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Tárgy: Egységes környezethasználati engedély
módosítása

HATÁROZAT
A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.)
kérelmére a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti új MBH csarnok üzemeltetésére vonatkozó 1005617-18/2015. számú határozattal módosított 10056-17-15/2015. számú egységes
környezethasználati engedélyt az alábbiak szerint
módosítom.
I. Az engedély 1. oldalán a mechanikai, biológiai hulladékkezelés kapacitása bekezdés a
következő szerint módosul:
Kapacitása:
Mechanikai, biológiai hulladékkezelés: 60.000 t/év
II. Az engedély 2. oldalán az „MBH csarnok” fejezeten belül a „beszállított hulladék
fogadása” című bekezdés a következőkkel egészül ki:
Az MBH technológia során keletkező RDF frakció (másodlagos tüzelőanyag) minőségének
(égéshőjének) javítása érdekében az engedélyes által üzemeltetett válogatócsarnokból
kikerülő anyagában nem, de energetikailag hasznosítható hulladékokat, illetve a nem
veszélyes anyaggal szennyezett műanyag hulladékokat is feldolgozzák a technológiában.
III. Az engedély 5. oldalán az MBH technológiával kezelhető hulladék felsorolást tartalmazó
táblázatot a következők szerint módosítom:
Azonosító
kód
20 03 01
19 12 12

Megnevezés
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot
is
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével
nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

Mennyiség
(t/év)
43.000
5.000

19 12 04

műanyag és gumi

500

02 01 04

műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)

500

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

500

15 01 05

vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

500

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

1.000

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
6701 Szeged, Pf. 1048.
 +36 (62) 553-060
 +36 (62) 553-068
 www.csmkh.hu
alsotiszavideki@zoldhatosag.hu

20 01 39

műanyagok

500

IV. Az engedély 5. oldalán „A TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRLEGE:” című bekezdés az
alábbiak szerint módosul:
Input
Azonosító kód Mennyiség
(t/év)
20 03 01
43.000
19 12 12
5.000
19 12 04
500
02 01 04
500
15 01 02
500
15 01 05
500
15 01 06
1.000
20 01 39
500

Azonosító kód
19 12 10
19 12 12
19 05 01
19 05 03
fémhulladék
veszteség

Output
Mennyiség
További kezelés célja
(t/év)
21.529
égetésre
4.515
lerakásra
10.510
lerakásra
7.007
takarásra
432
válogatócsarnok
7.507

V. Az engedély 15. oldalán a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások közül a 38. és
39. pontot töröltem.
A 10056-17-18/2015. számú határozattal módosított 10056-17-15/2015. számú egységes
környezethasználati engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlan
formában érvényesek.
Szakkérdés vizsgálata:
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
szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények
érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:
érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:
-

-

-

-

A hulladékkezelő telepen a tevékenységeket úgy kell végezni, hogy az sem emberi,
sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű
környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi
követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
A telep vízellátását is biztosító üzemi vízműből származó vizet ivóvízként illetve
szociális célra abban az esetben lehet használni, ha minősége megfelel a vonatkozó
jogszabályban támasztott követelményeknek. Amennyiben a kitermelt víz minősége
nem megfelelő, úgy közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízről
gondoskodni szükséges.
A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges, különös tekintettel
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-

a házi legyek elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett program szerint kell
végrehajtani.
A cég működése során külön figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokkal és a
veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó előírások maradéktalan
betartására.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz,
mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban
benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett
szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 7.500,- Ft, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett
10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a
díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére meg kell
küldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.
Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
INDOKOLÁS
A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.)
megbízásából Pádár Adrienn Csilla (6723 Szeged, Agyagos u. 47.) környezetvédelmi
megbízott 2015. július 29-én a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti új MBH csarnok üzemeltetésére
vonatkozó 10056-17-18/2015. számú határozattal módosított 10056-17-15/2015. számú
egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be
hatóságunkhoz.
A Kft. az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 15.000 Ft-ot – a kérelem benyújtásával egy
időben befizette.
A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti új MBH
csarnok üzemeltetéséhez 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati
engedéllyel rendelkezik, melyet a 10056-17-18/2015. számú határozat módosított.
A beadvány szerint a Kft. az MBH technológia során keletkező RDF frakció minőségének
javítása érdekében a válogatócsarnokból kikerülő (jelenleg lerakásra kerülő), anyagában
nem hasznosítható, de energetikai hasznosításra alkalmas hulladékokat, ill. olyan műanyag
hulladékokat is kíván kezelni, melyek elsősorban szennyezettségük miatt nem
hasznosíthatók.
A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. kérte a 10056-17-15/2015. számú
egységes környezethasználati engedély 15. oldalán található 38. és 39. számú
hulladékgazdálkodási előírások törlését, valamint az engedély 5. oldalán az MBH
technológiára vonatkozó anyagmérleg módosítását, tekintettel arra, hogy az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/7233-6/2015. számú
másodfokú határozatában megállapította, hogy az MBH technológiából kikerülő
hulladékokat 19-es főcsoportba kell besorolni.
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Hatóságunk szakkérdéssel kapcsolatos megkeresése a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet (Kr.) 28. § (1) bekezdés alapján történt.
A szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező rész
tartalmazza.
A szakkérdés vizsgálatának indokolása:
Közegészségügyi szakkérdés:
Megállapítottam, hogy a 10056-17-15/2015. iktatási számú egységes környezethasználati
engedély módosítását az MBH csarnokban kezelni kívánt hulladékok körének bővítése, az
MBH technológiából kikerülő hulladékok más főcsoportba történő besorolása, valamint az
anyagmérleg módosítása tette szükségessé.
Megállapítottam továbbá, hogy a telephely Felgyő település külterületén található az
összefüggő lakott területektől, mint Felgyő 7,5 km valamint Tömörkény 4,5 km távolságban.
A hulladékkezelő telep környezetében mezőgazdasági területek találhatóak, a legközelebbi
tanyasi ingatlan 1,3 km-re helyezkedik el.
A szilárd hulladék kezelésével, gyűjtésével, tárolásával, valamint lerakásával kapcsolatos
tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és
betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos
tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása
esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.
A járulékos tevékenységek végzése, illetve a behordott hulladék válogatása során számolni
kell veszélyes hulladék keletkezésével. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell
tartani.
A telep vízellátását a külterületen található üzemi vízellátó rendszerről biztosítják, így a
szociális vízfelhasználást is így elégítik ki. Az iratanyag tartalma szerint a kútból kitermelt
vizet ivási célra nem hasznosítják, a munkavállalóknak palackozott ivóvizet biztosítanak.
Az ivóvízként valamint szociális célra felhasznált víznek az ivóvíz minőségi
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
előírásainak meg kell felelni, ellenkező esetben közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz
minőségű vízről gondoskodni kell.
A munkavégzés során külön figyelmet kell fordítani a fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM
rendelet vonatkozó előírásainak, különös tekeintettel a házi legyek elszaporodásának
megelőzése érdekében.
A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.
(XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
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A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított szakmai álláspontomat az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.
(XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, a települési és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM
rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a fertőző betegségek és a
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.
3.) NM rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény valamint a
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak
alapján hoztam meg.
Hatóságunk a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. kérelmének helyt adva a
10056-17-18/2015. számú határozattal módosított 10056-17-15/2015. számú egységes
környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosította.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. augusztus 28.
A határozat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A § (10) bekezdésén alapul.
A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében
megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Kormány rendelet (a továbbiakban R.) 1. § (1)
bek. szerint jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.
A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1)
bekezdése alapján biztosítottam.
A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni,
amely a megtámadott döntést hozta.
A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján állapítottam meg.
A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1)-(2) bekezdése szerint
hirdetményi úton közli, ezért a környezetvédelmi hatóság jelen döntését megküldi az
eljárásban érintett, hatásterületen lévő Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal
Felgyői Kirendeltség Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.
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A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap, ezért kérem,
hogy a kifüggesztést követően szíveskedjen tájékoztatni hatóságunkat annak
időpontjáról.
A Ket. 14. § (3) bekezdés f) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön
törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajtára
vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg a
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.
A Rendelet 2. § b) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
Hatóságunk hatáskörét a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet, illetékességét a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.
S z e g e d , 2015. augusztus 26.
Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Dr. Börcsök Levente
főosztályvezető
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Kapják:
1. Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Bercsényi M, u. 39.
tv.
2. Pádár Adrienn Csilla 6723 Szeged, Agyagos u. 47.
tv.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 6726
Szeged, Derkovits fasor 7-11.
b.p.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi
Főosztály 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 99.
b.p.
5. Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Felgyői Kirendeltsége 6645 Felgyő,
Széchenyi út 1.
HKP
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6701 Szeged, Pf.: 414.
HKP
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.
8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály 6701 Szeged, Pf.: 893.
b.p.
9. Hatósági nyilvántartás
10. Irattár
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