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környezethasználati
engedély módosítása

HATÁROZAT

A Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9784 Harasztifalu, Nyárfasor; KÜJ száma: 103022790;
továbbiakban: Engedélyes), és Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.,
KÜJ száma: 100161779, továbbiakban Engedélyes) részére 442-13/2014. számon kiadott, és a 4516/2015. számú határozattal módosított egységes környezethasználati engedélyt az alábbiak
szerint
módosítom:

A 442-13/2014. számú engedély III. fejezetének 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul az ’Egyéb
betartandó levegıtisztaság-védelmi elıírások’ tekintetében:

3. bekezdés helyett:
A hulladéklerakón létesített 2 db gázkinyerı kútból kiáramló hulladéklerakó-gáz (depóniagáz)
mennyiségét és összetételét metán (CH4), szén-dioxid (CO2), oxigén (O2), kén-hidrogén (H2S) és
hidrogén (H2) komponensekre havi rendszerességgel vizsgáltatni kell erre akkreditált mérıszervezettel.
A hulladéklerakó-gáz emisszió meghatározásakor a légköri nyomást is mérni kell. A mérésekrıl készített
összefoglaló jelentést a hulladéklerakó üzemelésére vonatkozó „Éves beszámolóban” kell a hatóság
részére benyújtani.

4. bekezdés helyett:
A lerakón keletkezı hulladéklerakó-gáz hasznosításáról gondoskodni kell. Amennyiben a hasznosítás
nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történı
elégetésérıl). A hulladéklerakó-gáz hasznosító vagy ártalmatlanító rendszert 2017. szeptember 30-ig
kell kiépíteni.
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5. bekezdés helyett:
A kivitelezésre kerülı hulladéklerakó-gáz hasznosító vagy ártalmatlanító rendszer hatékony mőködését
rendszeresen ellenırizni kell. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végezni, hogy az reprezentálja a
hulladéktestben keletkezı gázkeverék mennyiségét és összetételét. A hulladéklerakó-gázból vett
mintákat a metán (CH4), szén-dioxid (CO2), oxigén (O2), kén-hidrogén (H2S) és hidrogén (H2)
komponensekre havi rendszerességgel vizsgáltatni kell erre akkreditált mérıszervezettel. A
hulladéklerakó-gáz összetételének meghatározásakor a légköri nyomást is vizsgálni kell.
Jelen módosítás a 442-13/2014. számon kiadott, 45-16/2015. számon módosított egységes
környezethasználati engedély határozat egyéb pontjait nem érinti.

II.
Szakhatósági állásfoglalások, kikötések, szakkérdések vizsgálata
A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fıosztály számú szakkérdések vizsgálatára vonatkozó
állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályának megkeresésére a
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft.(9653 Harasztifalu Nyárfasor) továbbá a Répcelak Város
önkormányzata részére 442-13/2014. számon kiadott Répcelak 076/26. hrsz. területen lévı szilárd
hulladéklerakó telep egységes környezethasználati módosítási dokumentációjában foglaltak
alapján, a közegészségügyi szakkérdések vizsgálatát követıen az alábbi kikötéseket teszem:
1. A légszennyezı forrást úgy kell üzemeltetni, hogy a lakosságot zavaró szaghatás ne érje.
2. A két gázkút gáztartalom meghatározására vonatkozó méréseket fél éves gyakorisággal folytatni
szükséges, ugyanis a metántartalom az R2-es kútnál széles határok között ingadozik, így nem
egyértelmő, hogy szükséges –e biofilter telepítése a szaghatások csökkentése érdekében.
3. A Kft. tevékenységét úgy kell végezni, hogy a környezeti elemeket a továbbiakban se
szennyezze, az övárkok rendszeres tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni szükséges.
4. A hulladéklerakó telep kerítésének épségét rendszeresen vizsgálni szükséges, amennyiben a
kerítés meghibásodik, annak javítását haladéktalanul el kell végezni. Meg kell akadályozni, hogy
a kerítésen vadállatok, vagy idegenek bejuthassanak.
5. A csurgalékvíz tárolókat úgy kell üzemeltetni, hogy azokból csurgalékvíz a környezı területre ne
juthasson ki, illetve környezetükben a rendszeres gazmentesítésrıl gondoskodni szükséges.
A hulladékkezelı telep területén a rendszeres, gazmentesítésrıl szintén gondoskodni
szükséges.
6. A hulladékdepóról távozó gépjármővek kerekének fertıtlenítésérıl gondoskodni szükséges.
7. A munkáltatónak biztosítani kell, hogy a munkavállalók a munkavégzéssel kapcsolatban a
munkahelyen elıforduló veszélyes anyagokra, az egészségre és a biztonságra ható
kockázatokra, a határértékekre és egyéb elıírásokra vonatkozó adatokat megismerjék.
8. A hulladéklerakó és a hulladékkezelı létesítmények területén a rágcsálók megtelepedésének és
elszaporodásának megelızése érdekében évente két alkalommal, illetve szükség szerint
rágcsálóirtást kell végeztetni.
9. A munkáltató köteles a munkavállalók részére a foglalkoztatás feltételeként a hastífusz a
tetanusz, hepatitisz A és a kullancsenkefalitisz elleni védıoltást, valamint a kézfertıtlenítés
tárgyi feltételeit biztosítani.
10. A házi legyek ellen folyamatosan védekezni kell hulladéklerakó telepen és a kiszolgáló
épületekben.
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A Gyır-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35800/10264-1/2016.ált. számú
szakhatósági állásfoglalása:
A Gyır-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hatóság) a MÜLLEX
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9784 Harasztifalu Nyárfasor; a továbbiakban: Ügyfél) egységes
környezethasználati engedélyének módosításához az alábbi feltételekkel hozzájárul:
• A beruházás területén a felszíni- és felszín alatti vízre veszélyt jelentı anyagok tárolása a
környezet veszélyeztetését kizáró módon, külön engedéllyel rendelkezı, kármentıben
elhelyezett, szivárgásérzékelıvel ellátott tartályokban végezhetı.
• A tevékenység végzése nem veszélyeztetheti a felszíni és felszín alatti vizek állapotát.
• Gondoskodni kell a tároló mőtárgyak rendszeres ellenırzésérıl és karbantartásáról, illetve a
szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
• Az engedélyesnek gondoskodnia kell az üzemi kárelhárítási terv karbantartásáról,
felülvizsgálatáról és szükség esetén módosításáról, amely módosítást hatóságunkkal jóvá kell
hagyatni.
• Be kell tartani a 35800/564-1/2016.ált számú monitoring kutakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési
engedély elıírásait.
•

Az esetlegesen bekövetkezı környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a
kárelhárítást azonnali megkezdése mellett - a Hatóságnak.

•

A lerakóra visszajuttatásra kerülı csurgalékvíz mennyiségét mérni, továbbá a mennyiségét
üzemnaplóban rögzíteni kell.

•

A tevékenység végzése során mindenkor be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendeletben foglaltakat.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve
az eljárást megszüntetı végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
III.
Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott 15.000,- Ft igazgatási
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

IV.
A határozat ellen a kézbesítéstıl számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályhoz (Budapest) címzett, de Osztályomnál (9700
Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjának 50 %-a: 7.500,- Ft, társadalmi szervezetek és
természetes személyek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 1500,- Ft,
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amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú számlára kell
átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.
A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem
elıterjesztéséhez mellékelni kell.

Indokolás
Engedélyes megbízásából az Ökohydro Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700
Szombathely, Kıszegi u. 8. Fsz. 2., továbbiakban kérelmezı) a 45-16/2015. számon módosított, 44213/2014. számú egységes környezethasználati engedély módosítását kérte a Vas Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályától (továbbiakban Fıosztály) az
engedély III. fejezet 2.3. pontjában elıírt fáklyázó berendezés telepítésére és bekötésére vonatkozóan.
A kérelemmel kapcsolatban VA/KTF01/1290-5/2016. számon hiánypótlás kiírása vált szükségessé 2016.
december 5-ei teljesítési határidıvel. A hiánypótlást kérelmezı teljesítette.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (5) bekezdése alapján az engedélyezési eljárás megindításáról tájékoztattam a
Reflex Környezetvédı Egyesületet, a Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesületet, a Zöld Forrás
Környezetvédı Egyesületet, az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesületet, a Hantken Miksa Alapítványt,
a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget, a Mécses Szeretetszolgálatot, az Energiaklub
Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesületet, a Dráva Szövetséget, és a Partizán Horgász
Egyesületet azzal, hogy ügyféli jogaival élni kíván-e. Erre vonatkozó nyilatkozat a civil szervezetek
részérıl Osztályunkra nem érkezett.
A www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/e-Tájékoztató/Hulladékgazdálkodási engedélyezés elérési helyen
melléklet dokumentációval megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkezı illetékes
Népegészségügyi Fıosztályt és Katasztrófavédelmi Igazgatóságot állásfoglalásuk megadása végett.
A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fıosztálya VA/NEF/001302-2/2016. számú szakkérdés
vizsgálatára vonatkozó állásfoglalásában az engedély kiadásához kikötésekkel hozzájárult, az alábbi
indokolással:
A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya megkereste
hatóságunkat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 28. § (1)
bekezdése alapján az 5. sz. melléklet 1.3 pontjában meghatározott szakkérdésben Müllex
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9653 Harasztifalu Nyárfasor) továbbá a Répcelak Város Önkormányzata
részére 442-13/2014. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában.
A szakkérdés vizsgálata kiterjedt az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a
felszín alatti vizek minıségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények, tényezık vizsgálatára, lakott területtıl (lakóépülettıl) számított
védıtávolságok véleményezésére.
Répcelak 076/26 hrsz. területen lévı szilárd hulladéklerakó telep lakott területtıl több mint 1000
m-re került létesítésre. A telep 1000 m-es környezetében oktatási, élelmezési és egészségügyi
létesítmény nem üzemel.
A benyújtott dokumentáció értelmében a környezetvédelmi hatósági elıírás alapján a két db gázkút
2015. szeptember 30-ig elkészült. A fáklyázó berendezés telepítése érdekében 2016. évben két
vizsgálat történt Co2, O2, CH4 és H2S komponensek vonatkozásában. A kitermelt gáz metántartalma
2016. júliusban az R1 kútnál 2,5vol%, a B2-es kútnál 39, 2vol% volt. 2016. szeptemberi méréskor az
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R1-es kútnál 2,0, az R2-es kútnál 1,2vol%.. .A dokumentáció értelmében a vizsgálati eredmények nem
indokolják a fáklyázó berendezés telepítését. Ugyanakkor az R2-es kútnál a metántartalom széles
határok között ingadozik, így nem egyértelmő, hogy szükséges –e biofilter telepítése a szaghatások
csökkentése érdekében.
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. Törvény 44. és 46. §-a értelmében a köz- és
magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelı állapotban kell tartani. Errıl a
tulajdonos, illetıleg a használó gondoskodik. A talajt, a vizeket és a levegıt nem szabad fertızni,
illetıleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét
veszélyezteti.
A járványügyi intézkedésekrıl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú
mellékletének 3. pontja rendelkezik a házi legyek elleni védekezésrıl, 7. pontja pedig a rágcsálóirtás
szükségességérıl.
Munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 5. § (1)
bekezdése értelmében a munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából
eredı kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban.
A hivatkozott rendelet 7. § (1) bekezdése írja elı, hogy a munkáltató gondoskodik a munkahelyen a
munkavállalók egészségét biztonságát veszélyeztetı veszélyes anyagok által elıidézett kockázatok
megszüntetésérıl vagy minimumra történı csökkentésérıl, a 9. § tartalmazza a munkáltatónak a
dolgozók tájékoztatási kötelezettségét.
A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó védıoltási kötelezettségek elıírását a járványügyi
intézkedésekrıl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. §-a és az Országos Epidemiológiai Központ
Módszertani levelének (2011. évi védıoltásokról ) IX. fejezete szabályozza.
A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során eljárási költség nem merült fel.
Hatáskörünk a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatok
ellátásáról szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § alapján az 5. számú mellékletén,
illetékességünk a fıvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fıvárosi kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. 2. § (1) bekezdésén alapul.
A Gyır-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35800/10264-1/2016.ált. számú
szakhatósági állásfoglalásában az engedély módosításához kikötésekkel hozzájárult az alábbi
indokolással:
A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya (a továbbiakban:
Környezetvédelmi Hatóság) VA/KTF01/1290-7/2016. számon érkezett az Ügyfélre vonatkozó IPPC
engedély módosítására vonatkozó kérelemre indult hatósági eljárásban a Hatóságot szakhatósági
állásfoglalás megadása iránt kereste meg. Megkereséséhez mellékelte az ÖH-16040 munkaszámú
dokumentációját.
A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, illetve az 5. számú melléklet II. fejezete
alapján tárgyi eljárásban a területi vízügyi hatóság szakhatóságként kerül kijelölésre a felszín alatti
vizek és a vízbázisok védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése érdekében.
A benyújtott dokumentációból a Hatóság az alábbiakat állapította meg:
A Hatóság megállapította, hogy a dokumentációban bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és
a felszín alatti vizek szennyezıdését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, illetıleg a parti
sávra és a nagyvízi mederre vonatkozó jogszabályi követelményeknek, nincsen hatása az árvíz-és jég
levonulására, így az engedély kiadásához a rendelkezı részben foglalt elıírásokkal hozzájárul. Tárgyi
ingatlanon lévı monitoring kutakra a 35800/564-1/2016.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély
vonatkozik.
A döntést megalapozó jogszabályhelyek:
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a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelmérıl.

a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos
egyes szabályokról és feltételekrıl
a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérıl
Érintett ingatlanon a talajvíz monitorozását a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 8 § b) pontja írja elı.
A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem érdemi vizsgálatát követıen a fenti jogszabályi
hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkezı részben foglaltak szerint döntöttem.
Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetıségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.
A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, és
a 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja,
illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja
állapítja meg.

A hulladéklerakó üzemeltetése során keletkezı hulladéklerakó-gáz ellenırzésérıl a hulladéklerakással,
valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl szóló 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendelet (továbbiakban KvVM rendelet) 3. számú melléklet 2.4. pontja és 2.1. táblázata alapján
rendelkeztem.
A lerakott hulladék szerves anyag tartalmának bomlásából keletkezı gáz jelenlegi és várható
mennyisége és minısége a hulladéklerakón eddig elvégzett kevés számú hulladéklerakó-gáz
vizsgálatokból nem eldönthetı, így a vizsgálatok KvVM rendelet szerinti havi rendszerességi elıírása
mellett, a hulladéklerakó-gáz hasznosító vagy ártalmatlanító rendszer kiépítésének határidejét
módosítottam.
A módosított határidı megállapításánál figyelembe vettem azt is, hogy a 442-13/2014. számú
alaphatározat III. fejezetének 2.2. Hulladékgazdálkodási elıírások c. pontjának elsı bekezdése szerint a
lerakóban a hulladéklerakási tevékenység a 442-13/2014. számú határozat jogerıre emelkedését
követıen – figyelemmel a lerakó tényleges szabad kapacitására – 3 évig folytatható, ami azt jelenti, hogy
a tényleges lerakási tevékenységet 2017. szeptember 30-ig lehet folytatni.
Határozatomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) bekezdése, valamint a Ket. 71. § (1) és 72. § (1)
bekezdése alapján, figyelemmel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontjára hoztam
meg.
A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdései alapján biztosítottam.
Az engedélyezési eljárás díjának megállapítása a Rendelet 3. melléklet 10.2. pontján alapul, a
jogorvoslati eljárási díj mértékét a Rendelet 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.
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2017. január 1-tıl a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályának
jogutódja a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Fıosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya.
A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Fıosztály,
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának hatásköre a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.
A határozatot kapja:
1.
2.
3.
4.

Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. 9784 Harasztifalu, Nyárfasor
Répcelak Város Önkormányzata 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.
Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fıosztály 9700 Szombathely, Sugár út 9.
Gyır-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság 9021
Gyır, Árpád út 28-32.
5. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9700 Szombathely, Ady tér 1.

Szombathely, 2017. január „
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