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H A T Á R O Z A T  

 
1.00 Engedélyes: ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 

KSH azonosító száma: 12429057-3821-572-19 

Ügyfél azonosító (KÜJ): 102686599 

Telephely: 8308 Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz. (átrakóállomás és válogatómű) 

Telephely EOV koordinátái: 

EOVx: 174 130 m; EOVy: 529 615 m 

Telephely azonosító (KTJ): 102167930 

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: 

- nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, és előkezelése (átrakás, válogatás) 

 Engedélyes részére környezetvédelmi szempontból 

 engedélyezem,  

hogy a 4.00 pontban megadott fajtájú és mennyiségű  nem veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását 

és előkezelését végezze. 

3.00 A 8308 Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz. alatti telephelyen üzemelő átrakóállomás és válogatómű 

üzemeltetési szabályzatát az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemletetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése és 28. § 

(7) bekezdése alapján 

jóváhagyom. 

 

4.00 A gyűjtési, szállítási és előkezelési tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok jellemzői: 

4.01 A gyűjtéssel és szállítással érintett nem veszélyes hulladékok hulladékjegyzék szerinti azonosító 

kódja, megnevezése és mennyisége: 

Azonosító 

kód 
Megnevezés 

Mennyiség 

(tonna/év) 

15 
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ 

ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS 

VÉDŐRUHÁZAT 
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15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 

hulladékot) 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 1 500 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 600 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 10 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 440 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 960 

19 
HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK 

TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ 

ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

19 12 
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, 

tömörítés, pellet készítés) származó hulladék 

19 12 12 
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével 

nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 
1 000 

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 01 papír és karton 1 500 

20 01 39 műanyagok 600 

20 01 41 kéményseprésből származó hulladék 40 

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

20 02 02 talaj és kövek 130 

20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék 130 

20 03 egyéb települési hulladék 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 14 000 

20 03 02 piacokon képződő hulladék 130 

20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék 90 

20 03 07 lomhulladék 530 

20 03 99 közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 130 

Összesen: 21 790 

4.02 A 8308 Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz. alatti válogatóműben előkezelhető nem veszélyes 

hulladékok hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja, megnevezése és mennyisége: 

Azonosító 

kód 
Megnevezés 

Mennyiség 

(tonna/év) 

15 
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ 

ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS 

VÉDŐRUHÁZAT 

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 

hulladékot) 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 1 500 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 600 
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15 01 04 fém csomagolási hulladék 10 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 440 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 960 

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 01 papír és karton 1 500 

20 01 39 műanyagok 600 

Összesen: 5 610 

4.03 A 8308 Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz. alatti átrakóállomáson előkezelhető nem veszélyes 

hulladékok hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja, megnevezése és mennyisége: 

Azonosító 

kód 
Megnevezés 

Mennyiség 

(tonna/év) 

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 41 kéményseprésből származó hulladék 40 

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

20 02 02 talaj és kövek 130 

20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék 130 

20 03 egyéb települési hulladék 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 14 000 

20 03 02 piacokon képződő hulladék 130 

20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék 90 

20 03 07 lomhulladék 530 

20 03 99 közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 130 

Összesen: 15 180 

5.00 Az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:  

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület: 

A nem veszélyes hulladékok gyűjtését az Engedélyes Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, 

Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonrendes, Bazsi, Csabrendek, Dabronc, 

Gógánfa, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Hetyefő, Hosztót, Kapolcs, Káptalanfa, Káptalantóti, 

Kékkút, Kisapáti, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Megyer, Monostorapáti, 

Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Salföld, Sáska, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Szigliget, 

Taliándörögd, Tapolca, Ukk, Uzsa, Várvölgy, Vállus, Veszprémgalsa, Vigántpetend, Zalaerdőd, 

Zalahaláp, Zalagyömörő, Zalameggyes és Zalaszegvár településeken végzi. 

A nem veszélyes hulladékok szállításával Magyarország egész területe érintett. 

A nem veszélyes hulladékok előkezelését a 8308 Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz. alatti 

telephelyen (továbbiakban: Telephely) lévő átrakóállomáson, illetve válogatóműben végzik. 
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5.02 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: 

Az Engedélyes a 4.00 pontban megjelölt hulladékokkal hulladékgazdálkodási engedély köteles 

gyűjtési és szállítási tevékenységet folytat, továbbá azok előkezelését végzi. 

A 4.01 pontban a Magyarország területén szállítható hulladékok kerültek ismertetésre. A tömörített 

nem veszélyes hulladék szállítása az átrakó állomásról engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz 

történik. A szelektált hulladékok szállítása a válogatóműből a kezelők telephelyére történik. 

A 4.02 pontban ismertetett, szelektíven gyűjtött lakossági hulladékot a Telephelyen lévő 

válogatóműben feldolgozva teszik újrahasznosításra alkalmassá. A válogatóműbe érkező 

hulladékszállítmány tömegének mérése és számítógépes adatfelvétele történik. A gyűjtőszigetekről 

származó hulladék lerakása a válogatómű épületében, a szelektív hulladéktároló térben történik. A 

telepvezető irányításával a beérkező hulladék előszelektált formában kerül lerakásra, ezzel elérhető, 

hogy az azonos módon gyűjtött és azonos tartalmú szállítmányok ugyanabba a rakatba kerüljenek. 

A hulladék homlokrakodó segítségével kerül a padlószint alá süllyesztett feladószalagra. A 

feladószalaggal jut a hulladék a válogatószalagra. A válogatószalagról kézzel válogatják ki a 

hasznosítható anyagokat. A főbb anyagcsoportok az alumínium, üveg, fólia, kemény műanyag 

(palack, pohár), egyéb műanyag, kartonpapír, nyomdai termék-papír, egyéb papír. A válogató szalag 

mindkét oldala mellett 6 db ledobó van beépítve. A válogatókabin alatt lévő boxokba lévő kerekes 

tárolókba válogatják a fajtatiszta hulladékot, a válogatóműben bálázásra kerülnek a hulladékok, majd 

engedéllyel rendelkező hulladékkezelőkhöz kerülnek elszállításra. A válogatószalag végén, a 

kabinon kívül van beépítve a mágneses leválasztó, mely a vastartalmú anyagokat választja le.  

Az újrahasznosításra alkalmatlan maradékhulladék (19 12 12 azonosító kódú hulladék) a szalag 

végén elhelyezett konténerbe hullik. A konténerben lévő hulladékot további kezelés céljából, ezen 

hulladék kezelésére feljogosító engedéllyel rendelkező kezelőnek szállítják. 

A 4.03 pontban ismertetett, vegyesen gyűjtött települési hulladékot a telephelyen kialakított 

hulladék átrakóállomás közbeiktatásával, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz szállítják. Az 

átrakó célja a gyors ürítés és a szállított hulladék tömörítése 1:4 - 1:6 arányban. A kiürített hulladék 

az ürítő garaton keresztül a présgépbe kerül, amely elvégzi a tömörítést. A tömörített hulladékot zárt 

görgős konténerekbe tárolják. 

  Előkezelés kódja:  

- átrakás:  E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás); 

- válogatás: E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás); 

 E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

   E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

5.03 A kezelés telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk: 

A válogatómű és átrakóállomás a 8308 Zalahaláp, hrsz.: 010/31. alatti külterületi ingatlanon 

helyezkedik el. 

A szilárd burkolatú Telephely teljes területe kerítéssel körbezárt, zárható kapuval ellátott. A 

Telephelyen kármentesítő anyagok, eszközök (felitató anyagok, lapát, söprű, üres hordó, stb.) 

rendelkezésre állnak. 

A Telephelyen a következő épületek, műtárgyak találhatóak: hulladékválogató csarnok, 

hulladékátrakó, szociális és üzemviteli épület, hídmérleg, abroncsmosó, olaj- és homokfogó akna, 

szennyvízgyűjtő akna, csurgalékvíz gyűjtőakna és tüzivíz tározó medence. 

A hulladék szállítási tevékenység végzéséhez szükséges gépjárművek tárolása, tisztítása és 

karbantartása az Engedélyes saját tulajdonú, 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3., 1538/16 hrsz. alatti 

telephelyén történik. 

A Telephelyen lévő válogatóműben egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége 375 tonna. 
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A Telephelyen lévő átrakóállomáson egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége 80 tonna. 

5.04 A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek: 

A környezetvédelmi feladatok ellátására az Engedélyes megbízási szerződés keretében 

környezetvédelmi megbízottat alkalmaz. 

5.05 A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek: 

• Válogatómű 

o 953 m2 alapterületű csarnok 

o fogadó láncos feladószalag 

o válogatószalag 

o mágneses szeparátor 

o pódium a kézi válogatáshoz 

o 12 db ledobó garat 

o bálázó feladószalag 

o automata bálázó, integrált perforátorral 

• Átrakóállomás 

o sínrendszer 

o kocsisor 

o konténerek 

o ürítő garat 

o tehnix típusú tömörítő gép 

o vezérlés 

o dokkoló 

o tolózár 

o rámpa 

• hulladékszállító tehergépjárművek 

• pótkocsik 

• rakodógépek 

5.06 A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek: 

 Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából 

környezetszennyezésre kiterjedő felelősségbiztosítással, valamint pénzügyi eszközökkel rendelkezik. 

5.07 A technológia környezetvédelmi jellemzői: 

Légszennyező anyagot kibocsátó pontforrás nem üzemel.   

A Telephelyen a hulladékok válogatásából, gyűjtéséből, előkezeléséből származik környezeti 

zajhatás. A hatásterületen védendő létesítmény nem található, zajkibocsátási határérték megállapítása 

nem szükséges. 

A tevékenység során keletkező másodlagos hulladékot elkülönítetten gyűjtik és engedéllyel 

rendelkező kezelőnek adják át. 

Veszélyes hulladékok csak a karbantartási munkákhoz kapcsolódóan keletkezhetnek. Az esetlegesen 

keletkező veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező 

kezelőnek adják át. 

6.00 Előírások: 

6.01 Gyűjtésre, szállításra és előkezelésre a 4.00 pontban szereplő nem veszélyes hulladékok 

kerülhetnek.  

6.02 A hulladékokkal végzett tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy a környezet 

veszélyeztetésének, szennyeződésének megakadályozása biztosított legyen. 
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6.03 A hulladék szállítója köteles 5 évig megőrizni az egyes szállítmányokra vonatkozó, a nem veszélyes 

hulladék nyilvántartásának részét képező fuvarokmányokat.  

6.04 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa 

kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást 

teljesíteni. 

6.05 A szállításból eredő szennyezés esetén az Engedélyes köteles gondoskodni a hulladék 

összegyűjtéséről és elszállításáról, a terület szennyezésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti 

állapot helyreállításáról. 

6.06 A tevékenység folytatása során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és berendezések 

üzemeltethetők. 

6.07 A telephelyen tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az 5.03 pontban ismertetett 

egyidejűleg tárolható hulladékok mennyiségét, vagyis az egyes hulladékok anyagminőség szerinti 

elkülönített tárolására alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. 

6.08 Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az 

adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént. 

6.09 Az előkezelésről sorszámozással ellátott üzemnaplót kell vezetni, melynek legalább az alábbiakat 

tartalmaznia kell: az átvett/beszállított hulladék fajtánkénti mennyiségét; a telephelyre történő 

beszállítás időpontját; a hulladék átvevőinek azonosító adatait, a kiszállítás időpontját, az egyéb 

adatszolgáltatásokhoz szükséges információkat, adatokat, valamint a kezelőlétesítmény működésére 

vonatkozó adatokat.  

6.10 A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges pénzügyi, személyi és 

tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell. 

6.11 Az Engedélyes a Zalahaláp, külterület 010/31 hrsz. alatti telephelyen a nem veszélyes hulladékok 

előkezelését csak a telephelyen szintén hulladékgazdálkodási tevékenységet végző másik 

gazdálkodó szervezet (NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.) tevékenységétől időben egyértelműen 

elkülönítve végezheti. 

6.12 Az Engedélyes és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. által a telephelyre beszállított, illetve kezelt 

hulladékok nem keveredhetnek, azok fizikai elkülönítését egyértelműen meg kell oldani. 

6.13 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatálya után is 

végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 75 nappal korábban be kell nyújtani a a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) a jogszabály szerinti adattartalommal.  

6.14 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstől 

számított 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatóság felé jelenteni kell. 

6.15 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Környezetvédelmi Hatósághoz 

haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal 

megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni. 

6.16 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei: 

Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet nem kívánja végezni, a tevékenység 

megszüntetését megelőző 30 nappal a Környezetvédelmi Hatóság felé be kell jelenteni.  

A telephelyen lévő, továbbiakban fel nem használandó hulladék elszállításáról és további kezeléséről 

az Engedélyes köteles gondoskodni. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, 

megszüntetése esetén, a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. 

6.17 Amennyiben az Engedélyes a tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve 

azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági 
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engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, 

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. 

6.18 A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének 

elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket. 

7.00 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírásai: 

 1. A tevékenység során a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek. 

 /A gépekből történő olajelfolyás azonnali felitatása. Gépjárművek telephelyen belüli üzemanyag 

feltöltésénél kármentő tálca  használata/ 

 2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) értelmében: 

 Szennyező anyag minden anyag, ami nem természetes okból a földtani közegbe, illetve a felszín 

alatti vízbe kerülve szennyezést, illetve vízminőségromlást okozhat, ilyenek különösen az e 

rendelet 1. számú mellékletében szereplő anyagok, melyek tárolására a Korm. rendelet 13. §-a 

szerinti szennyező anyag elhelyezési engedélyt kell kérni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálytól, mint 

vízügyi/vízvédelmi hatóságtól. 

 3. A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatára, mint 

vízügyi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes 

köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.” 

8.00 Határozatom időbeli hatálya: 2021. szeptember 30. 

9.00 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel. 

10.00 Jogorvoslat:  

10.01 Döntésem ellen, a közléstől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám két példányban benyújtandó fellebbezéssel 

lehet élni. 

10.02 A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala 

előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. 

10.03 Fellebbezés benyújtásának hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy 

írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton nincs helye. 

10.04 A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a. A díjat az eljárás 

kezdeményezésekor a 10029008-00335670-00000000 előirányzat-felhasználási 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 

előterjesztéséhez mellékelni kell. 

10.05 A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az jelen döntés elleni jogorvoslat 

keretében támadható meg. 

I N D O K O L Á S  

Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Engedélyes) 2015. december 

28. napján hulladékgazdálkodási engedély kérelmet nyújtott be a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság), mely 

alapján KTF-25033/2015. ügyszámon eljárás indult. 



- 8 - 

A Környezetvédelmi Hatóság adminisztrációs okok miatt az engedélyezési eljárást a KTF-13511/2016. 

ügyszámon folytatja tovább. 

Az Engedélyes kérelme nem veszélyes hulladékkal folytatott gyűjtési, szállítási, illetve előkezelésre irányult. 

Az Engedélyes kérelmét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.eng.R.), az egyes hulladékgazdálkodási 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Létesítményr.), valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény (a továbbiakban: Kvt.) alapján vizsgáltam. 

A benyújtott engedélykérelem – többek között – nem tartalmazta a jogerős telepengedély másolatát ezért a 

1693/2016. iktatószámú végzésben hiánypótlás benyújtására szólítottam fel az Engedélyest. 

Az Engedélyes a 7177/2016. számon iktatott levelében jelezte, hogy a telepengedélyezési eljárás során 

várhatóan másik hatóság kerül kijelölésre, azonban a kijelölés még nem történt meg. 

Tekintettel a fentiekre az Engedélyes kérte a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás felfüggesztését 

telepengedélyezési eljárás jogerős lezárásáig.  

Figyelemmel arra, hogy a felfüggesztést jogszabály nem zárta ki és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, ezért 

az engedélyezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 32.§ (3) bekezdése alapján az ügyfél indokolt kérelmére a 

Környezetvédelmi Hatóság felfüggesztette a telepengedélyezési eljárás jogerős lezárásáig. 

Az Engedélyes 2016. június 1-jén megküldte az 1/607-15/2016. ügyiratszámú értesítést, amely szerint a 

Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által 1/607-14/2016. számon kiadott telepengedély 

2016. május 27. napján emelkedett jogerőre. 

A fentiek miatt a 39814/2016. iktatószámú végzésben a KTF-13511/2016. ügyszámú eljárás folytatásáról 

döntöttem. 

Az Engedélyes a 37078/2016. számon iktatott levelében kérte a 1693/2016. iktatószámú hiánypótlás 

teljesítésére biztosított határidő további 30 nappal történő meghosszabbítását. 

A fenti kérelemnek a 39816/2016. iktatószámú végzésemben tettem eleget. 

Az Engedélyes 2016. július 18-án, 44142/2016. számon iktatott beadványában megküldte a kért hiánypótlást. 

A tervezett tevékenység engedélyezésére vonatkozóan az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a 

környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 1. számú melléklet I. fejezetének 4.4 és 4.5 

alpontjai (nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítás és előkezelése) szerint 200 000 Ft., azaz kettőszázezer 

forint. Az igazgatási szolgáltatási díj a kérelem benyújtásakor nem került megfizetésre. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a 45920/2016. iktatószámú végzésben hiánypótlásra, illetve díjfizetésre 

szólítottam fel az Engedélyest, aki a 47598/2016. számon iktatott beadványában megküldte a díjfizetés 

igazolását, továbbá részben teljesítette a kért hiánypótlást. 

A 48449/2016. iktatószámú végzésemben ismételt hiánypótlás benyújtására szólítottam fel az Engedélyest, 

aki 2016. augusztus 18-án érkezett, 49249/2016. számon iktatott beadványával megküldte a kért adatokat. 

Az érintett civil szervezeteket az 50148/2016. iktatószámú levelemben elektronikus úton értesítettem az 

eljárás megindításáról. Az engedélyezési eljárásban civil szervezet ügyféli jogállásának megállapítását nem 

kérte. 

Az eljárás során 50150/2016. számon szakhatóságként megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot, aki 35700/11993-1/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását 

előírásokkal adta meg, melyeket a 7.00 pontban szerepeltettem.  
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Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„[…]A 2016. augusztus 24- én érkezett megkeresés alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1., KSH azonosító: 

12429057-3821-572-19, KÜJ: 102686599, KTJ telephely: 102167930) – engedélyes – a Zalahaláp 010/31 

hrsz.-ú ingatlanon nem veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását és kezelését tervezi. 

A szállítással érintett terület: Magyarország területe. 

Az előkezelés során a szelektíven begyűjtött hulladék válogatásra, tömörítésre és bálázásra kerül, míg a 

Tapolca gyűjtőkörzetben vegyesen gyűjtött lakossági hulladékot az átrakóállomás közbeiktatásával szállítják 

Királyszentistvánra, a regionális hulladékkezelő telepre. 

A válogatómű, egy 42,54 m x 22,80 m-es könnyűszerkezetes épület, melyben a válogatási technológia 

berendezései kerültek kialakításra. 

A csarnokban történik a hulladék beszállítása, válogatása, majd bálázása és a bálázott végtermékek (főként 

papír) átmeneti tárolása. 

A hulladékkezelő telepen kialakításra került egy abroncsmosó, olaj- és homokfogó akna, 10 m3-es 

szennyvízgyűjtő akna, 30 m3-es csurgalékvízgyűjtő akna és 100 m3-es tüzivíz tározó medence. 

A telephely közművesített (ivó) 

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

A hulladékkezelő telep csapadékvíz elvezetését és gyűjtését gyepesített földmedrű, szigetelt övárokkal végzik. 

A Zalahaláp 010/31 hrsz.-ú ingatlan a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 

települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint „fokozottan 

érzékeny” és „érzékeny”, a többszörösen módosított a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti részletes érzékenységi térkép adatai alapján „1b” és „2a” 

érzékenységi kategóriába tartozik.  

A tárgyi terület vízbázis védőterületet/védőidomot nem érint. 

A fentiek alapján és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a tervezett tevékenység végzéséből 

vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, így az engedély 

kiadásához hozzájárultam. 

Előírásaim jogalapja: 

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet; 

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 

A vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) 

bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § 

(2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg 

A jogorvoslati utat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL törvény 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 31. § (1) bekezdésben foglalt 

kötelezettség teljesítése érdekében, környezet-egészségügyi szakkérdés tekintetében 50153/2016. számon 

megkerestem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályát (a továbbiakban: Népegészségügyi Hatóság), aki VE-03R/003/03153-3/2016. ügyszámú 
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feljegyzésében közegészségügyi szempontból előírások nélkül hozzájárult a kérelmezett 

hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez.  

A Népegészségügyi Hatóság megállapította, hogy a nem veszélyes hulladék gyűjtés és szállítás, valamint a 

Zalahaláp, külterület 010/21 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelésével kapcsolatos 

eljárás lefolytatásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

A Népegészségügyi Hatóság a hatáskörébe utalt szakkérdések vonatkozásában az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Kormányrendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos követelményekről szóló 

16/2002. (V. 10. EüM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal, 

készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) 

EüM rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (V. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásai alapján vizsgálta. 

A Környezetvédelmi Hatóságra benyújtott hulladékgazdálkodási engedélyezési dokumentáció és 

kiegészítései tartalmazták az Engedélyes nevét, statisztikai azonosító jelét, a telephely adatait, a tevékenység 

műszaki és környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonni 

kívánt nem veszélyes hulladék összetételét, mennyiségét, a kezelési technológiáját, az anyagmérleget, a 

kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a kezelés telephelyére vonatkozó 

információkat, a környezetbiztonságra vonatkozó tervet, jogerős telepengedély másolatát, a Ht. 11. §-a 

szerinti nyilatkozatokat valamint a hulladékkezelést szolgáló műszaki, pénzügyi eszközök és személyi 

feltételek ismertetését. 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő 

végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A környezetvédelmi 

előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási 

tevékenységet környezetvédelmi szempontból engedélyeztem.  

Határozatom 3.00 pontjában az Engedélyes által benyújtott dokumentáció mellékleteként megküldött, a 8308 

Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz. alatti telephelyen üzemelő átrakóállomás és válogatómű üzemeltetés 

szabályzatát a Létesítményr. 26. § (4) bekezdése és 28. § (7) bekezdése alapján jóváhagytam. 

Határozatom 4.00, és 6.01 pontjában a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek 

megfelelően megadtam a gyűjthető, szállítható és előkezelhető hulladékok fajtáját és mennyiségét a 

benyújtott kérelem alapján.  

Határozatom 6.02 pontjában szereplő előírást a Ht. 4. § alapján tettem. 

Határozatom 6.03-6.04 pontjában szereplő előírást a Ht. 65. § (1) bekezdés alapján tettem. 

Felhívom a figyelmet, hogy a nyilvántartás és adatszolgáltatás szabályait a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A 6.05 pontban előírt kötelezettség alapja a Ht. 14. § (3) bekezdése. 

A Kvt. 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, 

hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 6.06 pontban 

előírást tettem. 

A 6.07 pontban, a hull.eng.R. 9.§ (2) bekezdés b) pontját figyelembe véve előírást tettem a telephely 

kapacitására vonatkozóan, meghatároztam a telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékmennyiséget, mellyel 

elkerülhető a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás. 

Határozatom 6.08 pontjában szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdése alapján tettem. 

Az üzemnapló vezetési kötelezettséget a Ht. 82. § (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján, - a 

Környezetvédelmi Hatóság a kezelőtől tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet - írtam elő 

határozatom 6.09 pontjában. Meghatároztam a minimális tartalmi követelményeit, mely a végzett kezelési 

tevékenység nyomon követését is segíti.  
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A pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek folyamatosan biztosítására vonatkozóan a 6.10 pontban 

szerepeltetek előírást, figyelemmel a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára. 

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi jelen eljárás tárgyát képező, 

Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz. alatti átrakóállomáson és válogatóműben a 22036/2014. ügy- és 

20176/2015. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély (továbbiakban: engedély) alapján. 

Az Engedélyes az érintett válogatóművet és átrakóállomást az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.-vel közösen, 

megosztott formában kívánja üzemeltetni, ezért megállapodást kötöttek, amely szerint a Zalahaláp, külterület 

010/31. hrsz. alatti átrakóállomás és válogatómű üzemeltetését megosztott időpontban fogják üzemeltetni, a 

telephelyen egy adott időpontban kizárólag egy gazdálkodó szervezet fog tevékenységet végezni. 

A telephely létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetését az Észak-Balatoni Hulladékkezelési rendszer 

üzemeltetésében történő együttműködésről szóló megállapodás (továbbiakban: megállapodás) tartalmazza. 

A Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz. alatti átrakóállomás és válogatómű az Észak Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tulajdona. A megállapodás keretében az 

Engedélyes vette át üzemeltetésre az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Rendszer összes létesítményét, az 

Engedélyes ezen létesítmények működtetését a tagvállalatok (többek között az NHSZ Tapolca Nonprofit 

Kft.) bevonásával biztosítja. 

Fentiekre figyelemmel a két gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási tevékenységének jól 

elkülöníthetősége és nyomon követhetősége érdekében a 6.11-6.12 pontokban előírást tettem. 

A 6.13 pontban az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség 

teljesítési határidejét az eljárás időszükségletének figyelembevételével a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdéssel 

összhangban állapítottam meg, miszerint az engedély jogosultjának az engedélye időbeli hatályának lejárta 

előtt legalább 75 nappal kell benyújtania az új engedély iránti kérelmét.  

Amennyiben jelen határozatban meghatározott feltételekben változás következik be, a változást annak 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatóság felé jelenteni a Kvt. 82. § (1) 

bekezdésben és a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdésben foglaltak alapján. Erre vonatkozó előírást szerepeltetek 

határozatom rendelkező részének 6.14 pontjában. 

A 6.15 pontban szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése alapján tettem. 

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a 6.16 pontban tettem előírásokat 

a hull.eng.R. 14. § (2) bekezdésére, a 9. § (2) bekezdés f) pontjára és a 15. § (2) bekezdés b) pontjára 

tekintettel. 

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) 

pontjában foglaltak alapján a 6.17 pontban rendelkeztem. 

A határozat rendelkező részének 6.18 pontjában a határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes 

teljesítésének elmaradására vonatkozó jogkövetkezményére a Ket. 72. § (1) bekezdés df) pontjában 

foglaltakat figyelembe véve figyelmeztettem a Kérelmezőt. 

Az engedély időbeli hatályát a 8.00 pontban foglaltak szerint a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam 

meg. 

Határozatomat a Ht. 12. § (2) bekezdése, 14. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 

Az eljárási költség megállapításáról határozatom 9.00 pontjában foglaltak szerint, a Ket. 72. § (1) bekezdés 

de) és dd) pontja, valamint a 153. § 2. pontja alapján rendelkeztem. 

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2016. október 13. 

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési 

határidőt megtartottnak tekinti. 

A határozat 10.01 pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást: A határozat elleni fellebbezést a 

Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezésre nyitva álló határidőt a 99. § (1) alapján 

állapítottam meg. A Ket 78. § (10) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt 

írásban közölték.  
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A 10.02 pontban tett figyelemfelhívás jogalapja a Ket. 98. § (1a) bekezdése. 

A 10.03 pontban a Ket. 99. § (3) bekezdése, a 10.04 pontban a DíjR. 2. § (5) bekezdése, valamint az 5. § (1), 

(3) és (6) bekezdése, továbbá a 7. melléklet 7. pontja szerint rendelkeztem. 

A 10.05 pontban foglaltak jogalapja a Ket. 44. § (9) bekezdése. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal a döntését a Korm. rendelet 9. §-a és a Ht. 62. § (1) bekezdése szerinti 

hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. számú melléklet 4. pontja, a 3. számú 

melléklet 1. 2. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. 

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 

3/2016. (II.29.) utasítása alapján történt. 

Székesfehérvár, 2016. szeptember 23. 
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