
10. § (3) Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha
a)  a  tervezett  környezeti  zajforrás  hatásterületén  nincs  védendő  terület,  épület  vagy  
helyiség, vagy
b)  a  tervezett  környezeti  zajforrás  hatásterületének  határvonala  a  számítások,  illetve  
mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre  
esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

A telephelyi tevékenység zajvédelmi hatásterületén belül védendő objektum nem található, 
ezért  a  zaj  és  rezgés  elleni  védelem  szempontjából,  az  idézett  jogszabály  szerint 
zajkibocsátási határérték nem állapítható meg.

• A tevékenység végzése során a  földtani  közeg védelme megfelelő,  üzemszerű működés 
esetén annak szennyezése nem várható. Előírásomat a földtani közeg védelme érdekében, 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: 
Kvt.)  15. §-án és 101. § (2) bekezdésén, valamint a felszín alatti  vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelt 10. § (1) bekezdés c) pontján alapul.

• Hulladékgazdálkodási  szempontból   megállapítottam,  hogy  a  Kft.  a  szennyvíztisztítási 
tevékenysége  során  keletkező  szennyvíziszapot  komposztálja,  melyre  hulladékkezelési 
engedéllyel rendelkezik. 

A hulladékgazdálkodási előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben és a 
hulladékok  nyilvántartásáról,  az  adatszolgáltatás  rendjéről  és  módjáról  a  hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 
Kormányrendeletben  előírtak  figyelembevételével  a  környezetet  érő  terhelések  és 
kockázatok  csökkentése,  a  környezet  szennyezésének megelőzése,  valamint  a  képződő 
hulladékok hasznosításának és ártalmatlanításának biztosítása érdekében tettem meg.

• A  benyújtott  kérelem  elbírálása  során  megkeresett  szakhatóság  feltételek  előírásával 
hozzájárult a működési engedély módosításához.

Az előírt feltételek betartása mellett a gyulai szennyvíztisztító telep területén folytatott tevékenységek 
a környezetvédelmi  és természetvédelmi érdekeket nem sértik,  ezért  a kérelemnek helyt  adva a 
határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem és kiadtam a környezetvédelmi működési 
engedélyt.

A működési engedély időbeli hatályát 5 évben állapítottam meg, összhangban a szennyvíztisztító 
telep  üzemeltetéséhez  kiadott  35400/1266-6/2021.ált.  számú  vízjogi  üzemeltetési  engedély 
hatályával. 

A határozatot  a Kvt.  79.  §  (1)  bekezdés  a) pontjában  biztosított  jogkörömben eljárva  adtam ki, 
megfelelve  a  Kvt.  81.  §  (1)  bekezdésében  és  az  Ákr.  81.  §  (1)  bekezdésben  foglalt  tartalmi  
követelményeknek. 

Az eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került,  ezért a jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) 
bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.
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A közhírré tételről szóló tájékoztatás az Ákr. 89. § (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) 
bekezdésére.  A közhírré  tételhez  joghatás  nem  fűződik.  A határozat  teljes  szövege  a  BÉMKH 
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  hirdetőtábláján,  a 
Kormányzati portálon közhírré tételre kerül a társadalmi szervezetek és a lakosság tájékoztatása 
érdekében.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

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 illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (továbbiakban: 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.

Az eljárási  cselekmény során eljárási  költség nem merült  fel,  ezért  annak megállapításáról  nem 
rendelkeztem.

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  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) 
bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, 2021. június 28.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Lipták Magdolna 
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.
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