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H A T Á R O Z A T

1.00  A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  hatáskörében  eljárva  az  ÉBH  Észak-
Balatoni  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság (a
továbbiakban:  Engedélyes, székhely:  8200 Veszprém, Házgyári  út  1.,  KÜJ:
102686599, KSH: 12429057-3821-113572-19,  KTJ: 102167882) részére –  a
VE-09/KTF/05270-15/2020.  ügyiratszámú  határozat rendelkező  részének
4.00 pontját az alábbiak szerinti egységes döntésbe foglalt kiegészítésével,
a  VE-09/KTF/05270-15/2020.  ügyiratszámú  határozat  egyidejű
visszavonása  mellett - VE-09Z/05520-5/2017.  ügyiratszámon  módosított,
VE-09Z/03553-16/2017.  ügyiratszámon  kiadott  hulladékgazdálkodási
engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom.

2.00 Az alaphatározat negyedik bekezdését törlöm, helyébe az alábbi lép:

Az  engedélyezett  hulladékgazdálkodási  tevékenységgel  érintett  nem
veszélyes hulladékok

Azonosító
kód

Nem veszélyes hulladék megnevezése

Gyűjthető,
előkezelhető és
hasznosítható

mennyiség
[tonna/év]

02

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS
TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL,

HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -
FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

02 07
alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó

hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
környezetvédelmi osztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307
telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu 



02 07 02 szeszfőzés hulladéka 6900

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 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 6900

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

beleértve)

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 6900

20 03 egyéb települési hulladék

20 03 02 piacokon képződő hulladék 6900

Összesen: 6900

3.00 Az  alaphatározat  ötödik  bekezdésének  „A  hulladékgazdálkodási
tevékenységgel  érintett  telephelyre vonatkozó műszaki  jellegű információk:”
című második albekezdésének harmadik  mondatát  [A komposztáló  telepre
beszállított hulladékokat az előkezelő térrészen rakodják le, illetve tárolják a
kezelés megkezdéséig. A feldolgozás folyamatos a maximális tárolási idő fél
év, az egyidejűleg tárolható mennyiség 2500 tonna.] törlöm, helyébe az alábbi
lép:

A  komposztáló  telepre  beszállított  hulladékokat  az  előkezelő  térrészen
rakodják le, illetve hulladéktároló helyen tárolják a kezelés megkezdéséig. Az
egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége: 3500 tonna. 

4.00 Az alaphatározat ötödik bekezdésének „A hulladékgazdálkodási tevékenység
ismertetése” című harmadik albekezdését az alábbiakkal egészítem ki:

A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése: 

A hulladékok telephelyre történő beszállítása a Pest Megyei Kormányhivatal
által kiadott hulladékgazdálkodási engedély által történik. 

Előkészítő műveletek azonosító kódjai:

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);



E02 – 13 szitálás, rostálás.

A  telephelyre  beérkező  nem veszélyes  hulladékok  az  átvételt  megelőzően
szemrevételezésre kerülnek. A megfelelő, kizárólag fás és lágyszárú növényi
hulladékok hídmérlegen mérlegelésre kerülnek. A szemrevételezésen átesett
nem  veszélyes  hulladékok  először  anyagi  minőség  szerint  válogatásra,
osztályozásra kerülnek.

Ezen a ponton választódik ketté a hasznosítási művelet. A beérkező fás szárú
hulladék és a vegyes hulladék azon része, ami nem alkalmas komposztálásra,
külön kerülnek tárolásra.

A komposztálásra alkalmas zöld hulladék darálásra kerül és megkezdődik egy
részének prizmába történő berakása. A prizmákba rakott résznél megkezdődik
a fentiekben leírt  szemipermeábilis  takaró laminát  rendszerű komposztálási
technológia.  A  prizma  a  megfelelő  mennyiségű  hulladék  elérése  után  a
szemipermeábilis fóliával letakarásra kerül. Ezután megkezdődik a 21 napos,
számítógép által vezérelt levegőztetésű, hőmérséklet monitorozott előérlelési -
komposztálási  folyamat.  A  monitorozott  hőmérsékleti  adatok  alapján  az
előérlelési  folyamat  közben  forgatás  végezhető.  A  komposztálási  folyamat
lejártát  követően  a  komposztot  rostálni  kell,  így  elkülönítésre  kerül  a
késztermék és a rostálás során keletkező a rostamaradék. A rostamaradék
nagy része a további komposztálási folyamatok során visszaforgatásra kerül.
A késztermék minősége utóérleléssel javítható.

A beérkezett hulladék azon része, ami le lett aprítva, de nem kerül azonnal
prizmába,  a  manipulációs  térrészen kerül  depózásra és  itt  is  elkezdődik a
természetes  úton  való  komposztálási  folyamat,  ami  egy  nyitott  rendszerű
forgatásos  prizmakomposztálás.  A  nyersanyagok  (hulladékok)  háromszög
vagy trapéz keresztmetszetű prizmákba kerülnek lerakásra és meghatározott
rendszerességgel  átforgatásra.  Az átforgatással  keverése,  homogenizációja
megtörténik  az  anyagnak,  így  biztosítottak  az  aerob  feltételek,  és  a
“csapdázott” hő, a vízgőz és a gázok eltávozása. A prizmákban a hőmérséklet
(kézi  hőmérővel  naponta  többször)  és  a  nedvességtartalom  folyamatos
ellenőrzése  történik  az  átforgatás  szükséges  időpontjának  meghatározása
céljából.  Az  érlelés  a  forgatás  gyakoriságától  és  a  hulladékok  típusától
függően minimum 8-12 hétig tart. 

A  telephelyre  beérkező fásszárú  hulladék és  a  vegyes zöld  hulladék azon
része  ami  nem  kerül  komposztálásra,  aprításra  kerül  és  a  megfelelő
akkreditált  laboratóriumi  mérések  után  hulladék  státuszát  elveszítve
értékesítésre  kerül,  mint  tüzelőanyag  alap.  Az  Engedélyes  a  saját
hulladékgazdálkodási  tevékenységi  körében  előkezelt  hulladékoknak  a
hasznosítását az előkezeléshez kapcsolódó folytonos technológiai lépésként
történő  mintavételezésen  és  laboratóriumi  vizsgálaton  alapuló
hulladékstátuszból  történő  kivonással,  alapanyaggá  (termékké)  történő
minősítéssel  végzi.  A faapríték  minősítéséhez szükséges szabvány szerinti



mintavétel  és  laboratóriumi  vizsgálat  dokumentált  formában  történő
elvégzésére az Engedélyes akkreditációval rendelkező szervezetet bíz meg. 

A technológia során keletkező komposzt azon részét, amire nem mutatkozik
piaci  igény,  rostálás  nélkül,  a  Királyszentistvánon  lévő  hulladéklerakó
takarására  használja  fel.  A  takaróanyag  felhasználás  a  lerakón  biztosított,
mivel  a  beérkező  technológiai  céllal  hasznosítható  hulladékok  mennyisége
nem elegendő a lerakó megfelelő takarásához.

5.00 Az alaphatározat hatodik bekezdésének első albekezdését [Hasznosításra a
negyedik  bekezdésben  szereplő  nem  veszélyes  hulladékok  kerülhetnek.]
törlöm, helyébe az alábbi lép:

Gyűjtésre,  előkezelésre  és  hasznosításra  csak  a negyedik  bekezdésben
szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.

6.00 Az  alaphatározat  hatodik  bekezdésének  második  albekezdését  [Az
Engedélyes a 8230 Balatonfüred, Aszófői u., 087/1 hrsz. alatti telephelyen a
nem  veszélyes  hulladékok  hasznosítását csak  a  telephelyen  szintén
hulladékgazdálkodási  tevékenységet  végző  másik  gazdálkodó  szervezet
(ÉBH  Észak-Balatoni  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű  Társaság,  a  továbbiakban:  ÉBH  Nonprofit  Kft.)
tevékenységétől  időben  egyértelműen  elkülönítve  végezheti  és  a
tevékenységhez szükséges dokumentációkat külön kell vezetni.] törlöm,
helyébe az alábbi lép:

Az Engedélyes a 8230 Balatonfüred, Aszófői u., 087/1 hrsz. alatti telephelyen
a  nem  veszélyes  hulladékok  hasznosítását csak  a  telephelyen  szintén
hulladékgazdálkodási  tevékenységet  végző  másik  gazdálkodó  szervezet
(Balatonfüredi  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű
Társaság,  a  továbbiakban:  Balatonfüredi  Hulladékgazdálkodási Kft.)
tevékenységétől  időben  egyértelműen  elkülönítve  végezheti  és  a
tevékenységhez szükséges dokumentációkat külön kell vezetni.

7.00 Az  alaphatározat  hatodik  bekezdésének  harmadik  albekezdését  [A  8230
Balatonfüred, Aszófői u.,  087/1 hrsz. alatti  telephelyen az Engedélyes által
végzett  tevékenységből  eredő  nem veszélyes  hulladékok  hasznosításának
mennyisége  és  a  telephelyen  szintén  hulladékgazdálkodási  tevékenységet
végző  másik  gazdálkodó  szervezet  (ÉBH  Nonprofit  Kft.)  nem  veszélyes
hulladékok hasznosításának mennyisége együttesen nem haladhatja meg az
alaphatározat 3.00 pontjában előírt éves mennyiséget (6900 tonna/év) és az
engedélyezett technológia változatlanul hagyása mellett.] törlöm, helyébe az
alábbi lép:

A 8230 Balatonfüred, Aszófői u., 087/1 hrsz. alatti telephelyen az Engedélyes
által  végzett  tevékenységből  eredő  nem  veszélyes  hulladékok
hasznosításának mennyisége és a telephelyen szintén hulladékgazdálkodási
tevékenységet  végző  másik  gazdálkodó  szervezet  (Balatonfüredi



Hulladékgazdálkodási Kft.)  nem  veszélyes  hulladékok  hasznosításának
mennyisége együttesen nem haladhatja meg a 6900 tonna/év mennyiséget az
engedélyezett technológia változatlanul hagyása mellett.

8.00 Az  alaphatározat  hatodik  bekezdésének  negyedik  albekezdését  [Az
Engedélyes  és  az  ÉBH  Nonprofit  Kft.  által  a  telephelyen  végzett
hulladékhasznosítási  tevékenység  során  együttesen  az  egyidejűleg
maximálisan  tárolható  hulladék  mennyisége  a  2500  tonnát  nem
haladhatja meg.] törlöm, helyébe az alábbi lép:

Az  Engedélyes  és  a Balatonfüredi  Hulladékgazdálkodási  Kft. által  a
telephelyen  végzett  hulladékhasznosítási  tevékenység során együttesen az
egyidejűleg maximálisan tárolható hulladék mennyisége a 3500 tonnát
nem haladhatja meg.

9.00 Az alaphatározat hatodik bekezdését az alábbi előírásokkal egészítem ki:

A biológiailag lebomló hulladékot (azonosító kód: 20 02 01) legfeljebb 1
hétig, zárt körülmények között lehet a hulladéktároló helyen tárolni.  A
fenti időtartamok leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul
gondoskodni kell. 

Veszélyes hulladék a telephelyre nem kerülhet be. 

A kezelésre átvett hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve
olyan  szennyeződést,  amely  a  hulladék  veszélyes  hulladékként  történő
besorolását eredményezné.  Csak olyan fa hulladék hasznosítása történhet,
ami anyagában vagy felületén nem kezelt, nem szennyezett, vegyi anyaggal
nem kezelt,  fakonzerváló  szerekkel,  vagy  bevonatokkal  történő  kezelésből
származó  halogénezett  szerves  vegyületeket,  vagy  nehézfémeket  nem
tartalmaz. 

A hasznosításra átvett  hulladékból  az esetlegesen előforduló idegenanyag-
tartalmat a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, elkülönítetten kell
gyűjteni, továbbá kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell  adni.  A
hasznosítandó hulladékokat,  valamint a minősített  termékeket egymástól jól
elkülönítve kell tárolni. 

A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a
hasznosítási  tevékenység  során  előállított  tüzelő  anyag  minősége  nem
megfelelő,  vagy  termékként  egy  éven  belül  nem  értékesíthető,  úgy  azt
hulladéknak  kell  tekinteni,  felhasználásra,  értékesítésre  nem  kerülhet  és
további kezeléséről gondoskodni kell.

A  hasznosított  nem  veszélyes  hulladékok  esetében  az  Engedélyesnek
rendelkeznie  kell a  hulladékról szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Ht.)  9.  §  (1)  bekezdésében  foglalt,  a  hulladékstátusz
megszűnésére  vonatkozó  feltételek  teljesülését  igazoló  dokumentumokkal.
Jelen  határozat  2.00  pontjában megnevezett,  a  telephelyre  beszállított  fa



hulladékok  nedvességtartalomra,  égéshő  és  fűtőértékre,  hamutartalomra,
szárazanyag-tartalomra,  kémiai  összetételre vonatkozóan  akkreditált
vizsgálati  eredménnyel  kell  rendelkezni.  A  fa  hulladék  hasznosítási
tevékenység megkezdése előtt az első vizsgálati jegyzőkönyvet meg kell
küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz.

A  termékfelelősség,  valamint  a  gyártói  felelősség  elve  alapján,
amennyiben  a  hasznosítási  tevékenység  során  előállított  komposzt
minősége nem megfelelő, illetve felhasználása nem megoldható, úgy azt
hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

A tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell
előzni a kiporzást és a légszennyezés kialakulását.

A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a
telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.

Tilos  a  légszennyezés,  valamint  a  levegő  lakosságot  zavaró  bűzzel  való
terhelése,  továbbá  a  levegő  olyan  mértékű  terhelése,  amely
légszennyezettséget okoz.

Közegészségügyi előírások:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. és 46. §-a értelmében a
köz-  és  magánterületeket  a  közegészségügyi  követelményeknek  megfelelő
állapotban kell tartani. 

A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben
szennyezni,  amely  közvetlenül  vagy  közvetve  az  ember  egészségét
veszélyezteti. 

A  hulladékkezelésre  szolgáló  gépi  és  egyéb  eszközök  tárolóterületének
rágcsáló-  és rovarmentesítését  szükség szerint,  de legalább évente el  kell
végezni.  Az  elkülönítetten  gyűjtött  biológiailag  lebontható  hulladék  csak
zárható  eszközben  gyűjthető,  a  gyűjtés  helyét  rendszeresen  tisztítani  és
fertőtleníteni kell.

A  dolgozók  részére  a  munka  jellegének  megfelelő  védőoltásokat  a
munkáltatóknak kell biztosítania.

A  munkavégzés  során  keletkező  hulladékok  kezelése  során  meg  kell
akadályozni  a  hulladékok  szóródását,  havária  esetén  gondoskodni  kell  a
hulladék jellege szerinti mentesítésről

10.00 Az alaphatározat kilencedik bekezdését [A hulladéktároló hely üzemeltetési
szabályzatát és a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.]
törlöm, helyébe az alábbi lép:

A  8230  Balatonfüred,  Aszófői  u.,  087/1  hrsz.  telephelyen  üzemelő
komposztáló telep 2020. június 15-én készült üzemeltetési szabályzatát
az  egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és



üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 23. §
(4) bekezdése alapján

jóváhagyom.

11.00 A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  35700/4352-1/2020.ált.
számú szakhatósági állásfoglalás rendelkező része:

„Az  ÉBH  Észak-Balatoni  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  (székhely:  8200  Veszprém,  Házgyári  út  1.,  KÜJ:
102686599,  KSH: 12429057-3821-113572-19)  által  a Balatonfüred,  Aszófői
u.,  087/1  hrsz.  alatti  telephelyen  (KTJ:  102167882)  végezni  kívánt  nem
veszélyes  hulladék  hasznosítási  tevékenységre  vonatkozó  VE-09Z/05520-
5/2017.  ügyiratszámon  módosított,  VE-09Z/03553-16/2017.  ügyiratszámon
(továbbiakban:  Alaphatározat)  kiadott  hulladékgazdálkodási  engedély
módosításához az alábbiak rögzítésével 

szakhatóságként hozzájárulok:

Jelen  szakhatósági  állásfoglalás  más  jogszabályi  kötelezettség  alól  nem
mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

12.00 Az  alaphatározat  egyéb,  itt  nem  érintett  rendelkezéseit  hatályukban
változatlanul fenntartom.

13.00 Jelen határozatot hatósági nyilvántartásban rögzítem.

14.00 Az  igazgatási  szolgáltatási  díjat,  amely  jelen  esetben  295  000  Ft,  az
Engedélyes köteles viselni,  megfizetésre került,  egyéb eljárási  költség nem
merült fel.

15.00 Jogorvoslat

Jelen döntés ellen  fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé
válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a
Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Veszprém
Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre
a fél  bizonyítékként  hivatkozik,  amely a képviselővel  való  eljárás  esetén a
képviseleti  jogosultságot  igazolja,  illetve  amely  a  Bíróság  által  hivatalból
figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi  képviselővel  eljáró  ügyfél,  valamint  az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól szóló  2015.  évi  CCXXII.
törvényben  nevesített  gazdálkodó  szervezet  a  keresetlevelet  kizárólag
elektronikus  úton,  a  https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon  lévő  űrlap
kitöltésével  köteles  benyújtani.  A  jogi  képviselő  nélkül  eljáró  felperes  a
keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.
A  keresetlevél  benyújtására  nyitva  álló  határidőt  az  ítélkezési  szünet  nem

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/


érinti.

A  keresetlevél  benyújtásának  a  döntés  hatályosulására  halasztó  hatálya
nincs,  a  fél  azonban  azonnali  jogvédelem  keretében  halasztó  hatály
elrendelését  kérheti.  A  kérelemben  részletesen  meg  kell  jelölni  azokat  az
indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák,
és  az  ezek  igazolására  szolgáló  okiratokat  csatolni  kell.  A  kérelmet
megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. 

A  Bíróság  tanácsa  az  azonnali  jogvédelem iránti  kérelemről  a  Bírósághoz
érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi
elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság
nem  gyakorolható,  és  egyéb  módon  sem  hatályosulhat.  A  végrehajtás  a
kérelemnek  a  végrehajtást  foganatosító  szerv  tudomására  jutásától  annak
elbírálásáig,  de  legkésőbb  az  elbírálásra  nyitva  álló  határidő  elteltéig  nem
foganatosítható,  kivéve,  ha  a  közigazgatási  szerv  a  döntést  azonnal
végrehajthatónak  nyilvánította.  A  tudomásszerzésig  foganatosított
végrehajtási  cselekmények  a  Bíróság  eltérő  rendelkezésének  hiányában
hatályban maradnak.

A keresetet  a Bíróság bírálja el.  A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson
kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság
sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A
peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A
felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági
eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalnál  VE-09/KTF/05270/2020.  ügyiratszámon,
2020.  június  5.  napján  közigazgatási  hatósági  eljárás  indult  az  Engedélyes  által
benyújtott kérelem alapján az alaphatározat módosítása tárgyában.

Az eljárás során VE-09/KTF/05270-2/2019. ügyiratszámon függő hatályú határozatot
hoztam  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a
továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján. 

A benyújtott  dokumentáció  vizsgálata  alapján  megállapítottam,  hogy  a  kérelem a
jogszabályban  foglalt  követelményeknek  nem  felel  meg az  Ákr. 44.  §  a)  pontja
alapján, mert nem tartalmazza teljes körűen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvényben  (a  továbbiakban:  Ht.) foglaltakat,  így  hiánypótlás  benyújtása  vált
szükségessé.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól  szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban:  FM rendelet)  9. § e)
pontjára figyelemmel,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 73/A. § (1) és (3)-(4)
bekezdése  alapján,  az  FM  rendelet  2.  §  (1)  bekezdése  szerint  igazgatási



szolgáltatási  díjat  kell  fizetni  az  FM  rendelet  1-4.  mellékletben  meghatározott
eljárásokért.

Az  FM  rendelet  1.  melléklet  4.6  és  37;  7.  és  37.  pontja  szerint  az  igazgatási
szolgáltatási díj mértéke 295 000 Ft, azaz kettőszázkilencvenötezer forint. Tekintettel
arra,  hogy az igazgatási szolgáltatási díj  befizetését az Engedélyes nem igazolta,
ezért VE-09/KTF/05270-8/2020. ügyiratszámon hiánypótlásra és díjfizetésre hívtam
fel az Engedélyest, melynek VE-09/KTF/05270-9/2020; VE-09/KTF/05270-10/2020.,
VE-09/KTF/05270-11/2020. és VE-09/KTF/05270-12/2020.  ügyiratszámokon iktatott
hiánypótló és kiegészítő leveleiben eleget tett. 

A  környezet  védelmének  általános  szabályairól szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  (a
továbbiakban: Kvt.)  98.  §  (1) bekezdése  szerint  a  környezetvédelmi  érdekek
képviseletére létrehozott  politikai  pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő,  a
hatásterületen  működő  egyesületeket  (a  továbbiakban:  szervezet)  a
környezetvédelmi  államigazgatási  eljárásokban  a  működési  területükön  az  ügyfél
jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett szervezeteket tárgyi közigazgatási
hatósági eljárásról a kormányhivatal honlapján történő közzététellel értesítettem. A
közigazgatási hatósági eljárás során a kérelmezett tevékenységgel kapcsolatosan
ügyféli nyilatkozattételi jogával egyetlen szervezet sem kívánt élni. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) a  8.  melléklet  I.  táblázat  2.  pontja  alapján közegészségügyi  szakkérdés
vizsgálata során megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötések betartása
mellett a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos
közegészségügyi  rendelkezéseknek  az  egészségügyi  hatósági  és  igazgatási
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény,  a  kémiai  biztonságról szóló  2000.  évi  XXV.  törvény,  a  járványügyi
intézkedésekről  szóló  18/1998.  (VI.  3.)  NM  rendelet  9.  §-a,  és  az  Országos
Epidemiológiai Központ Módszertani levele alapján.

Az  eljárásba  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19.
táblázat  60.-61.  pontjában  nevesített  szakhatóságokat,  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot bevontam.

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  35700/4352-1/2020.ált.  számú
szakhatósági  állásfoglalásával  az  alaphatározat  módosításához  szakhatóságként
hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  szakhatósági  állásfoglalását  kérte  az  ÉBH  Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (továbbiakban:
Ügyfél)  kérelmére  VE-09/KTF/05270/2020.  ügyszámon  indult,  a  Balatonfüred,
Aszófői  u.,  087/1  hrsz.  alatti  telephelyen végezni  kívánt  nem veszélyes  hulladék
hasznosítási  tevékenységre  vonatkozó  VE-09Z/05520-5/2017.  ügyiratszámon
módosított,  VE-09Z/03553-16/2017.  ügyiratszámon  (továbbiakban:  Alaphatározat)



kiadott  hulladékgazdálkodási  engedély módosítására irányuló eljárásban,  a Varga
Alíz  környezetmérnök  által  elkészített  "ÉBH  ÉSZAK-BALATONI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 8200 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT
1.  TELEPHELY:  8230  BALATONFÜRED,  ASZÓFŐI  U.,  087/1  HRSZ.
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  ENGEDÉLY  MÓDOSÍTÁSI  KÉRELEM  NEM
VESZÉLYES  HULLADÉKOK  GYŰJTÉSE,  HASZNOSÍTÁSA"  című  dokumentáció
alapján.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatásköre az egyes
közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 62-63. pontjai
alapján nem veszélyes hulladék hasznosítás engedélyezésére irányuló eljárásban
állapítható meg. A benyújtott kérelem alapján megállapítottam, hogy a módosítás a
hasznosítási tevékenységgel érintett hulladékok körének a 20 01 38 azonosító kódú
„fa,  amely  különbözik  a  20  01  37-től”  megnevezésű  hulladékkal  történő
kiegészítésére,  továbbá  az  évente  hasznosítható  nem  veszélyes  hulladékok
mennyiségének azonosító kódonként 6000 tonnára történő növelésére vonatkozik,
oly  módon,  hogy  az  évente  összesen  hasznosítás  alá  vonható  nem  veszélyes
hulladékok  mennyisége  6900  tonnáról  6000  tonnára  csökken.  Az  Alaphatározat
érvényességi ideje 2022. június 15. A tárgyi kérelem alapján a hulladékhasznosítási
tevékenység tekintetében a telephely csapadékvíz elvezetése, vízellátása, szennyvíz
elvezetése  és  csurgalékvíz  elhelyezése  szempontjából  az  Alaphatározat  minden
egyéb feltétele változatlan.

Jelen kérelem tárgya sem felszíni, sem felszín alatti vizeket nem befolyásol, illetve
vízügyi  és  vízvédelmi  érdeket  nem  sért,  ezért  szakhatósági  hozzájárulásomat
előírások nélkül megadtam.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi  CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)  55.§ (1) bekezdésére tekintettel,  az egyes
közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 62-63. pontjai
alapján adtam meg.

Jelen  szakhatósági  állásfoglalás  ellen  önálló  jogorvoslatnak  nincs  helye,  az  az
eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4)
bekezdése alapján.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a
hatósági  döntés  indokolásának  tartalmaznia  kell  a  szakhatósági  állásfoglalás
indokolását.  A Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét  a vízügyi
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. §
(2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.
22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, és a K.r. 1. számú melléklet 19. táblázat 62-



63. pontjai, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének
4. pontja állapítja meg.”

A tevékenységgel érintett hulladékok körének a 20 01 38 azonosító kódú „fa, amely
különbözik a 20 01 37-től” megnevezésű hulladékkal történő kiegészítésére, továbbá
az  évente  gyűjthető,  előkezelhető  és  hasznosítható  nem  veszélyes  hulladékok
mennyiségének azonosító kódonként 6900 tonnára történő növelésére vonatkozik.

Az  Engedélyes  kérelmének  helyt  adva  a  rendelkező  rész  2.00-9.00  pontjaiban
módosítottam az alaphatározatot.

Jelen  határozat  9.00  pontjának  első  bekezdésében  tett  előírást  a  Ht.  80.  §  (1)
bekezdés e) pontja alapján tettem.

Jelen  határozat  9.00  pontjának második  bekezdésében  szereplő  előírást  a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

Jelen határozat 9.00 pontjának harmadik bekezdésében szereplő előírást a Ht. 6. §
(1) bekezdése; a Ht.  12.  § (4) bekezdése,  az 50 MWth és annál  nagyobb teljes
névleges  bemenő  hőteljesítményű  tüzelőberendezések  működési  feltételeiről  és
légszennyező anyagainak kibocsátási  határértékeiről szóló 110/2013.  (XII.  4.)  VM
rendelet (a továbbiakban: 110/2013. VM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján írtam
elő.

Jelen határozat 9.00 pontjának negyedik bekezdésében tett előírást a Ht. 12. § (4)
bekezdése alapján írtam elő.

Az  Engedélyes  az  eljárás  során  benyújtotta  a  tüzelőanyag-minták  energetikai
vizsgálatának 20-0056-24 számú mérési jegyzőkönyvét (nedvességtartalom, égéshő
és  fűtőérték,  hamutartalom,  szárazanyag-tartalom),  azonban  a  hasznosítandó  fa
hulladékok  kémiai  összetételére  vonatkozóan  vizsgálat  nem  történt  meg.  Jelen
határozat 9.00 pontjának ötödik és hatodik bekezdésében tett előírást a Ht. 9.-10 §-
aiban foglaltak alapján, figyelemmel  a Polgári  Törvénykönyvről  szóló 2013. évi  V.
törvény 6:550.§-6:559.§-aiban foglaltakra és a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói
felelősség elvére.

A 9.00 pont hetedik bekezdésében szereplő előírást a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény LXXII. Fejezete a termékfelelősség, a Ht. rögzített  kiterjesztett
gyártói felelősség elve, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak
alapján tettem.

Jelen  határozat  9.00  pontjának nyolcadik-tizedik  bekezdésében  tett  előírást a
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján tettem.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019.
(XII.  18.)  AM  rendelet  szerint  jelen  határozat  hatósági  nyilvántartásba  vételéről
intézkedtem a határozat 13.00 pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az  eljárási  költségek  viseléséről  az  Ákr.  125.  §  (1)  bekezdése,  a  129.  §  (1)
bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem.



A határozat  bírósági  felülvizsgálatának lehetőségét  az Ákr.  114.  §  (1)  bekezdése
biztosítja.  A  keresetlevél  benyújtásával  kapcsolatban  a  közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53.
§-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. §
(1) bekezdése, és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a
alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp.
77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról
az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  37.  §  (1)  bekezdése  és  62.  §  (1)
bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A  Bíróság  hatáskörét  a  Kp.  12.  §  (1)  bekezdése,  illetékességét  a  Kp.  13.  §  (1)
bekezdése és  a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének
meghatározásáról szóló 2010. évi  CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja
meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2020. július 29.

Az ügyintézést  jelen döntés kézbesítésével  lezártam, így az ügyintézési  határidőt
megtartottnak  tekintem. A  VE-09/KTF/05270-2/2019. ügyiratszámú  függő  hatályú
döntéshez joghatások nem kapcsolódnak.

Az Engedélyes 2020. szeptember 8. napján megküldött beadványában kérte  a  VE-
09/KTF/05270-15/2020.  ügyiratszámú  módosító  határozat  kiegészítését  az
engedélykérelemben  szereplő,  a  technológia  során  keletkező  komposzt  további
felhasználási lehetőséggel. 

Az Ákr. 91. § (1) bekezdése szerint,  ha döntésből jogszabály által  előírt  kötelező
tartalmi  elem hiányzik,  vagy az  ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született
döntés,  a  hatóság  a  döntést  kiegészíti.  Az  Ákr.  91.  §  (3)  bekezdése  alapján  a
kiegészítést a hatóság egységes döntésbe foglalva közli.

A fentiekre tekintettel  a  rendelkező részben foglaltak szerint  a  VE-09/KTF/05270-
15/2020.  ügyiratszámú  határozat  jelen egységes  döntésbe  foglalt  kiegészítéséről
döntöttem,  a  VE-09/KTF/05270-15/2020.  ügyiratszámú  határozat  egyidejű
visszavonása mellett.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, valamint a Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése
szerint az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 9. §-a és a Ht. 79.
§ (4) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és az Ákr. 16.
§ (1) bekezdés állapítja meg.



A kiadmányozási jog gyakorlása  a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és  működési  szabályzatáról szóló  3/2020.  (II.  28.)  MvM utasítás  és  a  Veszprém
Megyei  Kormányhivatal  kormánymegbízottjának  a  kiadmányozás  rendjéről szóló
4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft –hivatali kapu- adó-
szám: 12429057-2-19

2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK, 601411315)

3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK, 769207129)

4. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, email: 
vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu

5. Irattár
6. Hatósági nyilvántartás (elektronikus)
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	Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok
	3.00 Az alaphatározat ötödik bekezdésének „A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:” című második albekezdésének harmadik mondatát [A komposztáló telepre beszállított hulladékokat az előkezelő térrészen rakodják le, illetve tárolják a kezelés megkezdéséig. A feldolgozás folyamatos a maximális tárolási idő fél év, az egyidejűleg tárolható mennyiség 2500 tonna.] törlöm, helyébe az alábbi lép:
	A komposztáló telepre beszállított hulladékokat az előkezelő térrészen rakodják le, illetve hulladéktároló helyen tárolják a kezelés megkezdéséig. Az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége: 3500 tonna.
	10.00 Az alaphatározat kilencedik bekezdését [A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát és a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.] törlöm, helyébe az alábbi lép:
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