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HATÁROZAT
A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.)
Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti új MBH csarnok üzemeltetésére vonatkozó 10056-17-18/2015.,
10056-17-21/2015., 10056-17-25/2015. és 10056-17-33/2016. számú határozatokkal
módosított 10056-17-15/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyét az
ügyfél kérelmére az alábbiak szerint
módosítom.
I. Az engedély 5. oldalán „Az MBH technológiával kezelhető hulladék:” című rész a
következőre módosul:
Azonosító
kód

Megnevezés

Mennyiség
(t/év)

20 03 01

egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is

53.000

19 12 12

egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével
nyert hulladék (válogatási maradék)

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

200

20 01 39

műanyagok

300

II. Az engedély 5. oldalán „A technológia anyagmérlege:” című táblázat a következőre
módosul:
Input
Azonosító kód Mennyiség
(t/év)
20 03 01
53.000
19 12 12
5.000

Azonosító kód
19 12 10
19 12 12

Output
Mennyiség
További kezelés célja
(t/év)
17.630
égetésre
7.950
lerakásra
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19 12 04
02 01 04
15 01 02
15 01 05
20 01 39

500
500
500
200
300

19 05 01
19 05 03
fémhulladék
veszteség

lerakásra
takarásra
válogatócsarnok

9.350
14.025
530
10.015

III. Az engedély 6. oldalán „A komposztálási technológia főbb jellemzői” rész a következőre
módosul:
Kezelendő hulladék típusa
Összes hulladék mennyisége
Hulladék átlagos sűrűsége
1 prizma mérete
1 prizma térfogata
1 prizma súlya
Egy időben kezelt hulladék mennyisége
Komposztálási napok száma évente
Komposztálási ciklus hossza

aprított, rostált kommunális hulladék
33390 t/év
900 kg/m3 (prizmán belül)
25 m × 9 m × 3,5 m
630 m3
567 t
2.835 t
312
26 nap

Ciklusok száma évente
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Prizmák száma egyidejű folyamatok alatt
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A 10056-17-18/2015., 10056-17-21/2015., 10056-17-25/2015. és 10056-17-33/2016. számú
határozatokkal
módosított
10056-17-15/2015.
számon
kiadott
egységes
környezethasználati engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlan
formában érvényesek.
Szakkérdés vizsgálata:
1. 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:




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.
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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 a házi legyek elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett
program szerint kell végrehajtani.
A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell
végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok
a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének
birtokában végezhetőek el.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/7613-1/2016. ált. számú szakhatósági
állásfoglalása:
„Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.)
részére, a Felgyő 0294/27 hrsz. alatti telephelyén végzett mechanikai biológiai
hulladékkezelésre és komposztálásra vonatkozó egységes környezethasználati engedély
módosításához
előírás nélkül hozzájárulok.
Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján
csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott
fellebbezésben lehet.”
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 Csongrád Megyei Kormányhivatal
Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási
számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát
hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni
jelen határozat számát.
A kérelmező az eljárás 15 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási
költség nem merült fel.
INDOKOLÁS
A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.)
megbízásából Pádár Adrienn Csilla környezetvédelmi szakértő (6723 Szeged, Agyagos u. 47.)
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elkészítette és 2016. november 21-én benyújtotta hatóságunkra a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti
ingatlanon folytatott MBH és komposztálási technológiára vonatkozóan többször módosított,
10056-17-15/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása iránti
kérelmet.
Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 15 000 Ft-ot a kérelem benyújtásával egy
időben befizette.
A Kft. fenti kérelme a komposztálási kapacitás növelésére vonatkozik.
A szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresés a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) 28. § (1) bekezdés alapján történt.
A közegészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
(továbbiakban: eljáró Hatóság) a 10056-17-35/2016. iktatási számú megkeresésében az
egységes környezethasználati engedély módosítása kapcsán közegészségügyi szakmai
álláspont kiadását kérte Főosztályunktól a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.
§ (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 3. pontja alapján.
Főosztályunk jogelődje a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve az eljáró Hatóság jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség 2015. február 4-én kelt 10056-17-3/2015. iktatási számú
megkeresésére hivatkozással 2015. február 18-án CSR/039/00476-2/2015. iktatási számon
közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást adott ki a nevezett ügyben.
Továbbá Főosztályunk az egységes környezethasználati engedély módosítása ügyében az
eljáró Hatóság 2015. augusztus 4-én kelt 10056-17-20/2016. ügyszámú megkeresésére
hivatkozással 2015. augusztus 10-én CS/R/01/00476-6/2016. ügyiratszámon, valamint az
eljáró Hatóság 2016. január 5-én kelt 10056-17-27/2016. ügyszámú megkeresésére
hivatkozással 2016. január 14-én CS/R/01/00158-2/2016. ügyiratszámon nyilatkozatokat
adott ki a közegészségügyi szakkérdésben.
A fent nevezett korábbi eljárások során véleményezett dokumentációk, valamint a jelen
eljárás során benyújtott iratanyag áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a
Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. a Felgyő 0294/27 hrsz. ingatlanon lévő regionális
hulladékkezelő telepen végzett nem veszélyes hulladék komposztálási és mechanikai –
biológiai hulladékkezelési tevékenységekre rendelkezik az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség 2015. március 16-án kelt 10056-17-15/2015. iktatási
számú egységes környezethasználati engedélyével.
Az egységes környezethasználati engedély jelenlegi módosítása az MBH csarnok
kapacitásának növelése, valamint a biológiai lebontással kezelendő hulladék mennyiségének
növekedésére tekinttel kialakításra kerülő új prizma miatt vált szükségessé.
Megállapítottam továbbá, hogy a telephely Felgyő külterületén, az összefüggő lakott
területektől távol – Felgyő 7,5 km, Tömörkény 4,5 km – helyezkedik el. A legközelebbi tanyasi
ingatlan a hulladékkezelő teleptől 1,3 km távolságra található.
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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 egyes
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) 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.
A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a közegészségügyi szakkérdésben
az egységes környezethasználati engedély módosítása ügyében.
A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és
megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM
utasításban, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 15/2015 (05.
01.) kormánymegbízotti rendelkezés III. fejezet 2. címében, 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. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában, a
települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) 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.
Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.
törvény 10. § (1) bekezdése, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
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Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
10. § (1) c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt a Kr. 28. § (3) bekezdése alapján vontuk be az
eljárásba.
A szakhatósági állásfoglalás előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza.
A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő:
„Csongrádi Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721
Szeged, Felső-Tisza part 17.) CSZ/01/16224-2/2016. számon, 2016. november 25. napján
érkezett levelében a Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. részére a Felgyő 0294/27
hrsz. alatti telephelyén végzett mechanikai és biológiai hulladékkezelésre és komposztálásra
vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosításához megkereste a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.
Hatóságunknak elektronikus úton rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján az
alábbiakat állapítottam meg:
Az engedélyes a mechanikai biológiai hulladékkezelés és komposztálás vonatkozásában
10056-17-15/2015. számon kiadott, többször, legutóbb 10056-17-33/2016. számon módosított
egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.
Az engedély alapján az MBH technológiával kezelhető hulladék összes mennyisége: 51 500
t/év. A telephelyre beszállított kommunális hulladék mennyisége jelentősen megnőtt az előző
évekhez képest, emiatt a Kft. az MBH csarnokot teljes kapacitáson kívánja üzemeltetni. Az
MBH csarnok teljes kapacitása 60 000 t/év. Tekintettel arra, hogy a nagyobb kezelt
kommunális hulladék mennyiség miatt megnő a biológiai lebontással kezelendő hulladék
mennyisége, így még 1 prizmát alakítanak ki a meglévő 4 db mellé.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján, hatóságom
szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül
köteles megadni.
A szakhatósági megkeresés 2016. november 25. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság
szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.
A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése
zárja ki.
A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja
állapította meg.
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Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II.
táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos
jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20/A. § (9) bekezdése alapján
amennyiben a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy az egységes környezethasználati
engedélyhez képest olyan változás történt, amely nem jelentős, és a környezethasználó
részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, a (10) bekezdésben foglaltak szerint járhat el.
A Rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes
környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az
engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását
nem teszi szükségessé.
A benyújtott dokumentáció alapján a többször módosított 10056-17-15/2015. számú egységes
környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.
A határozat a Rendelet 20/A. § (10) bekezdésén alapul.
A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a 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.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. február 16.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a
továbbiakban: FM rendelet) 3. melléklet 10.2. pontja alapján határoztam meg.
A jogorvoslati eljárás díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.
Hatóságunk hatáskörét a Rendelet 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Kr. 8. § (1)
bekezdése állapítja meg.
S z e g e d , 2016. december 19.
Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Dr. Bangha Ágnes
mb. főosztályvezető
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Kapja:
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 Főosztály 6726 Szeged,
Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és
Talajvédelmi Főosztály 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 99. b.p., tájékoztatásul
5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
b.p., tájékoztatásul
6. Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Felgyői Kirendeltsége 6645 Felgyő,
Széchenyi út 1. HKP, tájékoztatásul
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6701 Szeged, Pf.: 414.
HKP.,
tájékoztatásul
8. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
9. Hatósági nyilvántartás
10. Irattár
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