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HATÁROZAT

I.

A Békés Megyei Kormányhivatal a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16.; KÜJ: 
100253029)  részére kiadott – a Gyula, külterület 0114 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok 
gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és hasznosítására vonatkozó – BE/38/00633-9/2021. ügyiratszámú 
hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból az alábbiak szerint

módosítom:

A BE/38/00633-9/2021. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély III. A) fejezet 15. pontja az alábbiak 
szerint módosul:

15. A  szaganyagok  elleni  –  Geoferm  típusú  baktériumtörzs  alkalmazásával  történő  –  kezelés 
hatékonyságát, a szagforrás hatásterületének meghatározását – a bűzös komponensek (különös 
tekintettel:  állati  ürülék,  vizelet és trágya) komposztálásakor minden munkafázisra (bekeverés, 
forgatás,  szellőztetés,  stb.)  kiterjedően, az intenzív lebomlási szakaszban, normál üzemmenet 
mellett – dinamikus olfaktometriás akkreditált méréssel legkésőbb 2025. május 31. napjáig el kell  
végezni.

Amennyiben  a  telephelyen  folytatott  komposztálási  tevékenységre  vonatkozó  lakossági 
bűzpanasz érkezik a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságra, úgy a dinamikus 
olfaktometriás akkreditált mérést – soron kívül – haladéktalanul el kell végezni. 

A szagmérés időpontjáról – azt megelőzően 7 nappal korábban – a hatóságot írásban tájékoztatni 
kell.

A BE/38/00633-9/2021. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély III. A) fejezet 16. pontját törlöm és az 
A) fejezet azutáni pontjainak sorszáma rendre eggyel csökken.

II.

A  BE/38/00633-9/2021. ügyiratszámú  hulladékgazdálkodási  engedély egyéb  rendelkezései 
változatlanul hatályban maradnak.

III.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az 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.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

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
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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.

A határozat közhírré tétel útján is közlésre kerül.

A közhírré tétel útján közölt döntést a határozat kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

INDOKOLÁS

A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztálya a  BE/38/00633-
9/2021. ügyiratszámú határozatával hulladékgazdálkodási engedélyt adott a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban:  Engedélyes) részére  a  Gyula,  külterület  0114  hrsz.  alatti  telephelyen  nem  veszélyes 
hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és hasznosítására vonatkozóan. A hulladékgazdálkodási 
engedély 2026. február 28. napjáig hatályos. A határozat a BE/38/00633-10/2021. ügyiratszámú közlemény 
útján közhírré tételre került.  A közlemény közlésének várható napja (egyben a véglegessé válás várható 
dátuma) 2021. április 2.

Az  Engedélyes  2021.  március  25.  napján  érkezett  levelében  a  BE/38/00633-9/2021.  ügyiratszámú 
hulladékgazdálkodási módosítását kérte.
Az  Engedélyes levelében  előadta,  hogy  az  engedélyezett  tevékenységre  vonatkozó  dinamikus 
olfaktometriás akkreditált  mérést  az előírtak szerint  nem fogja  tudni  elvégezni,  tekintettel  arra,  hogy az 
elkövetkezendő időszakban bűzös hulladékok komposztálására tervei szerint nem fog sor kerülni. 
Fentiek miatt ezen hulladékok telephelyen történő komposztálásáig a mérésre vonatkozó előírásokat nem 
tudja teljesíteni, ezért kéri a mérési határidő módosítását az egyéb komposztálási tevékenységre vonatkozó 
BE/38/00749-15/2020. ügyiratszámú határozatban megállapítottak szerint,  mely alapján az olfaktometriás 
mérést a telephely egészére vonatkozóan egy időpontban tudja megvalósítani. Továbbá az egyes bűzzel 
járó  tevékenységeinek  a  hatása  (szennyvíztisztítás,  zöldhulladék  komposztálás,  hús-  és  tejipari  iszap 
hulladékok komposztálása)  egymástól  nem elkülöníthetőek,  ezért  nem indokolt  azok  eltérő  időpontú  és 
gyakoriságú szagmérése.
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A benyújtott levelet és a rendelkezésemre álló iratanyagot áttanulmányozva megállapítottam az alábbiakat.
• A Gyula,  Eleki  út  0114  hrsz.  alatti  szennyvíztisztító  telep  területén  lévő  6  db  medencében  a 

kérelemben felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését, hasznosítását, tárolását és gyűjtését 
végzi az engedélyes. A dokumentációban leírtak szerint a medencék lakott  épülettől 550 méterre 
helyezkednek el.

• 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 zavaró bűzhatást.

• A levegőterheltségi szint  és a helyhez kötött  légszennyező források kibocsátásnak vizsgálatával, 
ellenőrzésével,  értékelésével  kapcsolatos  szabályokról  szóló  6/2011.  (I.  14.)  VM  rendelet  15.  §  (4)  
bekezdése, valamint 14. melléklet 2. pontja alapján: 

„15.  §  (4)  Bűzkibocsátó  források  esetén  a  kibocsátó  forrás  szagkibocsátását,  az  alkalmazott 
szagcsökkentő  berendezés,  illetve  szagcsökkentő  rendszer  hatásfokát  időszakosan,  a 
környezetvédelmi  hatóság döntésétől  függően évente vagy  két  évente olfaktometriás méréssel  kell 
ellenőrizni.
14.  melléklet  2.  pontja:  A  légszennyező  kérelme  alapján,  az  alkalmazott  technológia  egyenletes 
működésére vagy nem jelentős környezeti hatására való hivatkozással, a környezetvédelmi hatóság a 
kétévenként  és  az  ötévenként  javasolt  időszakos  mérés  helyett  ennél  hosszabb  időszakot  is 
megállapíthat.”

Engedélyes  az Eurofins KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. által 2020. 05. 25. napján – a  
telephelyen folytatott  komposztálási  tevékenység területén  –  végzett  szagmérésről  készített  20-0345-01 
munkaszámú  jegyzőkönyvet  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi 
Főosztályra benyújtotta. 

Fenti mérési jegyzőkönyvben leírtak szerint a telephelyen lévő komposztálótér szagvédelmi hatásterülete a 
levegőterheltségi  szint  határértékeiről  és  a  helyhez  kötött  légszennyező  pontforrások  kibocsátási 
határértékeiről  szóló  4/2011.  (I.  14.)  VM rendelet  2.  melléklet  3.  pontjában  meghatározott  1,5  SZE/m3 
tervezési irányértéket figyelembe véve a kibocsátó források súlyozott középpontjától számított  363 méter 
sugarú területre terjed ki. Megállapítottam, hogy a hatásterület a Kft. telephelyét érinti, melyen belül védendő 
épület nem található.
A Kft. levelében leírtaknak helyt adva, továbbá a telephelyen elvégzett bűzmérésről készített jegyzőkönyv 
adatait  figyelembe  véve  a  rendelkező  részben  előírt  olfaktometriás  bűzmérés  időpontját,  a  telephelyen 
folytatott egyéb komposztálási tevékenység mérési kötelezettségével azonos időpontban, azaz 2025. május 
31. napjában határoztam meg, módosítva az engedély III./15. pontját és törölve a III./16. pontot.

A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy az Engedélyes levelében leírt  indokok és a telephelyre vonatkozó 
kapcsolódó  iratanyagok  alapján  a  kért  módosítás  indokolt,  Az  előírt  feltételek  mellett  a  környezet 
szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért. Mivel 
jogszabályi  akadályát  nem  találtam,  ezért  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint  határoztam,  és  az 
engedélyt módosítottam.

Levegőtisztaság-védelmi  szempontú módosításomat és előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII.23.) Korm. rendelet alapján, továbbá 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 és 14. melléklet 2. pontja alapján tettem meg.

A határozat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. §  
(1) bekezdése szerint, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62. § (1) bekezdésén és 79. § (4)  
bekezdésén, valamint  a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,  valamint hatósági 
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 14. § (3) bekezdésén alapul,  megfelelve az 
Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.
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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 hirdetményi úton történő közlésről szóló tájékoztatásom az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontján és a 89. § 
(1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a Korm. r. 31. § (4) bekezdése alapján történt a 
határozat megküldése.

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, 
figyelemmel a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendeletre.

Gyula, 2021. március 31.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Dr. Illich Andrea Eszter
főosztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.
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