
Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Telefon:

BE/38/01766-12/2020.
Csukás Krisztina Melinda
Zsankó Barbara
(66) 362-944

Tárgy: Dévaványa,  külterület  0752/13  hrsz.  alatti 
telephelyen  nem  veszélyes  hulladékok 
előkezelésére  és  hasznosítására 
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

Ügyfél: ATEVSZOLG  Innovációs  és  Szolgáltató 
Zrt.
1097 Budapest, Illatos út 23.
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HATÁROZAT

I.

A Békés Megyei Kormányhivatal előtt az  ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1097 
Budapest,  Illatos  út  23.) ügyfél kérelmének  helyt  adva  a Dévaványa,  külterület  0752/13  hrsz. alatti 
telephelyre vonatkozóan   nem veszélyes hulladékok tárolására, előkezelésére és hasznosítására 
vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység azonosító kódja:
E02-03 — aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
R3 —  Oldószerként  nem  használatos  szerves  anyagok  visszanyerése,  újrafeldolgozása 
(ideértve  a  komposztálást,  más  biológiai  átalakítási  műveleteket,  továbbá  a  gázosítást  és  a 
pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel)

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

5510 Dévaványa, külterület 0752/13 hrsz. alatti telephely 

II.

1. Az engedélyes adatai:
Az engedélyes teljes neve: ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt.
Az engedélyes rövidített neve: ATEVSZOLG Zrt.
Székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.
KSH azonosító száma: 10717051-3821-114-01
KÜJ száma: 100 171 653
Telephelye: Dévaványa, külterület 0752/13 hrsz.-ú ingatlan
KTJ száma: 101 831 603

 2. Az engedély időbeli hatálya:   2025. szeptember 30.
A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az 
engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői 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 KVTVF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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3. a) Az előkezelésbe és hasznosításba bevonható h  ulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves   
mennyisége és egyidejűleg tárolható mennyisége:

azonosító 
kód

Hulladék megnevezése
Előkezelés 

(t/év) 
Hasznosítás 

(t/év)
Egyidejűleg 
tárolható (t)

02
MEZŐGAZDASÁGI,  KERTÉSZETI,  AKVAKULTÚRÁS  TERMELÉSBŐL,  ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, 
VADÁSZATBÓL,  HALÁSZATBÓL,  ÉLELMISZER-
ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

02 03
gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából,  
konzervgyártásból,  élesztő  és  élesztőkivonat  készítéséből,  melasz-feldogozásból  és  fermentálásból 
származó hulladék

02 03 04
fogyasztásra vagy feldolgozásra 
alkalmatlan anyag

200 200 10

02 03 05
a  folyékony  hulladéknak  a 
képződése  helyén  történő 
kezeléséből származó iszap

200 200 10

19

HULLADÉKKEZELŐ 
LÉTESÍTMÉNYEKBŐL,  A  SZENNYVIZET 
KÉPZŐDÉSÉNEK  TELEPHELYÉN  KÍVÜL 
KEZELŐ  SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, 
VALAMINT  AZ  IVÓVÍZ  ÉS  IPARI  VÍZ 
SZOLGÁLTATÁSBÓL  SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK

19 08
szennyvíztisztító  művekből  származó, 
közelebbről meg nem határozott hulladék

19 08 05 
települési szennyvíz tisztításából 
származó hulladék

7200 7200 100

20

TELEPÜLÉSI  HULLADÉK  (HÁZTARTÁSI 
HULLADÉK  ÉS  A  HÁZTARTÁSI 
HULLADÉKHOZ  HASONLÓ 
KERESKEDELMI,  IPARI ÉS INTÉZMÉNYI 
HULLADÉK),  IDEÉRTVE  AZ 
ELKÜLÖNÍTETTEN  GYŰJTÖTT 
FRAKCIÓT IS

20 01
elkülönítetten  gyűjtött  hulladék  frakciók 
(kivéve a 15 01)

20 01 08
biológiailag lebomló konyhai és 
étkezdei hulladék

200 200 10

20 02
kertekből  és  parkokból  származó hulladék 
(a temetői hulladékot is beleértve)

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék

1000
1000 250

Összesen: 8800 8800 380

b) A felhasználható segédanyagok   megnevezése, éves mennyisége:  

Segédanyag megnevezése
Felhasználható mennyiség

2. kategóriába tartozó állati trágya 5000 t/év

szalma 100 t/év

4.  Jelen  engedély  alapján  az  ATEVSZOLG  Innovációs  és  Szolgáltató  Zrt.  (a  továbbiakban: 
Engedélyes) a Dévaványa, külterület 0752/13 hrsz. alatti telephelyen élelmiszeripari, lakossági 
és  kereskedelmi  eredetű  hulladékok  előkezelését  (aprítás,  keverés)  és  hasznosítását 
(komposztálás) végzi. A lakossági eredetű hulladékok könnyen bomló növényi hulladékok, míg 
az  állati  eredetű  melléktermékek  lehetnek  hőkezeléssel  előkezeltek,  vagy  hőkezelés  nélkül 
kezelhető hulladékok.

A telephelyre beszállított hulladékokat hídmérlegen mérik le. A mennyiségi és minőségi átvételt a 
telepvezető  végzi,  és  egyben  átveszi  a  kísérő  okmányokat:  kereskedelmi  okmány,  illetve 
szállítólevél,  továbbá  kiállítja  a  mérlegjegyet.  A  beérkező  alapanyagok,  illetve  a  kiszállított 
komposzt  számítógépes  nyilvántartása  Engedélyes  hódmezővásárhelyi  komposztálótelepén 
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történik,  a  szállítási  dokumentumok  alapján,  mely  nyilvántartás  nyomtatott  verzióban  a 
dévaványai telephelyen is rendelkezésre áll.
Az  előkészítés  során  az  állati  melléktermékeket,  szennyvíziszapot  és  növényi  hulladékokat 
speciális  aprító-keverő,  homogenizáló  berendezésbe adagolva keverik  össze,  majd  a  kevert, 
homogenizált nyersanyagot homlokrakodóval prizmákba rakják.
A  lakosság  által  a  telephelyre  beszállított  20  02  01  hulladék  azonosító  kódú  gallyas 
zöldhulladékot  –  a  fedett  tároló  és a  kerítés között  kialakított  – 250 m2-es murvás területen 
tárolják az aprításig. Az itt átmenetileg tárolható maximális mennyiség 400 m3  (250 tonna). Az 
előkészítés során a gallyas zöldhulladék aprítását Dévaványa Város Önkormányzatától bérelt 
Hausmann HFG 2 típusú ágdarálóval végzi Engedélyes. 
Az  aprított  gallyas  zöldhulladékot,  valamint  a  telephelyre  beérkező,  aprítást  nem  igénylő 
hulladékokat,  illetve állati  melléktermékeket közvetlenül a fedett  komposztáló egyik részében 
prizmába  (I.  halom)  helyezik  egy  kb.  10-15  cm  vastag  szalmás  trágyaágyra.  A  kezelendő 
anyagokat  és a  kezeléshez szükséges segédanyagokat  (szalmás trágya,  szalma)  megfelelő 
arányban homlokrakodóval keverik össze és a szagemisszió csökkentése érdekében a prizma 
tetejét kb. 10-12 cm vastagságban szalmaréteggel fedik. Az összekevert anyag e prizmában 
marad 2-3 hétig.  A komposztálási  folyamat során az anyag hőmérséklete emelkedni  kezd a 
biológiai  bomlás beindulásának következtében, és az említett  időszak végére 55-75  °C-ot  is 
eléri.
2-3 hét elteltével az anyagot átkeverik a fedett komposztálón belül egy másik prizmahelyre (II.  
halom).  Az  átkeverést  függőleges  tengelyű,  oldallemezekkel  ellátott  szervestrágya-szóróval 
végzik.  A prizma tetejére ekkor  is  kb.  10-12 cm vastagságban szalmarétegfedés kerül.  A II.  
halomban kb. 1 hónap az anyag tartózkodási ideje. A 1,5-2 hónapos fázis idején (I.-II. halom) az  
alapanyag  lebomlása  erőteljesen  beindul,  illetve  zajlik,  és  a  viszonylag  magasabb 
hőfoktartományú  szakaszokban  a  kezelt  anyag  a  fertőzőképességét  is  elveszti,  a  patogén 
mikroorganizmusok  elpusztulnak.  Egy  komposztálási  ciklus  alatt  legalább  kettőször,  de  a 
hőmérséklet, illetve a nedvességtartalom függvényében akár ötször is sor kerülhet a komposzt 
levegőztetésére, átforgatására.
A prizmába rétegzett anyagok átalakulásának kezdeti szakasza mezofil (~ 40 °C), ezt követi a 
több napon keresztül tartó termofil szakasz (65-75 °C), majd ismét mezofil szakasz következik. 
Az intenzív érési szakasz hossza kb. 2-4 hét.
A  prizma  lebontását  megelőzően  mintát  vesznek  a  félkész  komposztból  E.  Coli  baktérium 
mérésére. Amennyiben a mért értékek nem megfelelőek, további 2 hétig folytatják az érlelést. 
Ezután ismét mintavétel következik.
Az  érlelési  fázisban  naponta  mérik  a  hőmérsékletet,  és  figyelemmel  kísérik  a 
nedvességtartalmat. Ha a prizma hőmérséklete túl alacsony (40 oC alatti), rendkívüli átforgatást 
végeznek. Ha túl magas (75 oC-nál melegebb), csurgalékvizes locsolást alkalmaznak.
A  komposztálási  folyamat  paramétereit  és  az  elvégzett  tevékenységeket  a  prizmanaplóban 
rögzítik.  Az előbbi  komposztálási  fázis  után ismételt  átkeveréssel  az érlelő  térrészre kerül  a 
kezelt anyag, ahol lezajlik a 2-3 hónapos utóérlelési szakasz.
A  telephelyen  mindenfajta  manipulációs  tevékenységet  csak  abban  az  esetben  végeznek, 
amikor nem lakott terület felé fúj szél.
A  kész  komposztot,  amennyiben  vizsgálati  eredményei  megfelelnek  a  jogszabályi 
határértékeknek,  talajvédelmi  engedély  alapján  mezőgazdasági  területre  helyezik  ki,  vagy 
forgalomba hozatali  és  felhasználási  engedély  alapján  értékesítik.  A kiszállítást  megelőzően 
történik meg az érett komposztok reprezentatív mintavétele Salmonella baktériumra. Abban az 
esetben, ha a komposzt  mért  értékei  nem felelnek meg a  szennyvizek és szennyvíziszapok 
mezőgazdasági  felhasználásának és kezelésének szabályairól  szóló  50/2001.  (IV.  3.)  Korm. 
rendeletben  foglaltaknak,  akkor  a  komposzt  visszakerül  a  folyamat  elejére,  majd  ismételten 
elvégzik a szükséges vizsgálatokat. A kész komposztot kiszállítás előtt mérlegelik, kiállítják róla 
a  szükséges  kereskedelmi  okmányokat,  és  rögzítik  a  bevizsgált  komposzt  minőségi 
paramétereit.
Engedélyes  szünetelteti  a  komposzt  kiszállítását  a  telephelyről  hőségriadó  idején,  illetve 
ünnepnapokon.
A  prizmák  körül  folyókák  találhatóak,  melyek  a  csurgalékvizet  a  csurgalékvíz-gyűjtő  aknába 
vezetik.   Innen a csurgalékvizet  szükség esetén a megfelelő  nedvességtartalom beállítására 
visszajuttatják a prizmára.
Az alkalmazható segédanyagok:

 2. kategóriás állati trágya,
 szalma (felületi takarásra, ill. a komposztáló oldalfalainak kialakítására).

A bűzterhelés minimalizálására szükség szerint  szalmával  vagy érett  komposzttal  fedik  be a 
beszállított, illetve komposztálás alatt álló anyagot.
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A gépek,  berendezések  karbantartását,  javítását  külsős  szakcéggel  végeztetik  el.  A  telepről  
történő távozás előtt a gépjárműveket, anyagszállításra szolgáló konténereket magas nyomású, 
meleg vizes mosóberendezéssel lemossák.

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:
1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt 

legyen. Amennyiben ezen tevékenységek során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) 
hatására  a  környezet  szennyezésének  veszélye  áll  fenn,  vagy  bekövetkezik  a  környezet 
szennyezése,  abban  az  esetben  engedélyesnek  haladéktalanul  intézkednie  kell  a 
veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a 
területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot az eseményről.

2. Tilos  átvenni  ásványolajjal,  vagy  más  veszélyes  anyaggal  szennyezett,  vagy  kockázatos 
anyagot  tartalmazó  hulladékot.  Nem  vehető  át  kezelésre  továbbá  olyan  hulladék,  amely 
ismeretlen eredetű, vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. a) pontjában.

3. Ha  a  hasznosítási  tevékenység  során  (pl.  műszaki  meghibásodás  vagy  baleset  miatt) 
hulladék kerül a talajra, úttestre, azt össze kell gyűjteni és gondoskodni kell az elszállításáról.

4. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és 
eszközöket kell tartani.

III.

A) Általános környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A  tevékenység  során  mindenben  be  kell  tartani  a  területi  környezetvédelmi  és 
természetvédelmi hatósághoz 2020. július 10-én beérkezett kérelmi dokumentációban, és a 
2020. október 16.-án beérkezett kérelem módosításban megadott technológiai és biztonsági 
előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi szempontoknak megfelelő 
kezelését.

2. A telephelyen történő átvétel során meg kell győződni a fogadott hulladék típusáról (azonosító  
kód), mennyiségéről. Csak a jelen engedély II.3. pontjában megadott hulladékok vehetőek át, 
az ettől eltérő vagy máshonnan származó hulladékokat vissza kell fordítani.

3. Az átvett, előkezelt és hasznosított, valamint a telephelyen keletkező hulladékokról a hatályos 
jogszabályban  (mely  jelenleg  a hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és adatszolgáltatási  
kötelezettségekről  szóló  309/2014.  (XII.  11.)  Kormányrendelet)  előírt  adattartalommal 
nyilvántartást kell vezetni, melyet 5 évig meg kell őrizni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni 
az első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére.

4. A komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló hulladékról, valamint a komposztáló telepen 
előállított  komposztról  a telephelyen naprakész módon  üzemnaplót kell  vezetni  az egyes 
hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és  üzemeltetésének  szabályairól  szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésében előírt adattartalommal.

5. A komposztáló telepen keletkezett terméket, valamint hulladékanyagokat, azok mennyiségét, 
minőségét, és rendeltetési helyüket szintén dokumentálni kell:

• komposzt pontos mennyisége, formája (zsákolt, ömlesztett, kevert, rostált, rostálatlan stb.), 
elszállítás időpontja, helyszíne;

• előírttól eltérő minőségű komposzt elhelyezésének, további felhasználásának helye, módja 
(termőföldi kihelyezés esetén pontosan beazonosítható módon kell megadni a kihelyező 
területeket);

• csurgalékvíz mennyisége, kezelése, vizsgált minták eredményei;

• idegen anyagok (a komposztálóból kiválogatott idegenanyagok, fém, műanyag, üveg stb.) 
minősége, mennyisége.

6. A  hasznosítás  során  keletkező  hulladék  mennyisége  nem  lehet  több,  mint  a  kiindulási 
hulladék mennyisége.

7. A 20 02 01 hulladékazonosító kódú, aprítást igénylő hulladékok tárolása a telephelyen belül a  
fedett tároló és a kerítés közötti  250 m2-es, murvás területen történhet. Az aprított  gallyas 
zöldhulladékot,  valamint  a  telephelyre  beérkező,  aprítást  nem igénylő  hulladékokat,  illetve 
állati  melléktermékeket,  segédanyagokat  közvetlenül  a  fedett,  betonozott  aljzatú 
komposzttéren  kell  elhelyezni  egyszerre  olyan  mennyiségben,  ami  környezetvédelmi 
szempontból  biztonságos kezelést  tesz  lehetővé,  és  nem akadályozza  az  egyes  kezelési  
műveletek szabályos elvégzését.
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8. A hulladékokból a prizmába rakást  megelőzően ki  kell  válogatni  az idegen anyagokat (pl. 
bálamadzag, fólia). Amennyiben a kész komposzt továbbra is tartalmaz le nem bomló frakciót,  
az értékesítést megelőzően rostálni kell.

9. Az előző pontban szereplő területrészeken kívül más helyszíneken sem hulladékgyűjtés, sem 
hulladék-előkészítési  és  komposztálási  tevékenység  nem  végezhető.  Folyamatosan 
figyelemmel  kell  kísérni  a  tárolás  és a  feldolgozás állapotát.  A beszállított  feldolgozandó, 
valamint a feldolgozott, kiszállításra váró hulladék-anyag mennyisége nem haladhatja meg a 
feldolgozó-, illetőleg a tárolókapacitást.

10. A  telephelyen  folytatott  tevékenység  nem eredményezheti  a  földtani  közeg  minőségének 
veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a 
földtani  közeg  (B)  szennyezettségi  határértéke  vagy  az  annál  magasabb  (Ab) bizonyított 
háttérkoncentráció jellemez.

11. A telephelyen alkalmazott munkagépeken csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás 
elvégzése  történhet,  továbbá  azokat  megfelelő  műszaki  védelemmel  gépszínben lehet 
parkoltatni.

12. A komposztáló telepre, valamint a telephely hulladéktároló helyére vonatkozó – 2020. 
október 16-án benyújtott – üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom. A tevékenység végzése 
során be kell tartani a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatokban foglaltakat. 

A hulladéktárolás feltételei: 

• A telephelyen az előkezelésre váró nem veszélyes hulladékok – legfeljebb 1 évig történő 
–  előzetes  tárolásáról  környezetszennyezést  kizáró  módon  kell  gondoskodni.  A 
telephelyen  átvett,  illetve  beszállított  hulladékok  egyidejűleg  tárolható  maximális 
mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza:

Azonosító kód Megnevezés
Maximálisan tárolható 

mennyiség (t)

02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan 
anyag

10

02 03 05 a folyékony hulladéknak a képződése helyén 
történő kezeléséből származó iszap

10

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó 
hulladék

100

20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei 
hulladék

10

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 250

• Folyamatosan  figyelemmel  kell  kísérni  a  hulladéktároló  területek-,  valamint  a  kezelő 
technológiák  kapacitásának  mértékét,  azokat  meghaladó  mértékű  hulladék  nem 
gyűjthető, ill. nem vehető át.

• A  hulladéktároló  helyen  tárolt  hulladék  fajtáját  és  típusát  a  tárolás  helyén, 
megkülönböztető,  jól  látható,  figyelemfelkeltő  jelzés,  felirat  alkalmazásával 
egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

• A  tárolás  során  használt  gyűjtőedények  és  tárolóterek  (így  különösen  az  út-  és 
térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell. 

• A  tárolás  során  a  hulladékhoz  történő  szabad  és  akadálymentes  hozzáférést 
folyamatosan biztosítani kell.

• Hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes 
osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló 
szerves,  illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes,  valamint  fertőző hulladék 
nem tárolható.

• A  gyúlékony  hulladékok  tárolást,  gyűjtését  tűzvédelmi  szempontból  a  telephely 
biztonságos részén kell megvalósítani.

13. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett  és a tevékenysége során keletkező hulladékok 
biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és kezeléséről, valamint a 
kezelés  során  esetlegesen  keletkező  hasznosíthatatlan  hulladékok  további  kezelésre, 
ártalmatlanításra  történő  rendszeres  átadásáról.  Erre  a  célra  csak  engedélyezett 
hulladékkezelőt vehet igénybe.
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14. A nem minősített vagy minősítése alapján komposzt céljára nem alkalmas anyag a kezelést 
követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.), valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell 
rá alkalmazni, azaz átadása engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történhet, vagy a 
talajvédelmi hatóság engedélye alapján helyezhető el termőföldön. 

15. A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be 
kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerint, és gondoskodni 
kell kezelésükről, ártalmatlanításukról.

16. A  szaganyagok  elleni  kezelés  –   a  szalmatakarás  –  hatékonyságát,  a  szagforrás 
hatásterületének  meghatározását  (minden  munkafázisra  –  bekeverés,  forgatás  és 
szellőztetés,  stb.  –  kiterjedően)  kétévente  –  nyári  időszakban,  az  intenzív  lebomlási 
szakaszban,  normál  üzemmenet  mellett  –  dinamikus olfaktometriás  akkreditált méréssel 
ellenőrizni kell.

17. A  legközelebbi  olfaktometriás  akkreditált  mérést  a prizma  megépítését követően –  az 
intenzív lebomlási szakaszban, bekeveréskor és a komposzt forgatásakor, levegőztetésekor – 
legkésőbb  2022.  augusztus  31. napjáig  kell  elvégeztetni,  és  a  mérésről  készített 
jegyzőkönyvet,  valamint  a  technológia  levegőtisztaság-védelmi  szaghatásterületének 
lehatárolását a mérést követően  haladéktalanul be kell nyújtani a területi környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóságra.

A mérési jegyzőkönyvben a mért prizmára vonatkozóan szerepelni kell az alábbiaknak:
• A prizmaépítés időpontja; 
• A komposztálás az intenzív lebomlási szakasz, illetve érési folyamat mely pontján tart;
• A prizma hőmérséklete, nedvességtartalma a mérés időpontjában;
• A prizmában lévő komposzt összetétele és mennyisége;
• A  mérés  időpontjában  elvégzett  beavatkozások  –  így  a  forgatás  és  levegőztetés  – 

leírása.
• A fenti mérések időpontjáról – azt megelőzően 8 nappal korábban – a hatóságot írásban 

köteles tájékoztatni

18. A hulladékhasznosítási tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell 
végezni, hogy lakosságot zavaró bűz, por, valamint zajterhelés a környezetbe ne kerüljön. 
Amennyiben  a  komposztálási  tevékenység  lakosságot  zavaró  bűzhatást  okoz,  úgy  a 
szalmatakarásos  prizmás komposztálási technológiát haladéktalanul meg kell szüntetni és 
helyette  Adepsoilbac  nevű  oltóanyag  és  fóliatakarás  alkalmazásával  kell  a  technológiát 
tovább folytatni.

19. A késztermék (komposzt)  minőségének – a felhasználástól  függően – ki  kell  elégítenie  a 
termésnövelő  anyagok  engedélyezéséről,  tárolásáról,  forgalmazásáról  és  felhasználásáról 
szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet,  a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 
felhasználásának  és  kezelésének  szabályairól  szóló  50/2001.  (IV.  3.)  Kormányrendelet, 
valamint  a  nem  emberi  fogyasztásra  szánt  állati  eredetű  melléktermékekre  vonatkozó 
állategészségügyi  szabályok  megállapításáról  szóló  71/2003.  (VI.  27.)  FVM  rendelet 
feltételeit.  A  komposzt  minőségét,  összetételét  helyben  végzendő  mérésekkel  minden 
kiszállításkor ellenőrizni kell, valamint biztosítani kell a vonatkozó fenti jogszabályok előírásai 
szerint szükséges laboratóriumi vizsgálatok elvégzését.

20. A  komposztáló  telep  működési  rendjéről  a  komposztáló  telep  bejáratánál  és  Engedélyes 
honlapján  a lakosságot tájékoztatni kell.

21. Engedélyesnek minden év február 28. napjáig felügyeleti díjat kell fizetnie a Békés Megyei 
Kormányhivatal 10026005-00299578-0000000 számú számlájára, melynek mértéke 40.000,- 
Ft. A befizetésről szóló bizonylatot meg kell küldeni a Főosztályra.

22. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről  
szóló  11/1996.  (VII.  4.)  KTM  rendelet  szerinti  képesítéssel  rendelkező  környezetvédelmi 
megbízottat alkalmazni. Az engedélyezett tevékenységet végzőknek mindenkor rendelkeznie 
kell érvényes szakmai bizonyítványokkal.

23. A  jelen  engedélyben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  biohulladékok  kezeléséről  és  a 
komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendeletben foglaltak, 
valamint  a  hulladékról  szóló  módosított  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  és  végrehajtási 
rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

B) Közegészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. Az érintett terület rágcsáló – és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két 
alkalommal el kell végezni, vagy végeztetni.
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2. A  hulladékkezelést  végző  személyek  egészségét,  biztonságát  nem  veszélyeztető 
munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített  
tárolását,  rendszeres  tisztítását,  karbantartását  és  szükség  szerinti  gyakorisággal  történő 
cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell  gondoskodnia az egyéb 
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

3. A munkavállalók részére elegendő és megfelelő zuhanyozót kell biztosítani. A férfiak és a nők 
részére külön zuhanyozókat  vagy a zuhanyozók elkülönített  használatát  kell  biztosítani.  A 
zuhanyozóknak megfelelő méretűeknek kell  lenniük ahhoz,  hogy valamennyi  munkavállaló 
részére lehetővé tegyék az akadály nélküli, higiénés tisztálkodást. A zuhanyozókat el kell látni  
meleg és hideg folyóvízzel.

4. Annak érdekében, hogy a a munkavállaló biztonságát ás egészségét fenyegető kockázatot 
meg lehessen becsülni,  továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek,  a 
munkáltatónak  minden  olyan  tevékenységnél,  amely  feltehetően  biológiai  tényezők 
kockázatával jár, meg kell határoznia a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket 
érő  expozíció  jellegét,  időtartamát  és  –  amennyiben  lehetséges  –  mértékét.  A  becsléstől 
függően a munkáltatónak írásban kell  meghatározni azoknak a munkavállalóknak a körét, 
akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen védőoltások biztosítása 
indokolt.

5. A kémiai biztonságról szóló módosított 2000. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Törvény), valamint  
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek  részletes  szabályairól  szóló  44/2000.  (XII.27.)  EüM  rendeletben  (a 
továbbiakban: EüM rendelet) foglalt előírásokat be kell tartani.

6. A  tevékenység  végzése  során  a  nem  dohányzók  védelméről  és  a  dohánytermékek 
fogyasztásának,  forgalmazásának  egyes  szabályairól  szóló  módosított  1999.  évi  XLII.  tv. 
előírásait be kell tartani.

IV.

 A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:
A  Békés  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  a 
35400/2714-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a 35400/796-1/2020. ált. számú, 
korábbi  szakhatósági  állásfoglalásában  előírt  feltételekkel  járult  hozzá  a  nem  veszélyes 
hulladékok  előkezelésére  és  hasznosítására  vonatkozó  –  hulladékgazdálkodási  engedély 
kiadásához az alábbiak szerint:
1. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. Az átvett 

hulladékok  biztonságos,  környezetszennyezést  kizáró  elhelyezéséről  és  kezeléséről 
gondoskodni kell.

2. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az 
üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, s ezáltal a felszín alatti vizek szennyezését meg kell 
akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, 
megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.

3. Gondoskodni  kell  az  ingatlan  rendszeres  karbantartásáról  és  tisztántartásáról.  Különös 
figyelmet kell fordítani  a csurgalékvíz, illetve szennyezett csapadékvíz tárolására szolgáló 
aknák és a hozzájuk kapcsolódó folyókák megfelelő műszaki állapotának, vízzáróságának 
ellenőrzésére, azokat folyamatosan tisztán kell tartani.

4. Az aknák vízzáróságát 4 évente – legközelebb 2022. november 30. napjáig – a vízzárósági 
próba jegyzőkönyvének az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságnak történő megküldésével 
igazolni kell.

5. A tevékenység végzése során kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, 
megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók.

6. A tevékenység során észlelt bármilyen szennyezést, havária helyzetet – az elhárításra tett 
azonnali  intézkedések  megkezdése  mellett  –  haladéktalanul  be  kell  jelenteni  az  I.  fokú 
vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.”

V.

A  BE/40/21994-016/2016.  és  a  BE/38/00102-4/2020.  ügyiratszámú  határozatok  jelen  határozat 
véglegessé válását követően hatályukat vesztik.
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VI.

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.

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.

INDOKOLÁS

A Békés Megyei Kormányhivatal előtt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása ügyében az ATEVSZOLG 
Innovációs és Szolgáltató Zrt.  (a továbbiakban: Engedélyes; székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23.,  
KÜJ: 100 171 653) által  2020. július 10.  napján benyújtott  kérelem alapján hatósági eljárás indult  a 
Dévaványa,  külterület  0752/13  hrsz.-ú  ingatlanon  található  komposztáló  telep  kapacitásbővítése 
kapcsán.  A megelőző  eljárást  lezáró  határozat  2020.  szeptember  11-én  véglegessé  vált,  így  2020. 
szeptember 12-én közigazgatási hatósági eljárás indult a BE/40/21994-016/2016. ügyiratszámon kiadott 
és a BE/38/00102-4/2020. ügyiratszámú határozattal módosított  hulladékgazdálkodási engedély újabb 
módosításának tárgyában,  a  2020.  július 10.  napján benyújtott  kérelem alapján.  A módosítás oka  a 
kezelésbe bevonandó hulladékok mennyiségének megduplázása.

A  2020.  szeptember  18-án  kelt  levelemben  tájékoztattam  Engedélyest,  hogy  a  kérelmére  indult 
engedélyezési eljárás során a teljes eljárás szabályai szerint járok el. A teljes eljárást az indokolta, hogy 
a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység az Európai Parlament és a Tanács hulladékról szóló 
2008/98/EK irányelv IV. fejezet 23. cikk (1) bekezdése alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  
szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 9. § (2) bekezdésében és 11. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint:

„9.  §  (2)  Környezetvédelmi  hatóságként  –  ha  kormányrendelet  másként  nem rendelkezik  –  a  
területi környezetvédelmi hatóság jár el.”

Tekintettel  arra,  hogy  a  jelen  kérelem szerinti  gyűjtési  és  kereskedelmi  tevékenység  csak  a  Békés 
Megyei Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki (Dévaványa), ezért az ügyben a Korm. r. 8/A. § 
(1)  bek.  és  9.  §  (2)  bekezdés alapján  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  az  eljáró  környezetvédelmi 
hatóság.
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A Ht. 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt  
szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét  
funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik  
elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;
26. hulladékgazdálkodás:  a  hulladék  gyűjtése,  szállítása,  kezelése,  az  ilyen  műveletek  
felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a  
hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése,  valamint  a hulladékkezelő  
létesítmények utógondozása;

36. kezelés:  hasznosítási  vagy  ártalmatlanítási  műveletek,  ideértve  a  hasznosítást  vagy  
ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő,  
valamint telephelyén kívüli  átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő  
ideiglenes  elhelyezése  a  további  hulladékgazdálkodási  tevékenységek  elvégzése  érdekében,  
kivéve  a  hulladékkezelő  létesítményben  képződött  hulladék  ugyanazon  hulladékkezelő  
létesítményben  történő  elhelyezését,  valamint  a  hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  
ártalmatlanítási  és hasznosítási  műveletek felsorolásáról  szóló  miniszteri  rendelet  szerinti  D12  
ártalmatlanítási műveletet.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62.  §  (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység  –  e  törvényben,  valamint  kormányrendeletben  
meghatározott  kivétellel  –  a  környezetvédelmi  hatóság  által  kiadott  hulladékgazdálkodási  
engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

Az egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és  üzemeltetésének  szabályairól  szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

„2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
7. hulladékkezelő létesítmény: az átrakóállomás, a válogatómű, a hulladék előkezelését biztosító  
telephely, berendezés, valamint a hulladékhasznosító és a hulladékártalmatlanító létesítmény;

8.  hulladéktároló  hely:  olyan,  e  rendeletben  meghatározott  műszaki  kialakítással  rendelkező  
terület  vagy építmény,  amely a  gyűjtő,  a  kereskedő vagy a hulladékkezelő  által  átvett,  illetve  
összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a  
hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  ártalmatlanítási  és  hasznosítási  műveletek  felsorolásáról  
szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is;

9. komposztáló telep: olyan hulladékhasznosító létesítmény, ahol a biológiailag lebomló hulladék  
komposztálását végzik.”

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM 
rendelet (a továbbiakban: KvVM r.) 2. § b), f), l) és m) pontjai szerint:

„2. § E rendelet alkalmazásában:
b)  zöldhulladék:  olyan  növényi  hulladék,  amely  kertekből,  parkokból  származik  (fanyesedék,  ág,  
gally,  fű,  lomb,  fűrészpor,  faforgács  stb.),  a  külön  jogszabályban  meghatározott  úttisztításból  
származó hulladék kivételével;

f)  komposztálás:  az  elkülönítetten  gyűjtött  biohulladék  ellenőrzött  körülmények  között,  oxigén  
jelenlétében  történő  autotermikus  és  termofil  biológiai  lebontása,  mikro-  és  makroorganizmusok  
segítségével;

l) kezelt biohulladék: a biológiai kezelés során keletkezett komposzt vagy szilárd lebontási maradék;

m)  komposzt:  a  biohulladék  komposztálással  történő  hasznosításával  keletkező  –  külön  
jogszabályban meghatározott – termésnövelő anyag, amely a növények tápanyagellátásának, illetve  
a talaj tápanyag-szolgáltató képességének javítására szolgál.”

A  hulladékgazdálkodási  engedély  iránti  kérelem  tartalmi  követelményeit  a  hulladékgazdálkodási 
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 9. § (1) bekezdése és 11. §-a, valamint a KvVM r.  
13. §-a tartalmazza.
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Engedélyes a 2020. október 16-án érkezett beadványában módosította kérelmét oly módon, hogy  a BE/
38/00102-4/2020.  ügyiratszámú  határozattal  módosított  BE/40/21994-016/2016.  ügyiratszámú 
hulladékgazdálkodási  engedély  újabb  módosítása  helyett  az  engedély  megújítását  kéri. Ennek 
megfelelően a 2020. október 1-jén befizetett 325.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat 2020. 
október 15-én kiegészítette további 409.000,- Ft-tal, így összesen 734.000,- Ft-ot fizetett meg, mely a 
hulladék tárolás, előkezelés és hasznosítás engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díja.

A Korm. r.) 31. § (1) bekezdése alapján a nem veszélyes hulladékok tárolásának, előkezelésének és 
hasznosításának  engedélyezése  iránti  eljárásban  a  területi  környezetvédelmi  és  természetvédelmi 
hatóság a 8.  sz.  melléklet  I.  táblázat  felsorolt  szakkérdéseket  is  vizsgálja.  Ezért  jelen esetben  a 8. 
melléklet  I. 2.  pontban  szereplő  környezet-egészségügyi  szakkérdésekre,  így  különösen  az 
egészségkárosító  kockázatok  és  esetleges  hatások  felmérésére,  a  fertőző  betegségek  terjedésének 
megakadályozására,  a  rovar-  és  rágcsálóirtás,  a  veszélyes  készítményekkel  végzett  tevékenység 
vizsgálatára,  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  közegészségügyi,  járványügyi  vonatkozású 
követelmények  érvényesítésére  kiterjedően  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási 
Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályát megkerestem a fenti szakkérdés vizsgálatára. 
A Népegészségügyi Osztály BE-02/NEO/1290-11/2020. ügyiratszámon – népegészségügyi szempontból 
– megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem.

Az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló 
531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 60.  
és 61.  pontjai alapján a nem veszélyes hulladékok tárolásának,  előkezelésének és hasznosításának 
engedélyezése  iránti  eljárásban  –  a  felszíni  és  felszín  alatti  vizek  minősége  védelmére  vonatkozó 
kérdések  vizsgálatára,  valamint  a  tevékenység  vízellátása,  a  keletkező  csapadék-  és  szennyvíz 
elvezetése,  valamint  a  szennyvíz  tisztítása  biztosított-e,  a  vízbázis  védőterületére,  védőidomára 
jogszabályban,  illetve  határozatban  meghatározott  előírások  érvényesülnek-e,  valamint  a  vizek 
lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatára – szakhatóságként bevontam a 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát (a továbbiakban: 
Igazgatóság).

A  Békés  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  2020.  október  6-án  megküldte  a  35400/2714-
1/2020.ált.  számú  szakhatósági  állásfoglalását,  melyben  a  35400/796-1/2020.ált.  iktatószámú  –  a 
BE/38/00102-4/2020. ügyiratszámú határozathoz adott – szakhatósági állásfoglalásában előírt feltételek 
fenntartásával járult hozzá a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. 

A 35400/2714-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:
„A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztálya  BE/38/01766-
5/2020. ügyiratszámú megkeresésében a Dévaványa, külterület 0752/13 hrsz. alatti telephelyen végzett  
tevékenység  (nem  veszélyes  hulladékok  előkezelése,  hasznosítása)  vonatkozásában  
hulladékgazdálkodási  engedély  módosításához szakhatósági  állásfoglalást  kért  az I.  fokú vízügyi  és  
vízvédelmi hatóságtól.
A  megkereséshez  csatolt  dokumentáció  és  az  egyéb  rendelkezésemre  álló  iratanyagok  alapján  az  
alábbiakat állapítottam meg:
• Az ATEVSZOLG Innovációs és  Szolgáltató  Zrt.  (10987 Budapest,  Illatos u.  23.)  (továbbiakban:  

Engedélyes)  az illetékes I.  fokú környezetvédelmi  és természetvédelmi  hatóság – BE/38/00102-
4/2020.  iktatószámú  határozattal  módosított  –  BE/40/21994-016/2016.  iktatószámú  
hulladékgazdálkodási  engedélye  alapján  végzi  a  nem  veszélyes  hulladékok  előkezelését,  
hasznosítását. Az engedély 2021. március 31. napjáig hatályos.

• Engedélyes jelen közigazgatási hatósági eljárás során az engedély megújítását kérelmezi az abban  
foglalt  kapacitás  megduplázásával,  a  telephelyen  egyidejűleg  tárolandó  hulladékok  maximális  
mennyiségének változatlanul hagyása mellett.

• A technológia  során  keletkező  csurgalékvizeket  és  szennyezett  csapadékvizeket  2  db aknában  
gyűjtik, majd amennyiben a technológia azt igényli a komposztálandó anyagokra visszalocsolják.

• Az  aknák  vízzáróságát  a  2019.  január  09.  napján  készült  vízzárósági  próba  jegyzőkönyvvel  
igazolták.

• A telephely vízellátása a települési ivóvíz hálózatról történik.
• A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz nem keletkezik.
• A keletkező szociális szennyvizet aknában gyűjtik, majd a szennyvíztisztító telepre hordják.
• Az ingatlanra hulló tiszta csapadékvizek az ingatlan zöld felületén elszikkadnak.
• Engedélyes  a  továbbiakban  a  terület  monitoringozását  a  –  83043-002/2013.  iktatószámú  

határozattal  módosított  –  64140-004/2011.  iktatószámú  vízjogi  üzemeltetési  engedélyben  
engedélyezett  és  2020.  szeptember  30.  napján  hatályát  vesztett  monitoring  pontok  helyett  



11

figyelőkutakkal kívánja végezni.  A figyelőkutak létesítésére a 35400/1902-7/2020.ált.  iktatószámú  
határozatban vízjogi létesítési engedélyt kapott, mely 2022. július 31. napjáig hatályos.

• Az érintett  ingatlan nem esik kijelölt,  illetve távlati  vízbázis védőterületére.  A létesítmények nem  
érintenek felszíni vízfolyást, vagy annak parti sávját.

• A  terület  a  felszín  alatti  vizek  állapota  szempontjából  érzékeny  területen  levő  települések  
besorolásáról  szóló  27/2004.  (XII.  25.)  KvVM  rendelet  szerint  kevésbé  érzékeny  területen  
helyezkedik el.

A  terület  –  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények  
védelméről szóló, módosított 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint – határozattal kijelölt vízbázist,  
parti sávot, nagyvízi medret nem érint, az árvíz és a jég levonulását, valamint a mederfenntartást nem  
befolyásolja.  Tekintettel  arra,  hogy  a  telephely  vízellátása,  a  keletkező  csapadék-  és  szennyvíz  
elvezetése biztosított, ezért az engedély kiadásához hozzájárultam. 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 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 62. és 63.  
pontjában meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló  
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg. Az Ákr.  
55.  §  (4)  bekezdése  értelmében  a  szakhatóság  döntése  az  eljárást  befejező  érdemi  döntés  elleni  
jogorvoslat  keretében  támadható  meg.  Kérem  a  Tisztelt  eljáró  Hatóságot,  hogy  az  Ákr.  85.  §  (1)  
bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

A 35400/796-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:
„A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BE-02/20/00473-
6/2020. ügyiratszámú megkeresésében a Dévaványa, külterület 0752/13 hrsz. alatti telephelyen végzett  
tevékenység  (nem  veszélyes  hulladékok  előkezelése,  hasznosítása)  vonatkozásában  
hulladékgazdálkodási  engedély  módosításához szakhatósági  állásfoglalást  kért  az I.  fokú vízügyi  és  
vízvédelmi  hatóságtól.  A  megkereséshez  csatolt  dokumentáció  és  az  egyéb  rendelkezésemre  álló  
iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

•  Az ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. (10987 Budapest, Illatos u. 23.) (továbbiakban:  
Engedélyes) az illetékes I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság BE/40/21994-
016/2016.  iktatószámú  hulladékgazdálkodási  engedélye  alapján  végzi  a  nem  veszélyes  
hulladékok előkezelését, hasznosítását. Az engedély 2021. március 31. napjáig hatályos.

• Engedélyes  jelen  közigazgatási  hatósági  eljárás  során  az  engedélyben  szereplő  előkezelési  
(komposztálási)  technológiát  kívánja  módosítani  a  hulladékok  fajtái,  mennyiségei  az  abban  
rögzített adottságok és egyéb feltételek megtartása mellett.

• Az  eddigi  levegőztetéses  (a  komposztálandó  hulladék  alá  behelyezett  levegőztető  csövek)  
technológia  helyett,  forgatásos  technológiát  kíván  alkalmazni.  Az  alkalmazandó  technológia  
során a komposztálandó anyagokat a komposztáló (betonozott) térben, egy prizmában helyezik  
el, erre 10-15 cm szalmástrágyát helyeznek, majd ezt 10-12 cm szalmával fedik. 2-3 hét múlva a  
prizma tartalmát összekeverik és egy másik területen újra prizmába helyezik, ahol kb. 1 hónapig  
marad, majd ha a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, akkor értékesítik a már megérett  
komposztot. A technológia során, amennyiben a folyamat igényli, a prizmát nedvesítik.

• A technológia során keletkező csurgalékvizeket és szennyezett csapadékvizeket 2 db 9 m3-es 
aknában  gyűjtik,  majd  amennyiben  a  technológia  azt  igényli  a  komposztálandó  anyagokra  
visszalocsolják.

• Az aknák vízzáróságát  a  2019.  január 09.  napján készült  vízzárósági  próba jegyzőkönyvvel  
igazolták.

• A telephely vízellátása a települési ivóvíz hálózatról történik.
• A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz nem keletkezik.
• A keletkező szociális szennyvizet egy 9 m3-es aknában gyűjtik, majd a szennyvíztisztító telepre  

hordják.
• Az ingatlanra hulló tiszta csapadékvizek az ingatlan zöld felületén elszikkadnak.
• Az ingatlanon folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálatát 2 db  

monitoring  pontból  és  1  db  (szennyvíztisztító  területén  található)  monitoring  kútból  álló  
monitoring  rendszer  üzemeltetésével  végzik.  A  monitoring  rendszer  fenntartására  és  
üzemeltetésére Engedélyes rendelkezik az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóság által kiadott a –  
83043-002/2013.  iktatószámú határozattal  módosított  –  64140-004/2011.  iktatószámú vízjogi  
üzemeltetési engedéllyel, mely 2020. szeptember 30. napjáig hatályos.

• Az érintett ingatlan nem esik kijelölt, illetve távlati vízbázis védőterületére. A létesítmények nem  
érintenek felszíni vízfolyást, vagy annak parti sávját.
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• A  terület  a  felszín  alatti  vizek  állapota  szempontjából  érzékeny  területen  levő  települések  
besorolásáról  szóló  27/2004.  (XII.  25.)  KvVM  rendelet  szerint  kevésbé  érzékeny  területen  
helyezkedik el.

A  terület  –  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények  
védelméről szóló, módosított 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint – határozattal kijelölt vízbázist,  
parti sávot, nagyvízi medret nem érint, az árvíz és a jég levonulását, valamint a mederfenntartást nem  
befolyásolja.  Tekintettel  arra,  hogy  a  telephely  vízellátása,  a  keletkező  csapadék-  és  szennyvíz  
elvezetése biztosított, ezért az engedély kiadásához hozzájárultam.
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 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 62. és 63.  
pontjában meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló  
2016. évi CL. törvény (a : Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg.
Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező érdemi döntés elleni  
jogorvoslat keretében támadható meg.
Kérem  a  Tisztelt  eljáró  Hatóságot,  hogy  az  Ákr.  85.  §  (1)  bekezdésére  figyelemmel  az  érdemi  
határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg:
• A tervezett  tevékenység volumene meghaladja  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes 

környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  (a 
továbbiakban:  Khvr.)  3.  sz.  melléklet  107.  a)  pontjában  foglalt  értéket,  ennek  alapján  a 
környezetvédelmi  hatóság  előzetes  vizsgálatban  hozott  döntésétől  függően  környezeti 
hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik. Erre való figyelemmel az Engedélyes 
előzetes  vizsgálati  eljárás  lefolytatását  kérte  a  Főosztálytól.  A  területi  környezetvédelmi  és 
természetvédelmi hatóság a BE/38/01216-20/2020. ügyiratszámú határozatában megállapította, 
hogy a tervezett tevékenység folytatása és felhagyása során nem várhatók jelentős környezeti 
hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

• Engedélyes  a  BE/38/00102-4/2020.  ügyiratszámú  határozattal  módosított BE/40/21994-
016/2016.  ügyiratszámú  határozatban  engedélyezett hulladékok  mennyiségének  kétszeresét 
kívánja ezentúl  bevonni a komposztálási  tevékenységbe. Az egyidejűleg tárolható hulladékok 
mennyisége  nem  változik,  mivel  az  aprított  gallyas  zöldhulladékot,  valamint  a  telephelyre 
beérkező, aprítást nem igénylő hulladékokat, illetve állati melléktermékeket közvetlenül a fedett  
komposztáló  egyik  részében  prizmába  (I.  halom)  helyezik  egy  kb.  10-15  cm  vastag 
szalmástrágya-ágyra,  ezáltal  nem történik  előzetes tárolás,  hanem rögtön bekerül  a kezelési 
folyamatba.
A 20  02  01  azonosítási  számú gallyas  zöldhulladékot  –  a  fedett  tároló  és  a  kerítés  között  
kialakított  –  250  m2-es  murvás  területen  tárolják  az  aprításig  átmenetileg.  Az  itt  tárolható 
maximális mennyiség 400 m3 (250 t).

• A telephelyen található felépítmények:
• 29,31 m2-es porta-szociális épület
• 300 m2-es konténertároló
• 80 m2-es gépszín
• I. -II. komposztálószín (2 x 1125 m2)
• 25 x 45 m alapterületű nyitott szín (szalmatároló)
• rámpás hídmérleg (felső méréshatár: 60 tonna)
• kerítés
• csurgalékvízgyűjtő rendszer
• csapadékvízgyűjtő rendszer
• parkolók

• Levegőtisztaság-védelmi  szempontból  megállapítottam,  hogy  a  telephelyen  folytatott 
komposztálási technológia bűzzel járó tevékenység. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 
szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 15. § (4) bekezdése 
szerint:
„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.”
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Tekintettel arra, hogy a komposztálás területe bűzkibocsátó diffúz forrásnak tekintendő, ezért a 
forrás szagkibocsátásának meghatározására és a szaghatás ellenőrzésére – a VM rendelet 15. § 
(4) bekezdése szerint – kétévenként  nyári időszakban, normál üzemmenet mellett  elvégzendő 
olfaktometriás mérést írtam elő. A legutóbbi mérési eredmény 2020. augusztus 29-én érkezett be 
a Főosztályra.

• A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev. r.) 4. §-ban és 
30. § (1) bekezdésében előírtak szerint:

„4. § Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő  
működtetése miatt  fellépő levegőterhelés,  valamint  a  levegő lakosságot zavaró bűzzel való  
terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
30. § (1) Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”
Erre vonatkozó előírásomat a I. A.) 18. pontban tettem meg.

• Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephely – Dévaványa, külterület 
0752/13 hrsz. – országos jelentőségű védett  természeti  területet,  Natura 2000 területet  nem 
érint. 

• Földtani közeg védelme szempontjából megállapítottam, hogy a komposztálási tevékenység 2 db 
1125 m2 alapterületű,  megfelelő műszaki védelemmel kialakított  (vízzáró,  szigetelt,  szulfátálló 
beton  csurgaléklé  gyűjtővel)  komposztáló  színekben  történik.  A  tevékenység  végzése  során 
keletkező  csurgalékvíz  megfelelő  műszaki  védelemmel  kialakított  (betonozott)  csurgalékvíz-
gyűjtő aknába kerül, onnan visszalocsolásra kerül a komposztprizmára. A kommunális szennyvíz 
egy 12  m3-es vízzáró aknába kerül,  onnan szippantással  kerül  a szennyvíztisztító  telepre.  A 
rendelkezésemre álló nyilvántartások szerint a telephely szennyezett területet  nem érint aktív 
kármentesítés nincs folyamatban. Üzemszerű működés esetén a földtani-közeg szennyeződése 
nem valószínűsíthető.

Előírásaimat  a  földtani  közeg  védelme  érdekében,  a  környezet  védelmének  általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdése, és a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. c) pontja, valamint a földtani  
közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és 
a szennyezések méréséről 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 3. melléklet A) 
részében foglaltak figyelembe vételével tettem meg. 

• Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a környezeti zaj és rezgés 
elleni  védelem  egyes  szabályairól  szóló  284/2007.  (X.  29.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban: 
Rendelet) 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági jogkört – előzetes vizsgálat köteles 
tevékenységek esetében – a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság látja el.

A Rendelet 10. § (1) és (3) bekezdése, valamint 11. § (1) bekezdése szerint:

„10.  §  (1)  Környezeti  zajt  előidéző  üzemi  vagy  szabadidős  zajforrásra  vonatkozóan  a  
tevékenység  megkezdése  előtt  a  környezeti  zaj-  és  rezgésforrás  üzemeltetője  –  a  (3)  
bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási  
határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.”

„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.”

„11. § (1) Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a  
10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak  
fenn,  akkor  az  üzemeltetőnek  zajkibocsátási  határérték  megállapítása  iránti  kérelmet  kell  
benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.”

A benyújtott tervdokumentáció áttanulmányozását követően az alábbiakat állapítottam, meg:
• a telephely külterületen, gazdasági területen helyezkedik el,
• a  telephely zajvédelmi hatásterülete akusztikai számítással meghatározásra került: 145 

m,
• a telephely zajvédelmi hatásterületén belül nem található védendő ingatlan.

Fentiekre  tekintettel  a  telephelyre  zajkibocsátási  határértéket  nem  kell  megállapítani.  A 
dokumentációban  leírtak  alapján  megállapítható,  hogy  a  telephelyi  tevékenységekhez 
kapcsolódó  szállítási,  fuvarozási  tevékenység  az  érintett  útvonalak  mentén  3  dB  mértékű 
járulékos zajterhelés növekményt nem fog okozni.
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Fentiek együttes figyelembe vételével zaj és rezgés elleni védelem szempontból az üzemeltetés 
során  nem származhatnak jelentős környezeti hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges.

• A  komposztálás  során  felhasznált  állati  melléktermékek  (trágya)  segédanyagként  történő 
átvétele  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági  és  Állategészségügyi 
Főosztály által BE/25/890-7/2020. ügyiratszámú működési engedélye alapján történik.

• Az  engedélyes  tevékenységéhez  tartozó  környezetvédelmi  feladatokat  Bőhm  Csaba 
környezetmérnök  látja  el,  akinek  végzettsége  a  környezetvédelmi  megbízott  alkalmazási  és 
képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak megfelel.

• Engedélyes  az  UNIQA  Biztosító  Zrt.-nél  rendelkezik  környezetszennyezési 
felelősségbiztosítással.

• A határozat rendelkező részének III. A) 8. pontjában foglaltakat a  KvVM r. 1. sz. melléklet 2. 
pont alapján írtam elő.

• Engedélyes  2020.  október  16-án  benyújtotta  a  telephely  hulladéktároló  helyeire  és  a 
komposztálótérre  újonnan  elkészített  üzemeltetési  szabályzatot,  mely  aktualizálásra  került  a 
hulladéktárolás  és  a  komposztálási  technológia  módosításának  megfelelően.  Az  újonnan 
benyújtott üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáról az III. A) 12.) pontban rendelkeztem.

A benyújtott  kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító 
kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a 
rovar-  és  rágcsálóirtás,  a  veszélyes  készítményekkel  végzett  tevékenység vizsgálatára,  a  települési  
szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  közegészségügyi,  járványügyi  vonatkozású  követelmények 
érvényesítésére kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység 
során a vizsgált szakkérdések vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a 
kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való 
hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.

Az Engedélyes által benyújtott kérelmet, és a kapcsolódó iratokat megvizsgálva megállapítottam, hogy a 
dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, 
továbbá  az  engedély  előírásainak  betartása  mellett  a  környezet  szennyezése,  károsítása  kizártnak 
tekinthető,  így  a  tevékenység  környezetvédelmi  érdeket  nem sért.  Mivel  jogszabályi  akadályát  sem 
találtam,  ezért  a  rendelkező  részben foglaltak szerint  határoztam,  a  hulladékgazdálkodási  engedélyt 
megadtam.

Határozatomat  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  62.  §  (1)  bekezdése,  a  80.  §  (1) 
bekezdése,  valamint  a  a  hulladékgazdálkodási  tevékenységek  nyilvántartásba  vételéről,  valamint  a 
Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján adtam ki, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt 
tartalmi követelményeknek.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a Lev. r. 4. §, és 30. §-ában előírtak, továbbá a VM rendelet 15. § 
(4) bekezdése alapján tettem meg.
A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírásom a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 15. §-án, és 101. § (2) bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló  
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelt 10. § (1) bek. c) pontján alapul.
A  népegészségügyi  szakkérdés  vizsgálata  a  nem  dohányzók  védelméről  és  a  dohánytermékek 
fogyasztásának,  forgalmazásának egyes  szabályairól  szóló  módosított  1999.  évi  XLII.  tv.  2.  §-án,  a 
munkahelyek munkavédelmi  követelményeinek minimális  szintjéről  szóló 3/2002.  (II.  8.)  SzCsM-EüM 
együttes rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 
25.)  Korm.  rendelet  4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában,  a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás körébe 
tartozó  hulladékkal  kapcsolatos  közegészségügyi  követelményekről  szóló  13/2017.  (VI.  12.)  EMMI 
rendeletben,  valamint  a  fertőző  betegségek  és  a  járványok  megelőzése  érdekében  szükséges 
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakon alapul.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának 
helye nem volt.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 14/2015. (III. 31.) FM rendelet  (a továbbiakban: FM 
rendelet) 1. melléklet 5., 6. és 7. pontjai szerint 734.000,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése 
megtörtént.
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A  BE/38/00102-4/2020. ügyiratszámú  határozattal  módosított BE/40/21994-016/2016.  ügyiratszámú 
hulladékgazdálkodási  engedély  hatályvesztéséről  jelen  engedély  véglegessé  válásával  egyidejűleg 
rendelkeztem.

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.

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  hulladékkezelési  engedélyt  a  hatósági  nyilvántartásba  bejegyeztem  a  környezetvédelmi  hatósági 
nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján.

A környezetvédelmi hatóság felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a  
Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat 
nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek beszerzése alól.

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 Korm. r. 8/A. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

A határozat egy példányát a Korm. r. 31. § (4) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

Gyula, 2020. október 26.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Farkas József
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint


	INDOKOLÁS
	A Békés Megyei Kormányhivatal előtt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása ügyében az ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes; székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23., KÜJ: 100 171 653) által 2020. július 10. napján benyújtott kérelem alapján hatósági eljárás indult a Dévaványa, külterület 0752/13 hrsz.-ú ingatlanon található komposztáló telep kapacitásbővítése kapcsán. A megelőző eljárást lezáró határozat 2020. szeptember 11-én véglegessé vált, így 2020. szeptember 12-én közigazgatási hatósági eljárás indult a BE/40/21994-016/2016. ügyiratszámon kiadott és a BE/38/00102-4/2020. ügyiratszámú határozattal módosított hulladékgazdálkodási engedély újabb módosításának tárgyában, a 2020. július 10. napján benyújtott kérelem alapján. A módosítás oka a kezelésbe bevonandó hulladékok mennyiségének megduplázása.
	A 2020. szeptember 18-án kelt levelemben tájékoztattam Engedélyest, hogy a kérelmére indult engedélyezési eljárás során a teljes eljárás szabályai szerint járok el. A teljes eljárást az indokolta, hogy a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység az Európai Parlament és a Tanács hulladékról szóló 2008/98/EK irányelv IV. fejezet 23. cikk (1) bekezdése alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható.
	„9. § (2) Környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.”
	A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdések vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.
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