
 

 

 

 

BÉKÉS MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

 

I. 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. részére a gyulai szennyvíztisztító telep területén szennyvízkezelési és 
szennyvíziszap-elhelyezési tevékenységének folytatásához 

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. 

Az engedélyezett tevékenység jellemzői: 

1. A környezethasználó adatai 

A telep üzemeltetője: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
5700 Gyula, Szent László u. 16. 
KSH száma: 11056218-3600-572-04 
KÜJ száma: 100 253 029 

A telep 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 
A telephely EOV koordinátái: X: 144 586 m 

Y: 820 257 m 

3. A telephelyen folytatott tevékenység 

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; 
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szennyvíziszap kezelése; gravitációs sűrítés és gépi víztelenítés után komposztálás, baktériumos kezelés 
alkalmazásával. 
befogadó; a Kétegyházi felfogó csatorna 2+160 fm 

- a szennyvíztisztító telep kapacitása: 10.500 (+ 3.500) m3/d, 104.000 lakos-egyenérték (LE) 

- a működési időszakok - vegetációs periódus: április 1-től október 31-ig, 
- vegetáción kívüli periódus: november 1-től március 31-ig. 

4. 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 szürőmező (havária terület); iszapkezelés műtárgyai: sűrítő, centrifuga. 

5 A telephely környezetének ismertetése: 
A tevékenység folytatásával érintett telep Gyula város külterületén, a várostól délre, az Elek felé vezető út 
mellett helyezkedik el. A telephely területén a szennyvíztisztító telep műtárgyai (oxidációs és fakultatív 
tavak), közvetlen környezetében mezőgazdasági művelésű területek találhatók. Az érintett területtől délre 
és nyugatra nyárfás erdő helyezkedik el. 

6. 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 környezetszennyezést és károsítást kizáró 

módon történhetnek, melyek során a földtani közegbe szennyező anyagok nem kerülhetnek. 
2. A bűz és szaghatások kialakulásának csökkentésére, illetve megakadályozására az érvényben lévő 

üzemeltetési utasítás erre vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani. 
3. 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. 

4.  Rendszeresen gondoskodni kell a hulladékok biztonságos gyűjtéséről, kezeléséről, 
ártalmatlanításáról. A keletkezett hulladékot - ha az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és 
gazdaságilag megalapozott - hasznosítani kell. Az üzemeltetés során törekedni kell arra, hogy 
tevékenysége során a hulladék keletkezését megelőzzék és - ahol lehetséges - a keletkező hulladékok 
és kibocsátások mennyiségét a lehető legkisebbre csökkentsék. 

5. A hulladékok gyűjtésére alkalmazott tároló- és csomagolóeszközök épségét rendszeresen ellenőrizni 
kell. A sérült eszközöket haladéktalanul épre kell cserélni. 

6. Az üzemelés során keletkező hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabály szerinti nyilvántartást kell 
vezetni és bejelentést kell tenni a környezetvédelmi hatóság részére a jogszabályban előírt módon. 

7.  Engedélyes köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat 
környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni, és azokat csak érvényes engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelőnek adhatja át. 

8. 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 az I. fokú környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóságnak. 

9. A területen végzett állati hulladék ártalmatlanítási tevékenységet az I. fokú környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság által kiadott, jogerős hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltak alapján 
kell végezni. 
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10. A tevékenység megszüntetését be kell jelenteni az első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságnak a változást követő 30 napon belül. 

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

12. Az engedélyezett tevékenység, vagy egy részének.felhagyása esetén az engedélyes köteles az I. 
fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság egyetértésével biztonságossá tenni, illetve 
ártalmatlanítás, hasznosítás céljából eltávolítani a berendezéseket, építményeket, épületeket, a tárolt 
hulladékokat, anyagokat, melyek környezetszennyezést okozhatnak, illetve 6 hónapnál hosszabb 
leállás esetén gondoskodni kell azon tárolt hulladékok, anyagok 
ártalmatlanítás/hasznosítás céljából történő eltávolításáról, melyek környezetszennyezést 
okozhatnak. 

13. Amennyiben az üzemeltetés és felhagyás ideje alatt a környezeti elemeket veszélyeztető vagy 
szennyező káresemény történik haladéktalanul intézkedni kell a vészhelyzet, ill. a szennyezés 
megszüntetéséről, és egyidejűleg értesíteni kell az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságot a szennyeződésről és az elhárítása érdekében tett intézkedésekről. 

14. 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. 

B) Be kell tartani a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
35400/1003/1/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat: 

1. „A szennyvíztisztító telepet mindenkor a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell 
üzemeltetni." 

IV. 

A környezetvédelmi működési engedély 2021. április 30. napjáig hatályos, amennyiben a határozat 
rendelkező részének III. pontjában tett előírások teljesülnek. 

A határozatban foglalt előírások nem teljesítése esetén a I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóság a környezetvédelmi működési engedély visszavonásáról, vagy a tevékenység folytatásának 
felfüggesztéséről is dönthet. 

V. 

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az I. fokú 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnál 3 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. 
A fellebbezés illetéke 10 000,- Ft, amelyet a fellebbezésen kell leróni. 

A fellebbezési határidő elteltével - fellebbezés hiányában - jelen határozat a fellebbezési határidő leteltét követő 
napon jogerőre emelkedik. 

INDOKOLÁS 

A Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2006. március 8-án kelt, 10343-

007/2006. ikt. számú határozatával határozott idejű - 2016. április 30. napjáig érvényes - működési engedélyt 

adott a Gyulai Közüzemi Kft. részére a gyulai szennyvíztisztító telep területén, a Gyula, külterület 0114. hrsz 

alatti telepen folytatott szennyvízkezelési és szennyvíziszap-elhelyezési tevékenységéhez. A határozat 2006. 

március 27-én jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált. 
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A működési engedély módosítására - az engedélyes kérelme alapján - a 61521-007/2011. iktatószámú 
határozatban került sor. Továbbá a működési engedélyt a 93410-003/2014. iktatószámú határozatban írta át az 
I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 
nevére. 

A Kft. 2016. február 10-én érkezett levelében kérelmezte a 10343-007/2006. iktatószámon kiadott és 61521-
007/2011., ill. 93410-003/2014. iktatószámon módosított működési engedélyének egységes szerkezetbe való 
foglalását. Kérelmét a Kft. utólag kiegészítette az engedély érvényességi idejének meghosszabbításával. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Két.) 29. § (6) és (7) bekezdése alapján megküldtem az eljárás megindításáról szóló közleményt, 
a kérelmet és mellékleteit Gyula Város Címzetes Főjegyzőjének (továbbiakban: Főjegyző) azzal, hogy jelen 
eljárás megindításáról hirdetményi úton - a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő 
közhírré tételéről - tájékoztassák azokat az ügyfeleket, akiknek a beruházás az ingatlanát érinti, vagy annak 
hatásterületén helyezkedik el. Az eljárás megkezdéséről szóló felhívást és közleményt a Két. 29. § (7) 
bekezdésének megfelelő tartalommal a Békés Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: BEMKH) honlapján és a 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) hirdetőtábláján is közzétettem. 

A Főjegyző a 2016. március 9. napján érkezett levelében tájékoztatott arról, hogy a közzététel 2016. február 22. 
és 2016. március 8. között megtörtént, észrevétel a tevékenységgel kapcsolatosan nem érkezett. 

A megadott határidőn belül a nyilvánosság részéről a közlemény tartalmára, a telephelyen folytatott 
tevékenységre vonatkozó írásos észrevétel nem érkezett a főosztályra, telefonon vagy személyesen sem 
érdeklődtek a telephelyen folytatott tevékenységről, annak környezeti hatásairól. 

A Két. 63. § (1) bekezdésének b) pontja alapján: 
„63. § (1) A hatóság közmeghallgatást tart, ha 
a) ezt jogszabály előírja, 
b) az eljárásban több mint ötven ügyfél vagy több mint öt, a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet 
vesz részt, kivéve, ha törvény másként rendelkezik, vagy 
c) a hatóság a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében ezt szükségesnek tartja." 

Tekintettel arra, hogy jelen eljárásban több mint öt ügyfélnek minősülő társadalmi szervezet vesz részt, ezért 
közmeghallgatást kellett tartani, melyet 2016. április 6. napjára tűztem ki az I fokú környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság - 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. alatti - székhelyére. A Két. 63. § (2) bekezdése 
alapján eljártam a Főjegyzőnél, hogy az érintettek a közmeghallgatás helyéről és idejéről hirdetményi úton, 
továbbá közhírré tétel útján értesüljenek, valamint a hirdetményt közzétettem a főosztály hirdetőtábláján és a 
BÉMKH internetes honlapján is. 

A közmeghallgatásra a kérelmező, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóság előzetesen szabályszerű 
értesítést kapott. A közmeghallgatáson érdeklődő nem jelent meg. A közmeghallgatáson történtek a 
BE/39/21497-010/2016. ügyiratszámú jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 28. § (3) bekezdése és 5. számú 
melléklete alapján a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 
(továbbiakban: Igazgatóság) szakhatóságként bevonásra került az eljárás során. 

Az Igazgatóság a 35400/1003/1/2016.ált. ügyiratszámú levelében adta meg szakhatósági hozzájárulását a 
működési engedély módosításához, ahol feltétel előírásával hozzájárult a kérelemhez, illetve a működési 
engedély érvényességi idejét 2021. április 30. napjában javasolta megállapítani. A szakhatóság előírását a 
határozat III. fejezetének B) pontjában rögzítettem. 
A szakhatóság állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
”A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BE/39/21497- 005/2016. 
ügyiratszámú megkeresésében a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) részére, a Gyulai 
szennyvíztisztító telep - 93410-003/2014. és 61521007/2011. Ikt. számú határozattal módosított - 10343-
007/2006. ikt. számú működési engedélyének módosítására irányuló eljárás során kérte az I. fokú vízügyi és 
vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását. A rendelkezésemre álló iratanyagok alapján ái aláüDiakat 
állapítottam meg:
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- A tisztítótelep technológiai és szociális célú vízfelhasználása a városi ivóvízhálózatról biztosított, a telepen 
keletkező szociális szennyvizet a tisztítótechnológiára vezetik. 
- A Kft. a Gyulai szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat vízilétesítményeinek fenntartására és 
üzemeltetésére a 11779-002/2014. és 11080-002/2014. ikt. számú határozatokkal módosított 71560- 009/2012. 
ikt. számú, 2016. április 30. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 
- A telep tisztítási technológiája kétlépcsős, eleveniszapos rendszerű biológiai tisztítás. A technológia 
nitrifikációt, denitriflkációt, biológiai foszfor eltávolítást (kiegészítve szimultán vegyszeres eltávolítás 
lehetőségével) tartalmaz. Az utótisztítás fakultatív és aerob tavakban történik. 
- A telepen keletkező centrifugált, víztelenített iszapot a szennyvíztisztító telep területén működő komposztáló 
telepre szállítják. Ártalmatlanítás után a bevizsgált anyagot deponálják, majd értékesítik. 
- A tisztított szennyvíz befogadója a Gyula-Kétegyházi felfogó csatorna 1+820 fm szelvénye. 
- A gépi tisztítású ráccsal egybeépített rácsszemétprésről lekerülő rácsszemetet zárható konténerben gyűjtik, 
majd a Kft. által üzemeltetett települési szilárdhulladék-átrakó állomásra szállítják. 
- A telepen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére 8 db figyelőkutat 
létesítettek. A kutak üzemeltetésére kiadott, 35400/685/2015. ált. számú és a 11775-002/2014. ikt. számú 
határozatokkal módosított 74268-004/2012. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély 2016. április 30. napjáig 
hatályos. 
A rendelkezésemre álló vizsgálati eredmények szerint a 2010-2014. év időtartamában a fémek és a félfémek 
koncentrációja csak egy-egy esetben haladta 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 határértéket meghaladó 
koncentrációt. 
A 17-20 számú kutaknál a vezetőképesség, bőr, klorid és szulfát komponensek tekintetében tapasztalható ,,B" 
határérték feletti szennyezettség. A 18. számú kútban folyamatosan határérték feletti a foszfát tartalmat mutattak 
a vizsgálatok, kismértékű csökkenő tendenciával. A kutakban a nitrát szennyezettség határérték alá csökkent. 
A 21-24 számú kutakban szintén a vezetőképesség, szulfát, klorid, nátrium komponensek koncentrációja haladja 
meg a ,,B" határértéket. A 22. számú kútban 2013. év óta a foszfát és az ammónium is határérték alatti. 
- A tisztított szennyvíz kibocsátásának önellenőrzési tervét 35400/1905-6/2015.ált. számú határozattal fogadta 
el az I. fokú vízügyi hatóság. 
- A Gyula, külterület 0113/1, 0114, 0116, 0120, 0168 és 0169 hrsz. alatti ingatlanok jogerős határozattal kijelölt 
ivóvízbázist nem érintenek. 
A fentiek alapján megállapítottam, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvizek 
tisztítása, elvezetése megoldott, a tevékenység a mederfenntartásra, az árvíz- és jég 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 módosításához 
hozzájárultam. 
Az engedély érvényességi idejét a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 26. § (1) 
bekezdésére tekintettel állapítottam 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 
(3) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg. 
Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésben és 5. számú melléklet 
II. táblázat 3. pontjában biztosított jogkörömben eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 44. § (6) bekezdésében 
előírt módon adtam meg. 
A döntés elleni önálló fellebbezést a Két. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé. 
Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy a Két. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 
szíveskedjen részemre megküldeni szíveskedjék." 

A rendelkezésemre álló dokumentációk alapján a következőket állapítottam meg: 

• A szennyvíztisztító telepen szennyvízkezelési és szennyvíziszap-elhelyezési tevékenységet folytatnak. 
A szennyvíztisztítási technológia kétlépcsős, eleveniszapos rendszerű biológiai tisztítás. A technológia 
nitrifikációt, denitriflkációt, biológiai foszfor-eltávolítást (kiegészítve szimultán vegyszeres eltávolítás 
lehetőségével) tartalmaz. Az utótisztítás fakultatív és aerob tavakban történik. 

• A módosítási eljárás során a Kft. benyújtott 1 db földhivatali hiteles helyszínrajzot, mely bemutatja a 
szennyvíztisztító telep aktuális teljes területét, a jelen állapotnak megfelelően, valamint a telep 
területéhez tartozó ingatlanok tulajdoni lapjait. Ez alapján határoztam meg a telephely területének 
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nagyságát, valamint a telephely KTJ számához tartozó EOV koordináták alapján kijavítottam a 
határozatban a szennyvíztisztító telep koordinátáit. 

• A szennyvíztisztító telepen a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által folytatott hulladék ártalmatlanítási 
tevékenységéhez 2023. április 15. napjáig érvényes, 60977-006/2011. ikt. számú működési engedélyt 
adott ki az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság. 

• A szennyvíztisztító telep területén működő, a szennyvíztisztítási technológiától független, 
mezőgazdasági, lakossági és közületi biológiailag lebomló, valamint a szennyvízkezelési hulladékot 
komposztáló technológia előzetes vizsgálati eljárásában az I. fokú környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság 2012. július 13-án kelt, 73086-016/2012. iktatószámú határozatában 
megállapította, hogy a tevékenység során nem származhatnak jelentős környezeti hatások, tehát 
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

• A telephely üzemi kárelhárítási terve benyújtásra került az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságra, melyet az a 10175-010/2015. iktatószámú határozattal hagyott jóvá. A határozat 2020. 
február 28. napjáig hatályos. A telep üzemi kárelhárítási tervének ötévente esedékes felülvizsgálatát a 
környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 
írja elő. 

• Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephelyen bejelentés köteles 
légszennyező pontforrás üzemel. A telephelyen - a laborvizsgálati technológiához kapcsolódó - 
légszennyező pontforrások működnek, azok levegőtisztaság-védelmi engedélyét a 93877-003/2014. 
számú határozatában adta ki az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, az engedély 
2019. augusztus 31. napjáig érvényes. 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. 
Előírásaimat az esetlegesen fellépő zavaró hatások csökkentése érdekében tettem meg. 

• Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a Kft. részére - a BE/40/21694-011/2016. 
ügyiratszámú határozatban - hulladékkezelési engedélyt adott ki a főosztály a Gyula, Eleki út 0114 hrsz. 
alatti szennyvíztisztító telep területén végzendő állati eredetű és élelmiszer-ipari hulladékok 
előkezelésére (dekantálás, keverés) és hasznosítására (komposztálás). A szennyvíztisztítás során 
keletkező hulladékok egy részét (19 08 05 azonosító kódszámú, települési szennyvíz tisztításából 
származó hulladék megnevezésű) a fenti engedély alapján komposztálják a telephelyen belül. 
A rácsszemetet a békéscsabai regionális hulladéklerakóra szállítják ártalmatlanításra. 
A komposztálóba beérkező hulladékok szárazanyag-tartalma 15-20%-nál kisebb, ezért a medencékben 
dekantálással csökkentik a víztartalmat, illetve elvezetik a csapadékvizet. A víztelenítést medencénként 
1 db vasbeton műtárgy biztosítja, mely tolózárak segítségével szabályozottan, négy szinten teszi 
lehetővé a dekantálást. A dekantvizet a műtárgyakból DN 300 a. c. vezetékkel gravitációsan vezetik a 
szennyvíztisztító telepen található átemelőbe, illetve azon keresztül a szennyvíztisztítási technológia 
elejére. A csapadékvizet a kezelőterület kavics aljzatában lévő dréncsöveken és a komposztáló 
medencék között kialakított dekantvíz-elvezetö rendszeren keresztül szintén a szennyvíztisztítási 
technológiára vezetik. A telephely éves hulladékbevallását benyújtotta a Kft. 
A telephelyen keletkező hulladékok kezelésével kapcsolatban a rendelkező részben foglaltakat a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (Vili. 
7.) Kormányrendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről a 
309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet, ill. a hulladékról szóló módosított 2012. évi CLXXXV. törvény 
alapján tettem. Figyelembe vettem továbbá a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (Vili. 27.) VM 
rendeletben foglaltakat. 
Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a környezetet érő terhelések és kockázatok 
csökkentése, a környezet szennyezésének megelőzése, valamint a képződő hulladékok 
hasznosításának és ártalmatlanításának biztosítása érdekében 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 dokumentáció alapján a méréssel meghatározott zajvédelmi hatásterületén belül védendő objektum 
nem található, ezért a zaj és rezgés elleni védelem szempontjából, az idézett jogszabály 
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szerint zaj ki bocsátási határérték megállapítását nem kell kérni, illetve mivel védendő objektum nincs 
a hatásterületen belül a zajkibocsátási határérték nem állapítható meg. 

• A telephelyen folytatott tevékenység természetvédelmi területet nem érint. 

• A működési engedély kiadásakor csak a vízügyi és vízvédelmi szakhatóságot vontam be az eljárásba, 
figyelemmel a Kormányrendelet 28. § (3) bekezdés és 6. számú melléklet II. táblázat 3. pontjára. 

A működési engedély kérelem szerinti módosítása az előírt feltételek betartása mellett a környezetvédelmi és 
természetvédelmi érdeket nem sért, ezért a Kft. kérelmének helyt adva határozatom rendelkező részében 
foglaltak szerint döntöttem és a környezetvédelmi működési engedélyt új határozatba foglalva adtam ki. Az 
engedély érvényességi idejének meghatározásakor a vízügyi és vízvédelmi hatóság által javasolt határnapot 
vettem figyelembe. 

A határozatot a Kormányrendeletben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva hoztam meg. 

A határozatot a Kvt. 73. § (2) bek. a) pontjában és a 79. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömben 
eljárva hoztam meg, és a Két. 71. § (1), 72. § (1) bekezdése szerinti módon adtam ki, figyelemmel a Kvt. 81. §-
ában foglaltakra. 

A határozat a Két. 80. § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton is közlésre kerül. A Két. 78. § (10) bekezdése 
alapján a hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni, 
és az azt követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a Két. 99. § (1) bekezdése alapján. 
Azon ügyfelek esetében, akiknek a határozat közlése postai úton történt, a fellebbezési határidőt a határozat 
kézhezvételétől kell számítani. 

A határozat rendelkező részének V. pontjában - fellebbezés esetén - 3 példány fellebbezési kérelem 
benyújtásáról rendelkeztem, figyelemmel a Két. 102. § (4) bekezdésére. 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Két. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés előterjesztésének 
a határidejét a Két. 99. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A fellebbezés illetékéről az Itv. mellékletének 
XIII. fejezet 2. a) pontja alapján adtam tájékoztatást. 
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