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Tárgy: a Városgondozás Eger Kft. által az Eger 0752/29 hrsz-ú ingatlanon tervezett zöldhulladék 

hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

 

H A T Á R O Z A T 

  

I. A VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. (3300 Eger, Homok utca 26., a továbbiakban: Ügyfél, 

KÜJ:100200104) megbízásából eljáró Nagyné Kohár Terézia Mária (a továbbiakban: Kérelmező) 

kérelmére indult, az Ügyfél által az Eger 0752/29 hrsz-ú ingatlanon (KTJ:101697607) tervezett 

zöldhulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 

lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást 

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, 

így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

 

II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 

 A tevékenység megkezdését megelőzően a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz  

(a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdése szerinti 

tartalommal összeállított engedélykérelmi dokumentációt kell benyújtani. A tevékenység csak 

érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető. 

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
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Szolgálat (Miskolc) 35500/7665-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását kikötések nélkül 

megadta. 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését 

nem írom elő. 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A beruházás területigénye: 

Ügyfél az Eger 0752/29 hrsz.-ú telephelyén zöldhulladék hasznosítását tervezi. Ügyfél az Eger 

0752/29 hrsz. szám alatti telephelyén jelenleg nem veszélyes építési-bontási hulladékok 

hasznosítását végzi. 

Tárgyi telephely (Eger külterület 0752/29 hrsz. ) Eger közigazgatási területén a városközponttól DNY-

ra található.  

A telephely a 2416 - Gyöngyös-Verpelét-Eger összekötő út (Szalóki út) 40 km szelvényben letérve 

szilárd burkolatú bekötő úton közelíthető meg. A bekötőút szőlőültetvényeken és mezőgazdasági 

területeken halad keresztül. A telephely szomszédságában rekultivált hulladéklerakók, 

mezőgazdasági területek és szőlőültetvények, valamint fásított területek találhatóak. 

A beruházás ismertetése:  

A technológia során Ügyfél munkavégzéseiből keletkező zöldhulladék hasznosítását tervezi, mely 

kezeletlen, vegyi anyagtól, festéktől, impregnáló anyagtól, szennyeződéstől mentes. 

A telephelyre beszállított zöld hulladékot előkezelést, aprítást követően tüzelőanyaggá minősítenék 

arra akkreditált szervezettel (ÉMI-TÜV SÜD Kft.), majd tüzelőanyagként értékesítésre kerülne.  

A tervezett tevékenység végzéséhez kapcsolódóan az alábbi kiszolgáló létesítmények telepítése 

szükséges:  

• Zöldhulladék depó  

• Késztermék depó (aprított zöld)  

A zöldhulladék tároló helye 300 m
2
-es betonozott térszínen helyezkedne el. Az aprított zöldhulladék, 

termék szintén 300 m
2
-es betonozott térszínen kerülne elhelyezésre. 

A tevékenység volumene: 

Éves szinten a kezelendő és tárolandó mennyiség: 6000 tonna.  

A telephelyen hasznosítani kívánt hulladékok köre: 

Hulladék-

azonosító kód 

Hulladék megnevezése Mennyiség 

[t/év] 

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A 

HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, 

IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS  

 

20 02 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot 

is beleértve)  

 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék  6000 

A hulladék beszállítására, illetve a munkavégzésre csak a telephely nyitvatartási idejében van 

lehetőség (évi átlagos munkanapok száma kb. 250 nap).  

Munkaidő: 8:00 – 16:00  
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A tevékenység megkezdésének várható időpontja  

A tervezett tevékenységet a szükséges engedélyek beszerzését követően, 2022. novemberében 

kezdenék el. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Eger, Egerszalók 

 

V. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Eger Megyei 

Jogú Város Jegyzőjének (3300 Eger, Dobó tér 2.), valamint a tevékenységgel feltételezhetően érintett 

Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3394 Egerszalók, Sáfrány út 7.) azzal, hogy a 

megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és 

helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát 

(a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely Ügyfél által befizetésre került. 

 

VIII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási 

jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

Környezetvédelmi Hatósághoz a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül, 

elektronikus úton kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali 

jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § 

alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 

elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a 

keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. 

 

I N D O K O L Á S 

Ügyfél megbízásából eljáró Kérelmező 2022. augusztus 30. napján, elektronikus úton benyújtott 

kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. Az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése alapján 2022. augusztus 31. napján 

eljárás indult. 

 

A dokumentációban bemutatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 107. pontja [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 

t/nap kapacitástól] hatálya alá tartozik, így a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban 

hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes 

eljárásban kell elbírálni. 
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Fentiekre tekintettel, HE/KVO/01881-2/2022. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/01881/2022. számon folyamatban lévő előzetes vizsgálati 

eljárásban a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és a 

teljes eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 45 nap, 

azaz: 2022. 10. 14. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján megküldtem a kérelmet, az 

előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének, a közleményt a feltételezhetően érintett település jegyzőjének közhírré tételre.  

Ezzel egyidejűleg felhívtam a telepítés helye szerinti település jegyzőjének figyelmét, hogy a tervezett 

beruházással kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot tehet. 

 

Ezt követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a 

Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján. 

 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet] 28. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységének bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. és 5. pontjában 

ismertetett szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. 

pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság 

állásfoglalását. 

 

A tevékenység telepítési helye szerinti önkormányzat jegyzője és a tevékenységgel feltételezhetően 

érintett település jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a tárgyi tevékenységgel 

kapcsolatos közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a Kérelmező a dokumentációt zaj- és rezgésvédelmi, 

levegőtisztaság-védelmi és hulladékgazdálkodási szempontból nem megfelelő részletességgel 

nyújtotta be, ezért HE/KVO/01881-13/2022. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. Kérelmező 

pótlási kötelezettségének 2022. október 7-én eleget tett. 

 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett településhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

 

A dokumentációban és kiegészítéseiben foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal az 

alábbiakat állapította meg: 

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció 

részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal. 
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Az előzetes vizsgálati dokumentáció és kiegészítése kielégítik a Khvr. 4. számú mellékletének tartalmi 

követelményeit. 

A döntésemnél figyelembe vettem a Khvr. 5. számú mellékletében felsorolt szempontokat, amelyek 

alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

Ügyfél a parkgondozási feladataiból származó zöldhulladék - nyesedék, tuskó, farönk - gyűjtését és 

hasznosítását az Eger 0752/29 hrsz-ú ingatlanon kívánja megvalósítani. A zöldhulladékot aprítást 

követően tüzelőanyaggá minősíti, majd tűzifaként kívánja értékesíteni. Az aprítási tevékenység 

átlagosan 4 óra/nap. A hulladékok tárolására zöld hulladék, illetve kész termék nyitott depó kerül 

kialakításra.  

Eger a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X. 7.) 

KvVM rendelet 1. melléklete alapján a 11. Kijelölt városok zóna levegőminőségi csoportba sorolható. 

Eger, Malomárok úti automata mérőállomás 2021-ben mért 24 órás légszennyezőanyag kibocsátásai 

alapján a vizsgált terület környezetének levegőminősége jó. A tervezett tevékenység környezetében 

nincs légszennyező tevékenységet folytató létesítmény. A telephely mellett rekultivált hulladéklerakók, 

mezőgazdasági területek, szőlőültetvények, valamint fásított területek találhatók. A legközelebbi 

védendő lakóövezet Ny-i irányban Egerszalókon a telephelytől 1,2 km-re húzódik. 

Kapcsolódó forgalmi adatok, teher- és személyszállítás nagyságrendje 

A telephely szilárd burkolatú úton megközelíthető. A tevékenységhez 16 tehergépjármű forduló/nap 

zömében a vegetációs időszakban történő zöldhulladék beszállítás, valamint 1 tehergépjármű/nap 

kiszállítás kapcsolódik, továbbá a vásárlók saját személygépjárműveikkel szállítják ki a készterméket. 

Személyszállítás nem történik. A szállítási útvonalon a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a 

szénhidrogén és a szálló por koncentráció átmeneti növekedésével lehet számolni. A 

dokumentációban bemutatásra került a szállítással érintett utak átlagos alapforgalma, illetve a 

szállítással növelt forgalom. 

Létesítés 

A telephelyen jelenleg építési bontási hulladék hasznosítása történik. A telephelyi tevékenység 

bővítéséhez kapcsolódóan a kiszolgáló létesítmények – zöldhulladék depó, kész termék depó 

kialakítása, kalapácsos ágaprítógép telepítése– nem jár jelentős légszennyezőanyag kibocsátással. A 

létesítéssel kapcsolatos munkálatok elvégzése, az azokhoz kapcsolódó szállítása okozta 

légszennyezés elhanyagolható mértékű. 

Üzemeltetés 

Hasznosítás során a munkagépek (ágaprító, homlokrakodó), illetve a tehergépjárművek kipufogó 

gázainak kibocsátásaival, továbbá az anyagmozgatásokhoz köthető porkibocsátással kell számolni.  

A benyújtott dokumentációban bemutatásra került az üzemelés légszennyezőanyag kibocsátása, azaz 

a munkagépek kipufogógázaiból származó légszennyezőanyag kibocsátás, valamint az 

anyagmozgatás, illetve a gépjárművek telephelyen történő mozgásának porhatása. Egészségügyi 

határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki a telephelyen kívül. A tevékenységből adódó 

porterhelés a telephelyen belül marad. A hulladékok rakodása, valamint az aprítás minimális 

porkibocsátással jár.  

A hiánypótlási dokumentációban ismertetettek alapján a kérelmezett tevékenység nem jár környezeti 

bűzterheléssel, kizárólag a fás szárú zöldhulladék aprítása, majd tűzifaként történő értékesítése 
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tervezett. A beszállított lágyszárú hulladék mennyisége max 10%, lombos hulladék max 10%, 

fásszárú 80 %. A lágyszárú fűnyesedékek nagy részét nem szállítják be a telephelyre, hanem a 

közszolgáltatónak adják le. Nyilatkozat alapján ezek a fásszárú hulladékkal együtt kezelve (aprítva) 

magát a végtermék nedvességtartalmát nem emelik meg annyira, hogy a technológiára káros 

folyamatok (erjedés, rohadás, komposztálódás) induljanak be. 

A bemutatottak alapján a tevékenység hatása elviselhetőnek minősíthető a levegőre. A jogszabályi 

előírások betartásával az üzemelés időszakában nem kell jelentős levegőterhelésre számítani. 

Hatásterület 

Lehatárolásra került a gépjárművek és telephelyi berendezések légszennyezőanyag kibocsátásának 

hatásterülete, mely NO2 légszennyezőanyag komponensre vonatkozóan 82 méter, míg a CO, a 

szénhidrogének és a SO2 légszennyező komponensek esetében hatásterület nem jelölhető ki. A 

telephelyi porkibocsátást figyelembe véve a szálló por 24 órás terhelése a tevékenységtől mért 5 

méterre koncentrálódik. A szállítás okozta légszennyezés kapcsán egyik légszennyező komponens 

esetében sem jelölhető ki hatásterület. A szállítás okozta növekmény olyan kismértékű, hogy 

elhanyagolható levegőszennyezés növekményt okoz. A szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a 

jövőbeni állapotban a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi 

határértékektől. 

A hiánypótlási dokumentáció tartalmazza az éghajlatvédelmi szempontok értékelését, valamint a 

klímaadaptáció lehetőségeinek vizsgálatát, mely alapján elmondható, hogy a környezetvédelmi és 

műszaki előírások betartása mellett a tervezett technológia légszennyező anyagai nem terhelik olyan 

mértékben a légkört, amely a terület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképességét befolyásolná. 

A tervezett beruházás klímaváltozásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatása a gyakorlatban nem 

jelentős. 

A tervezett tevékenység üzemeltetésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi szempontból kizáró ok 

nem áll fenn. A vonatkozó szakterületi jogszabályokban rögzített egészségügyi határértéket, ill. 

tervezési irányértéket meghaladó levegőterheltség nem várható az üzemeltetés során. A tervezett 

tevékenység megvalósítása, levegőtisztaság-védelmi szempontú környezeti hatása nem jelentős, 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. A tevékenység végzésével összefüggésben 

egyéb levegőtisztaság-védelmi szempontú hatósági eljárás lefolytatása, engedély nem szükséges. 

Szakvéleményemet a fentiek figyelembevételével a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. 

rendelet 3-8. §, valamint a 22-30. § rendelkezései alapján adtam ki. 

 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:  

A vizsgált Eger, külterületi 0752/29 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolása SZ - Egyéb különleges terület 

(szilárd hulladéklerakó), művelési ága kivett szemétlerakó telep. A telephely környezetében 

mezőgazdasági területek vannak, a legközelebbi védendő területek nyugati irányban Egerszalókon 

(Hegyalja utca) 1,2 km-re Lke övezetben, keleti irányban Eger területén (Szüret utca) kb. 2 km-re, Lk1 

kisvárosias általános lakóterület építési övezetben fekszenek. 

Ügyfél az Eger, külterület 0752/29 hrsz.-ú ingatlanon meglévő telephelyén jelenleg nem veszélyes 

építési-bontási hulladékok hasznosítását végzi, amelyhez az alábbi géppark áll rendelkezésre: mobil 

törőberendezés, 1 db Rubble Master VS60-FB800 típusú előrosta, 1 db Rubble Master RM 60 vizes 

permetezővel és mágneses szalaggal felszerelt röpítő törő, 1 db bontókalapács, 1 db roppantó olló, 1 

db 6001/9001 Neuson-Lifton dömper, 2 db homlokrakodó, 1 db forgó rakodó. 
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Ügyfél tevékenységét zöldhulladékok hasznosításával kívánja bővíteni, melyhez építési tevékenység 

nem kapcsolódik. 

A hulladékok beszállítása és kezelése a telephely nyitvatartási idejében, 8 és 16 óra között történik. A 

tevékenység végzése során a hulladékkezelési technológia és a szállítást végző járművek 

üzemeléséből származik zajkibocsátás. A hulladékgazdálkodási tevékenységet 1 db Doppstadt AK 

235 E ágaprító és 1 db KOMATSU WA90 homlokrakodó berendezéssel kívánják végezni. A gépek 

üzemideje átlagosan naponta 4 óra. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban zajvédelmi szempontból bemutatásra került a meglévő és a 

tervezett tevékenység együttes hatása. Az elvégzett számítások alapján a legközelebbi védendő 

területen nem várható zajterhelési határérték túllépés, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges. A 

zajvédelmi szempontú hatásterület védendő területeket nem érint. 

A vizsgált telephely a 2416 - Gyöngyös - Verpelét - Eger összekötő út (Szalóki út) 40 km 

szelvényében letérve szilárd burkolatú bekötő úton közelíthető meg. 

A tevékenységhez kapcsolódóan személyszállítás nem történik. A telephely tehergépjármű forgalma 9 

tehergépjármű/nap. A tervezett tevékenységből eredő szállítási forgalom 0,1 dB zajterhelés 

növekményt okoz a vizsgált útszakoszon. 

Fentiek alapján a tervezett beruházás megvalósításával kapcsolatos zaj- és rezgésvédelmi 

szakterületet érintő kizáró ok nem áll fenn. A beruházás megvalósításához zaj- és rezgésvédelmi 

szakterületet érintő eljárás lefolytatása nem szükséges. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentős 

környezeti hatás nem várható, környezeti hatásvizsgálat lefolytatását a Khvr. 5. számú mellékletének 

figyelembe vételével nem tartom szükségesnek. 

Zajvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 

(X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdés b) pontja 

alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes 

vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély 

köteles tevekénység esetén. 

Zajvédelmi szempontú szakvéleményemet a fentiek figyelembevételével a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pont, 5. § (2) bekezdés a) pont, 6. §, 9. § (1) 

bekezdés, 10. § (3) bekezdés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)(2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, és a 

zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján adtam meg. 

 

Földtani közeg-védelmi szempontból: 

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a zöldhulladék tárolása 300 m
2
 

betonozott területen tervezett. A telephelyen üzemanyag-tároló nem létesül. A benyújtott 

tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során 

kizárólag havária esetén várható földtani közeget érintő terhelés. 

Az érintett területen kármentesítés nincs folyamatban, nyilvántartásunk szerint a beruházás 

szennyezett területet nem érint. 

A tervezett beruházás földtani közeg védelme szempontjából nem kifogásolható, jelentős környezeti 

hatása nem várható, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt. 
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A tevékenységhez szakterületi hatáskörbe tartozó engedély megszerzése nem szükséges. 

Szakvéleményemet a Kvt. 14-17. §-a, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 8-11. §-a, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 

90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet figyelembevételével adtam meg. 

 

Természet- és tájvédelmi szempontból: 

Az Eger 0752/29 hrsz.-ú földrészlet országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 

területnek, barlang felszíni védőövezetének nem része, valamint nem érint országos ökológiai 

hálózatot sem. 

A zöldhulladék hasznosítására tervezett telephely Eger város külterületén, a városközponttól DNY-ra 

található. Az ingatlanon jelenleg nem veszélyes építési-bontási hulladékok hasznosítása zajlik. A 

telephely szomszédságában rekultivált hulladéklerakók, mezőgazdasági területek és szőlőültetvények, 

valamint fásított területek találhatóak. A beruházás által érintett területen védett fajok előfordulására 

vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Az ingatlanon a zöldhulladék hasznosítása során a táj 

jellege és a tájszerkezet jelentősen nem változik, már meglévő és üzemelő telephelyen belül valósul 

meg. 

A tervezett beruházás kapcsán szakterületi szempontból kizáró ok nem áll fenn. A tevékenység 

végzéséhez természetvédelmi engedély nem szükséges. A tevékenységnek táj- és természetvédelmi 

szempontból nem várható jelentős hatása, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 

szükséges. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

Ügyfél az Eger, 0752/29 hrsz. alatti telephelyén építési-bontási hulladékok hasznosítását végzi a HE-

02/KVTO/04364-11/2019. számú többször módosított engedély alapján, valamint zöldhulladék 

hasznosítását tervezi. 

A telephelyre beszállított zöld hulladékot előkezelik, aprítják ezt követően történik a minősítés 

tüzelőanyaggá, arra akkreditált szervezettel, majd tüzelőanyagként értékesítésre kerül. 

Tüzelőanyagként történő hasznosítás során a minősített terméket (szilárd alternatív tűzelőanyag), 

értékesíti. 

A beszállított lágyszárú hulladék mennyisége maximum 10 %, lombos hulladék maximum 10%, 

fásszárú 80 %. A lágyszárú fűnyesedékek nagy részét nem szállítják be a telephelyre, hanem a 

közszolgáltatónak adják le.  

A zöld hulladék tároló helye 300 m
2
-es betonozott térszínen helyezkedne el. Az aprított zöld hulladék, 

termék szintén 300 m
2
-es betonozott térszínen kerülne elhelyezésre. A tevékenység éves kapacitása 

6.000 tonna 20 02 01 HAK számú biológiailag lebomló hulladék. A telephelyen egyidejűleg legfeljebb 

600 tonna hulladékot és 1.000 tonna minősített terméket fognak tárolni. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15. § (29) bekezdése alapján 

„Hasznosítási művelet - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a 

hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.” 

Szakvéleményemet a Ht., a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 
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hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet és a 246/2014. 

(IX. 29.) Korm. rendelet szerint adtam meg. 

 

Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 

Közegészségügyi Osztály (3300 Eger, Kossuth L. u. 11.) HE/NEF/1586-2/2022. számú 

szakvéleményében az alábbiakat állapította meg: 

„Tárgyi eljárásban szakkérdés vizsgálatára irányulóan érkezett, fent hivatkozott iktatószámú 

megkeresésükben foglaltakra, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 1. §-ának, Melléklete 26. §-ának, valamint a Heves 

Megyei Kormányhivatal vezetőjének a Heves Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 

9/2021. (VI. 3.) utasítása 1. §-ának, 1. melléklete 13. §-ának és 10. melléklete 11. § (5) bekezdés p) 

pontjának megfelelően, további szíves felhasználás céljából, az alábbi szakmai véleményt adom: 

A "VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(3300 Eger, Homok utca 26.) megbízásából kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás kapcsán 

HE/KVO/01881/2022. számonrendelkezésre bocsátott dokumentációban bemutatott, Eger 0752/29. 

hrsz.-ú ingatlanon tervezett zöldhulladék hasznosításitevékenységéből adódóan, a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet – a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet – megkeresésben megjelölt 

28. § (1) bekezdése és 5. melléklete I. táblázatának 3. pontja szerinti, vizsgálandó szakkérdés 

tekintetében, közegészségügyi, környezet- és település-egészségügyi szempontból vélelmezhetően 

nem várhatók olyan jelentős környezeti hatások, amelyek az emberi egészségére káros, nem 

elfogadható mértékű kockázattal járhatnak. A megvalósítani kívánt tevékenységgel 

összefüggésben kizáró ok nem feltételezhető, az emberi egészségre kedvezőtlen hatások esetleges 

fellépése megelőzhető, amennyiben ahhoz a következők figyelembevételre kerülnek: 

1. Meg kell akadályozni annak lehetőségét, hogy a hulladék hasznosításából eredően kockázatot 

jelentő anyag, hulladék a talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutva közegészségügyi 

veszélyeztetést, ártalmat okozzon. Az ivóvízminőség megőrzése érdekében a tevékenységet a 

környező vízbázisok védelmére figyelemmel szükséges végezni. 

2. Törekedni kell a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, valamint lakóterületeken, a 

lakóterekre vonatkozóan a zajterhelési határértékek teljesülésére.  

3. Amennyiben veszélyes anyag, veszélyes keverék felhasználása történik, e tevékenységet úgy 

szükséges megtervezni, majd folytatni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. 

Rendelkezni kell a biztonságos alkalmazást lehetővé tevő használati utasítással vagy a 

foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági 

adatlapjával, mely dokumentumok információi érvényesek a felhasználás és tárolás folyamán.  

A zöldhulladék hasznosítása kapcsán képződő települési hulladék gyűjtéséről, további kezeléséről, 

átadásáról gondoskodni kell. Az elszóródó, elszivárgó hulladékot fel kell takarítani. A vegyes hulladék 

elkülönítve, zártan gyűjtendő. Az üzemeléssel képződő veszélyes hulladékot az emberi egészség 

veszélyeztetését, károsítását megakadályozva, elkülönítetten szükséges gyűjteni. 

Szakmai véleményem indokolásaként az alábbiakat adom elő: 

A HE/KVO/01881-6/2022. számú megkeresés a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. (a továbbiakban: 

Kft.) által tervezett hulladékhasznosítási tevékenységre kiterjedő előzetes vizsgálati eljárásban 

felmerült szakkérdés vizsgálata tárgyában, szakvélemény kérésére irányulóan került megküldésre a 
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Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztályról. Az iratban megadottak alapján, a Heves Megyei 

Kormányhivatal internetes oldalán az ügyhöz tartozóan hozzáférhető a Nagyné Kohár Terézia Mária 

által összeállított és benyújtott, Nagy Mihály Tamás környezetvédelmi szakmérnök (feltüntetett 

okiratszám:05-1677 - SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4) és Mercsák József László 

(feltüntetett okiratszám:Sz-066/2012) szakértők részéről készített, 2022. augusztus 30-ai keltezésű 

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, melynek tartalmát áttekintve megállapíthatók a következők: 

A Kft. a parkgondozási feladataiból származó, biológiailag lebomló települési zöldhulladék (azonosító 

kód: 20 02 01) elkülönített gyűjtését és hasznosítását kívánja végezni a 3300 Eger, 0752/29. hrsz. 

alatti telephelyén, ahol jelenleg nem veszélyes építési-bontási hulladékokat hasznosít. A tervezettek 

szerint a saját gépjárművekkel beszállított hulladékot a telephelyen fogadják, szemrevételezés után 

halmokban átmenetileg elhelyezik, a továbbiakban előkezelik, aprítják, melyet minősítés, ömlesztett 

tárolás, majd a késztermék tüzelőanyagként való értékesítése, rakodása, elszállítása követ. Aprítás 

előtt a fellelt idegen anyagokat kézzel eltávolítják, külön gyűjtik, konténerben tárolják az átadásig.  

A kezelendő és tárolandó mennyiség: 6000 tonna/év. A kapcsolódó beszállítás: 8 tehergépjármű/nap, 

kiszállítás: maximum 1 tehergépjármű/nap. A tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2022. 

november. Érintett települések: Eger, Egerszalók. 

A Kft. telephelye külterületen fekszik, rekultivált hulladéklerakók, mezőgazdasági és gazdasági 

területek, szőlőültetvények, valamint fásított területek környezetében. A 2416 - Gyöngyös-Verpelét-

Eger összekötő út 40 km szelvényében letérve, szilárd burkolatú bekötőúton közelíthető meg. 

A tervezettek ismertetése szerint a hasznosításhoz szükséges kiszolgáló létesítmények: betonozott 

térszíneken 300 m
2
„Zöld hulladék depó” és 300 m

2 
„Kész termék depó (aprított zöld)”, személyi 

feltételek: 4 fő. A két térszín között 1 db mobil kalapácsos aprítógépet alkalmaznak, melyre a hulladék 

feladását, majd a depóba juttatását 1 db homlokrakodó végzi. A gépek üzemideje átlagosan naponta 

4 óra. A telephelyen már rendelkezésre állnak szociális létesítmények, továbbá többek között a 

csapadékvíz elvezetésének létesítményei (árok, aknák). A tevékenység során szennyvíz 

keletkezésével nem számolnak.  

Nem előirányzott újabb kezelő felületek és egyéb létesítmények telepítése, a tevékenység felhagyása. 

A talajra, földtani közegre gyakorolt hatások előzetes becslése értelmében a megvalósuló hasznosítás 

normál üzemelés és a gépek rendszeres karbantartása esetén nem okoz szennyeződést. A felszíni és 

felszín alatti vizekre gyakorolt hatás szintén semlegesnek minősített. A dokumentáció rögzíti, hogy a 

telephely felszín alatti vízbázis védőterületet nem érint. A működéshez köthetően a levegőszennyezés 

vizsgálatához folytatott modellszámításokból következően egészségügyi határérték feletti 

koncentrációk nem alakulnak ki a telephelyen kívül. A meghatározásra került zajvédelmi 

hatásterületen (nappali) nincsenek védendő lakóépületek, az ingatlanhoz legközelebbi védendő 

létesítmények (lakóházak) távolsága Egerszalókon 1,2 km, Egerben kb. 2 km. Az előirányzott 

munkaidő: 8
00

 - 16
00

. A gépek üzemelésével keletkező veszélyes hulladékot kémiai hatásainak 

ellenálló, folyadékzáró edényzetben gyűjtik, a képződő települési szilárd hulladékot elkülönítetten 

tárolják, közszolgáltatónak adják át. 

Fentiek értelmében, a megkeresésben megjelölt, „a környezet- és település-egészségügyre, az 

egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, 

egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők 

vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a 
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szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően” vizsgált 

szakkérdés, valamint a rendelkezésre álló dokumentáció alapján – álláspontom szerint – a Kft. 

tervezett tevékenységét tekintve jelentős környezeti hatás, az előzőekben részletezett 1-4. pont 

figyelembevétele mellett kizáró ok nem vélelmezhető. 

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 45. § (1)-(2) bekezdéseit és 46. §-át, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdése b), d), f) és h) pontjait, a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. §-át, 8. § c) pontját, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet 1. § (2) bekezdését, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2), 20. § (3) és 

28. § (3)-(4) bekezdéseit, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 31. § (2) és 39. § 

(1) bekezdéseit, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdését, 

továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését. 

Szakvéleményemet a környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal előtt indult, 

tárgyi előzetes vizsgálati eljárás keretében, a megkeresésben megjelölt, 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet 5. melléklete I. táblázatának 3. pontjában foglalt szakkérdés vizsgálata tekintetében tettem 

meg.” 

 

A termőföld minőségi védelme vonatkozásában a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) HE/NTO/04664-2/2022. 

számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg: 

„A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály HE/KVO/01881-7/2022. iktatószámú megkeresésében, melyben talajvédelmi szakvéleményt 

kért hatóságomtól a Városgondozás Eger Kft. által az Eger 0752/29 hrsz-ú ingatlanon tervezett 

zöldhulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásában, a következő 

szakmai véleményt adom. 

A termőföld minőségét befolyásoló jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, ezért a 

tevékenység megvalósításának talajvédelmi szempontból kizáró oka nincs a termőföld minőségi 

védelme tekintetében az alábbi talajvédelmi előírások betartása mellett: 

1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a 

talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

2. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező 

termőföldek minőségében kárt ne okozzanak. 

3. Biztosítani kell, hogy a tevékenységgel érintett területről a környező termőföldekre ne 

kerülhessen azok minőségét rontó talajidegen anyag.  

4. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.” 

Indokolásában az alábbiakat adta elő: 

„2022. szeptember 7. napján hatóságomhoz érkezett a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/01881-7/2022. iktatószámú 

megkeresése, melyben talajvédelmi szakvéleményt kér hatóságomtól a Városgondozás Eger Kft. 
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(3300 Eger, Homok utca 26.) megbízásából eljáró Nagyné Kohár Terézia Mária, mint ügyfél kérelme 

alapján a Városgondozás Eger Kft. által az Eger 0752/29 hrsz-ú ingatlanon tervezett zöldhulladék 

hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásában. 

A megkereséshez csatolta Nagyné Kohár Terézia Mária e.v. (3528 Miskolc, Zagyva u. 3.) által 

készített előzetes vizsgálati dokumentációt, dokumentáció címe: Zöldhulladék hasznosítási 

tevékenység (Eger 0752/29 hrsz.) engedélyeztetése Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, készítés 

dátuma: Miskolc, 2022. augusztus 30.). 

A benyújtott dokumentáció alapján talajvédelmi hatósági jogkörömben eljárva a termőföldön vagy 

azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére 

irányuló előzetes vizsgálati eljárásában, talajvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában a termőföld 

minőségi védelme tekintetében megállapítottam, hogy a tevékenységnek talajvédelmi szempontból 

akadálya nincs. 

A tárgyi ügyben felmerült talajvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése, 5. melléklet I. táblázat 5. pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 

25. § (1) bekezdése, 26. § és a 27. § (2) bekezdése, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal 

egységes ügyrendjéről szóló 3/2022. (II.11.) számú Kormánymegbízotti utasítás 1. melléklet 12. § és 

13. § alapján vizsgáltam meg. 

A termőföld minőségi védelme tekintetében tett talajvédelmi szakmai vélemény előírásait a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1), (3) bekezdések és a 48. § (1) bekezdéseiben 

foglaltakra tekintettel adtam meg.” 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak. 

 

Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) 35500/7665-1/2022.ált. számú szakhatósági 

hozzájárulását kikötések nélkül megadta. 

Indokolásában az alábbiakat adta elő: 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály – 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. – HE/KVO/01881-5/2022. számon megkereste a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása 

céljából a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. – 3300 Eger, Homok utca 26. – által az Eger, 0752/29. 

hrsz.-ú ingatlanon tervezett zöldhulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati 

eljárásban. 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály – 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. – megkereséséhez dokumentációt nem csatolt, annak 

hozzáférhetőségét a Főosztály internetes oldalán biztosította. Az előzetes vizsgálati dokumentációt 

Nagyné Kohár Terézia Mária egyéni vállalkozó – 3528 Miskolc, Zagyva u. 3. – készítette 2022. 

augusztus 30.-i keltezéssel. 
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Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2. és 3. pontja alapján az előzetes vizsgálati 

eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében 

eljárva) szakkérdése, „annak elbírálása, hogy 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, továbbá 

annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen 

hatást gyakorol”, „a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége 

védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 

előírások érvényesíthetők-e.” 

Az engedélyezési dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható: 

Jelen engedélyezési eljárással érintett – Eger, 0752/29. hrsz. – telephelyen a VÁROSGONDOZÁS 

EGER Kft. nem veszélyes építési-bontási hulladékok hasznosításának végzi, a Heves Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott többször módosított 

HE02/KVTO/04364-11/2019. számú hulladékgazdálkodási engedélye alapján. 

A hulladékhasznosítási tevékenységgel végzésének tervezett telephelye: Eger, 0752/29. hrsz. EOV 

X=281 858 m, Y= 747282 m. 

A VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. az Eger 0752/29 hrsz.-ú telephelyén zöldhulladék hasznosítását 

tervezi, melynek keretén belül a telephelyre beszállított zöld hulladékot előkezelik, aprítják ezt 

követően történik a beminősítés tüzelőanyaggá arra akkreditált szervezettel, majd tüzelőanyagként 

értékesítésre kerül. Tüzelőanyagként történő hasznosítás során, a minősített terméket (szilárd 

alternatív tűzelőanyag), értékesíti. A technológia során a Társaság munkavégzéseiből keletkező 

zöldhulladék hasznosítását tervezi, mely kezeletlen, vegyi anyagtól, festéktől, impregnáló anyagtól, 

szennyeződéstől mentes. 

Éves szinten a kezelendő, tárolandó és hasznosítandó mennyiség: 6000 t. A tervezett tevékenység 

végzéséhez kapcsolódóan az alábbi kiszolgáló létesítmények telepítése tervezett: zöld hulladék depó, 

késztermék depó (aprított zöld). 

A telephelyen már rendelkezésre állnak a szükséges szociális létesítmények és főbb műszaki 

létesítmények, tekintve, hogy a Társaság egy inert hulladékfeldolgozó tevékenységet működtet tárgyi 

telephelyen. A telepehelyen már meglévő létesítmények: hídmérleg, porta épület, fedett szín, 

szerelőcsarnok, inert hulladék fogadó és késztermék depó, csapadékvíz elvezetés (árok és aknák). 

A zöld hulladék tároló helye 300 m
2
-es betonozott térszínen tervezett. Az aprított zöld hulladék, termék 

szintén 300 m
2
-es betonozott térszínen kerülne elhelyezésre. Az aprítógép mobilis, közvetlen a két 

térszín között végezné a munkát. 

A hasznosítási tevékenységet az alábbi folyamatokból tevődik össze: alapanyag fogadása, átmeneti 

tárolása; nyersanyag (hulladék) előkészítése, feladása; aprítás; az előállított frakciók kezelése, 

tárolása; termék minősítése, kész termék felhasználása (értékesítés, rakodás, szállítás). 

A hulladékhasznosítási tevékenység betonelemekkel burkolt felületen történik, így a talajt és a felszín 

alatti vizeket sem szennyezheti. A tervezett tevékenység normál üzemelés és az alkalmazott gépek 

rendszeres karbantartása esetén nem okoz szennyeződést. 

A kezelési tevékenység során nem kell számolni szennyvíz képződésével. 

A telephely csapadékvíz elvezetése megoldott. A telep É-i és Ny-i oldalán övárok található. Ez az árok 

vezeti el a külvizeket, valamint a telephely területéről elvezetett vizek befogadójaként is szolgál. A 

telephely csapadékvíz gyűjtő-elvezető rendszere elválasztott rendszerű. Külön vezetik el a tiszta 

csapadékvizet és a szennyeződhető csapadékvizet. A meglévő csarnok tetejéről a csapadékvíz 
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közvetlenül az 56 m
3
-es tüzivíz tározóba kerül, majd túlfolyással a mellette található 20 m

3
-es 

csapadékvíz tározóba jut. A 20 m
3
-es tárolóból túlfolyó vizek a nyílt csapadékvíz árokba vannak 

bekötve. A telep szennyeződhető csapadékvizeit a telep D-i részén lévő burkolt árokba vezetik, 

ahonnan egy olajfogóval ellátott 50 m
3
-es gyűjtőaknába kerül. 

A telephely saját vízkivételi művel nem rendelkezik. 

Városgondozás Eger Kft. – 3300 Eger, Homok u. 26. – engedélyes részére az Eger 0752/29 hrsz.-ú 

ingatlanon lévő építési és bontási hulladékkezelő telep csapadékvíz elvezetésének 

használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására 35500/2811-1/2015.ált. számon a vízügyi 

hatóság vízjogi üzemeltetési engedélyt adott. Az engedély 2020. március 31-ig volt hatályos. 

Hatóságunk nyilvántartása szerint az Eger, 0752/29. hrsz. alatti telephely rajta található az 

Egerszalók, De-42 és de-42/a jelű hévízkutak 50 éves elérési idejű felszín alatti hidrogeológiai „B” 

védőidomán, azonban a kutak különböző elérési időihez – így az 50 éves elérési időhöz is – tartozó 

áramvonalaknak nincs felszíni kilépési, utánpótlódási pontjuk. 

A telephely nagyvízi medret, vízjárta területet, parti sávot nem érint. 

Hatáskörömbe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható. 

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2. és 3. 

pontja alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) 

bekezdése szerint eljárva adtam meg. 

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. 

melléklet 8. pontja állapítja meg.” 

 

A telepítés helye szerinti Eger Megyei Jogú Város Jegyzője az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot 

nem tett. 

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett 

létesítmény környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a 

tervezett munkálatokból származtatható, várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan 

szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével a Városgondozás Eger Kft. által az Eger 0752/29 hrsz-ú ingatlanon tervezett 

zöldhulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem 

tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül 

kivitelezhető. 

 

A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) 

pontjai alapján, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § 
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(2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § 

(1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  

A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése valamint az Ákr. 89. §-a alapján 

közhírré teszi. 

 

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

 

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e 

rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3), (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján 

rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget az Ügyfél viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó 

tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) 

bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről 

és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok 

elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. 

törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az 

Eüsztv. 9. §-a állapítja meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési 

szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein 

alapul. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 

Kapják: ügyintézői utasítás szerint 
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