
Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:

BE/38/05477-7/2021.
Kopcsákné Lakatos Ildikó
(66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról

K Ö Z L E M É NY

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt  a Körös-Maros Biofarm 
Kft. (5700  Gyula,  Külterület  2.,  KÜJ:  100  281  893)  ügyfél  képviseletében  eljáró  Szilágyi  Éva által 
benyújtott  kérelemre indult egységes környezethasználati  engedélyezési eljárásban  környezetvédelmi 
hatósági  eljárás  megindításáról  szóló  értesítés  közhírré  tétel  útján  történő  közlését  rendelem  el  a  
nyilvánosság bevonása érdekében.

A  hatósági  ügy  tárgya:  a  Gyula,  külterület  01425/8  hrsz. alatti  telephelyen  folytatott  biogázüzemi 
tevékenység egységes környezethasználati engedélyezési eljárása 

A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/05477/2021. 

A hatósági eljárás megindításának napja: 2021. év szeptember hó 30. napja

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 105 nap 

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

– az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 
– az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének az időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kopcsákné Lakatos Ildikó, Tel.: 66/362-944/2008 mell.

A kérelem és mellékleteinek elérési helye: Elérési hely: ftp://ftp.tiktvfkir.hu
Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu
Jelszó: gyula
Ügyiratszám: BE/38/05477/2021.

A közlemény  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  és  a  Kormányzati  Portál  internetes  honlapján, 
valamint  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján is megtalálható.

Érdekelt megnevezése

Neve: Körös-Maros Biofarm Kft.
Székhelye: 5700 Gyula, Külterület 2.
Adószám: 10489165-2-04
Cégjegyzékszám: Cg. 04-09-003917
KSH-szám: 10489165-0141-113-04
KÜJ szám: 100 281 893
EOV: X=147590, Y=825480

A tevékenység megnevezése

A  telephelyen  folytatott  tevékenység  besorolása  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes 
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Kormányrendelet  2.  számú 
melléklet 10. pontja alapján: 

„2. sz. melléklet
"10. Állati anyagok feldolgozása

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hatósági és Komplex Engedélyezési 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 KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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Állati  tetemek vagy állati  melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál  
nagyobb kezelési kapacitással.”

az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A tevékenység célja

A Kft.  a biogázüzemben szarvasmarhák híg- és almostrágyájából,  esetleg baromfitrágya vagy egyéb 
selejt termékek (pl. romlott tej),  valamint zöld anyagok hozzáadásával anaerob fermentációs kezelést 
végez; a keletkező biogázból villamosáramot termel.

A tevékenység TEÁOR száma 

TEÁOR: 35.11 villamosenergia termelése
NOSE-P: 105.14 újra feldolgozó ipar (állati tetemek és hulladékok)

101.05 égés helyhez kötött motorokban (a teljes csoport)

A tevékenység folytatásának helye és a terület nagysága:

Címe: 5700 Gyula, külterület 01425/8 hrsz.-ú terület
Nagysága: 3 ha 8002 m2

Besorolása kivett major, erdő, kivett udvar
EOV koordináták: X= 147590 m; Y= 825480 m 
KTJ száma: 102 177 744
terület tulajdonos: Körös-Maros Biofarm Kft.

5700 Gyula, Külterület 2.

A benyújtott kérelem: 

A Körös-Maros Biofarm Kft. (5700 Gyula, Külterület 2., KÜJ: 100 281 893)  ügyfél képviseletében eljáró 
Szilágyi  Éva  meghatalmazott  2021.  szeptember  29.  napján  kérelmet  nyújtott  be  a  Békés  Megyei 
Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztályához,  mint 
területi  környezetvédelmi  hatósághoz,  amely  alapján  2021.  szeptember  hónap 30.  napján  egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárás indult.

A kérelem a  Gyula, külterület 01425/8 hrsz. alatti telephelyen található biogázüzemben (KTJ: 102 177 
744)  folytatott  tevékenység egységes  környezethasználati  (továbbiakban:  IPPC)  engedélyének 
kiadására irányul.

A telephelyi létesítmények bemutatása 

Biogázüzem létesítményei: 
– fermentor I.: 2.496 m3, Ø 22,50 m 
– fermentor II.: 2.496 m3, Ø 22,50 m 
– szárazanyag-adagoló 
– előtároló: 134 m3 
– folyamatirányító központ (konténer) 
– utótárolók: 2x4.675 m3 (1 db tároló a Gyula, külterület 01425/9 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el) 
– havária eseti biogázégető berendezés 
– kondenzvíz akna
– gázmotoros kiserőmű 
– transzformátor állomás (400 V/22 kV) 
– biogázüzemi út, járda 
– kerítés.

Műszakilag  kapcsolódó  létesítmények,  melyek  a  Gyula,  külterület  01425/9  hrsz.-ú  ingatlanon 
helyezkednek el:
– almostrágya-tároló (komposztáló-tér, komposztálási technológia) 
– szeparátor-állomás

A Kft. a telephelyen átfolyós rendszerű biogázüzemet üzemeltet. Ebben a technológiában a rothasztó-
tartály  mindig  tele  van és csak alkalmanként,  pl.  javításkor  ürítik  le.  A friss  alapanyag egy előtároló 
tartályból napi többször, kisebb mennyiségben kerül a rothasztóba, ahonnan – állandó szintet tartva a 
tartályban – a kirothadt anyag (~7% szárazanyag tartalmú, vízszerű folyadék) szivattyú segítségével jut 
át az utótároló tartályba. A gázfejlődés ebben a típusú fermentorban egyenletes, a rothasztó térfogat jól 
kihasznált, az üzem így költségtakarékos megoldást biztosít. 
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A technológia  sajátosságából  eredően  (anaerob)  a  szerves  anyag  anaerob  környezetben  történő 
lebontása  alatt  magas  fűtőértékű  (-17,8  MJ/Nm3)  biogáz  fejlődik,  amelyet  gázmotoros  kiserőműben 
elektromos energia termelésére használnak. 
A  Kft.  a  biogáz  hasznosítására  – egy  motorblokkal  és  generátorral  szerelt  499  kW  elektromos 
teljesítményű  konténerben  elhelyezett  – gázmotoros  kiserőművet  használ.  A keletkező  elektromos 
energiát a gázmotoros kiserőműtől kb. 120 m-re található Gyula 120/20kV-os alállomási gerincvezetékre,  
az MVM Zrt. által előírt elektromos csatlakozási ponton keresztül táplálják a közhálózatra (a biogázüzem 
segédüzemi villamosenergia ellátása a termelésből fedezett, amely ~150 kW). 
A gázmotoron fejlődő hő egy részét a fermentorok fűtésére, másrészt a szociális épület, fejőház fűtésére 
és a szarvasmarhatartó telep által felhasznált meleg víz előállítására használják fel, csökkentve ezzel a 
telep üzemeltetési  költségeit.  A fennmaradó hőt  a konténer tetején elhelyezett  asztalos hőcserélővel 
juttatják a környezetbe. 
Amennyiben a termelődő biogáz felhasználása akadályba ütközik,  a fermentor  (rothasztó)  tere  fölött 
jelentős gáztároló kapacitással rendelkezik a biogázüzem, amely több mint 6 órai tárolást tesz lehetővé. 
Ha ez az idő sem elegendő a hiba elhárítására, akkor egy biztonsági lefúvatón keresztül távozik a gáz a 
környezetbe vagy eltüzelésre kerül egy havária eseti biogázégető berendezésen. 

Berendezések: 
– gázmotoros kiserőmű MWM TCG 2016 V12 C 530 kW 
– Weltec folyamatirányító vezérlő rendszer 
– SEEPEX központi csavarszivattyú 
– Weltec 50M335 szárazanyag-adagoló 
– transzformátorállomás VHTR-631-20/0,4  főelosztó,  ABB UNIMIX A.I.  FRONTALE 12,5kAx1 s SGB 
DOTE 630 H/20 zárt tartályú elosztó transzformátor 630 kVA 
– havaria eseti biogázégető Haase LTO 1,5 1600 kW.

Feldolgozásra tervezett alapanyagok:

Anyag megnevezése Azonosító kód Mennyiség (tonna/év)

Állati ürülék (híg és szilárd marhatrágya) 2. osztályú melléktermék 21.000

Állati ürülék (baromfitrágya) 2. osztályú melléktermék 1.500

Zöld anyag (siló, gabona) - 2.000

Selejt termék (pl. romlott tej) 2., 3. osztályú melléktermék
(azonosító kód: 02 05 01)

500

Összesen: 25.000

A Kft. a szeparált szilárd fázis további kezelését komposztálással tervezi végezni. Szeparálással kezelt 
hulladék azonosító kódja: 19 06 05, komposztálandó a biogázüzemi technológiában szeparált fermentlé 
szilárd fázisa. 
Kezelni kívánt mennyiség: 2700 t/év (~4.000 m3). Szárazanyag-tartalom: 22-25 %.
Alkalmazni kívánt technológia: ProfiKomp® Technológia 
Komposztálás helyszíne: trágyatároló területe .

A ProfiKomp® Technológia három fő elemből áll: a szemipermeábilis GOREG Cover membrántakaróból, 
a  levegőztető  rendszerből,  és  az  irányítástechnikai  egységből.  A rendszer  pozitív  levegőztetés  által 
szabályozza  az  oxigén-tartalmat  a  komposztáló  egységen  belül,  miközben  folyamatosan  nyomon 
követhető  a  hőmérséklet  változása  is  a  prizma  különböző  pontjain.  A  szemipermeábilis 
membrántakarónak köszönhetően ideális körülményeket lehet teremteni a komposztáló egységen belül a 
lezajló biológiai és kémiai folyamatok számára. Mindeközben hatékonyan csökken a szagemisszió, és az 
egyéb  kibocsátások  (por,  illékony  szerves  vegyületek  stb.)  úgy,  hogy  biofilter  alkalmazása  nem 
szükséges. Ennek eredményeként magasabb teljesítmény érhető el, továbbá a biológiai kezelés kisebb 
helyigénnyel, alacsonyabb energia-felhasználással, és kevesebb emberi közreműködéssel jár.

Kezelőegység mérete: 2 db 6,6 m x 144 m x 3 m (2 x 285 m3). 
A komposzttér a trágyatárolón belül, 1 magas betonelemekből álló támfallal lehatárolt. 
Hulladékkezelés  célja:  szilárd  (szeparált)  erjesztési  maradék  biológiai  szárítása  komposztálással, 
kapacitása: 7,56 t/nap. 
Egyéb adalékanyag: faapríték 60 t/év (~150 m3) 
Kezelési  szakasz  időtartama:  21  nap,  kezelési  szakaszok  száma:  2,  teljes  kezelési  időtartam  a 
technológiában: 42 nap.
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Éves szinten maximum komposztálható szilárd fázis mennyisége: 2.700 tonna (4.000 m3).
A  kész  komposzt  –  a  homogén  anyagminőség  elérése  és  a  faapríték  visszanyerése  céljából  – 
átrostálásra kerül. A faapríték újból felhasználásra kerül, mindig csak a hiányzó kb. 20%-ot pótolják. 

A telephelyi tevékenység hatásterülete

A telephelyi tevékenység hatásterületét a tevékenység szagvédelmi hatásterülete határozza meg és az a 
kibocsátó források súlyozott középpontjától számított 272 m távolságra terjed. 
Érintett  ingatlanok:  Gyula,  külterület  01106/42,  0111/1-2,  01110,  01109,  01037,  01428/1-2,  01426,  
01427,  01429,  01430,  01425/8-9,  01425/6,  01422,  01439/4,  01454/4,  01413/1,  01464/19,  01457, 
01416/69-73, 01421/1-2, 01112/2 hrsz.-ú ingatlanokat érinti.
A közvetett hatásterülettel érintett település: Gyula város közigazgatási területe. 

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 
Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az 
Ákr.  33.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  ügyfél  az  eljárás  bármely  szakaszában  és  annak  befejezését 
követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető  
meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra  
vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak 
fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná 
az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az  Ákr.  33.  §  (4)  bekezdése  alapján  az  iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,  kivonatot  
készíthet  vagy  –  kormányrendeletben  meghatározott  költségtérítés  ellenében  –  másolatot  kérhet, 
amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni 
és  a  többi  résztvevővel  együttműködni.  Senkinek  a  magatartása  nem  irányulhat  a  hatóság 
megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) 
bekezdése kimondja,  hogy a környezetvédelmi  érdekek képviseletére létrehozott  politikai  pártnak és 
érdekképviseletnek  nem  minősülő,  a  hatásterületen  működő  egyesületeket  a  környezetvédelmi 
közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A  területi  környezetvédelmi  hatóság  a  Khvr.  20/A.  §  (12)  bekezdése alapján  az  alábbi  döntéseket 
hozhatja:
a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati  
engedélyt, vagy
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység 
felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

Tájékoztatásul  közlöm,  hogy  az  ügyben  keletkezett  iratokba  –  az  ügyintézővel  történő  előzetes 
egyeztetést követően – betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

A közhírré tétel a Khvr. 21. § (2) bekezdésén, az Ákr. 89. § (1) bekezdés c) pontján alapul, figyelemmel a 
Kvt.  98.  §  (1)  bekezdésére,  megfelelve  a  Khvr.  21.  §  (4)  bekezdésében  foglalt  tartalmi 
követelményeknek.

Figyelemfelhívás

Az  engedélyezési  dokumentáció  tartalmára  vonatkozóan  a  területi  környezetvédelmi  hatóság 
közleményének közhírrétételétől számított 21 napon belül lehet észrevételt tenni.

Kelt: Gyula, 2021. október 15.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Lipták Magdolna
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.
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