Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

VE-09/KTF/07285-10/2020.
Jakab Ildikó
Környezetvédelmi Osztály
88/550-887

Tárgy:
Hiv. szám:
Melléklet:

Hulladékgazdálkodási
engedély módosítása
-

HATÁROZAT
1.00

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva az ÉBH ÉszakBalatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Engedélyes, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., KÜJ:
102686599, KSH: 12429057-3821-113572-19, telephely: 8308 Zalahaláp,
külterület 010/31 hrsz, KTJ: 102167930) részére VE-09/KTF/00640-10/2019.
ügyiratszámon módosított, KTF-13511/2016. ügy- és 55519/2016.
iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt (a továbbiakban:
alaphatározat) az alábbiak szerint
módosítom.

2.00

Az alaphatározat 2.00 pontját törlöm, helyébe az alábbi lép:
2.00

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:
nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése (átrakás, válogatás)
Engedélyes részére környezetvédelmi szempontból
engedélyezem,
hogy a 4.00 pontban megadott fajtájú és mennyiségű nem veszélyes
hulladékok gyűjtését és előkezelését végezze.

3.00

Az alaphatározat 4.00 pontját törlöm, helyébe az alábbi lép:
4.00

4.00

A gyűjtési és előkezelési tevékenységgel érintett nem veszélyes
hulladékok jellemzői:

Az alaphatározat 4.00 pontját 4.01 ponttal egészítem ki:
4.01 Gyűjtéssel érintett nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító
kód
15

Megnevezés

Mennyiség
(tonna/év)

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

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

15 01

csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási hulladékot)

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

2000

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

1500

15 01 03

fa csomagolási hulladék

500

15 01 04

fém csomagolási hulladék

700

15 01 05

vegyes összetételű kompozit csomagolási
hulladék

1500

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

1500

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

1500

15 01 09

textil csomagolási hulladék

500

16

16 01

16 01 03

20

20 01

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOTT HULLADÉK
a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó
hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a
hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából
származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a
16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
hulladékká vált gumiabroncsok

1000

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI,
IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 01

papír és karton

2000

20 01 02

üveg

500

20 01 10

ruhanemű

500

20 01 11

textíliák

500

20 01 25

étolaj és zsír

500

20 01 28

festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek
különböznek a 20 01 27-től

500

20 01 34

elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek
a 20 01 33-tól

500

2

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

1000

20 01 38

fa, amely különbözik a 20 01 37-től

500

20 01 39

műanyagok

1100

20 01 40

fémek

500

20 01 41

kéményseprésből származó hulladék

50

20 02

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

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

1000

20 02 02

talaj és kövek

150

20 02 03

egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék

150

20 03

egyéb települési hulladék

20 03 01

egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes
települési hulladékot is

20 03 02

piacokon képződő hulladék

150

20 03 03

úttisztításból származó maradék hulladék

100

20 03 07

lomhulladék

1000

20 03 99

közelebbről meg nem határozott lakossági
hulladék

1000

14 000

Összesen:
5.00

36 400

Az alaphatározat 4.02 pontját törlöm, helyébe az alábbi lép:
4.02 A 8308 Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz. alatti válogatóműben
előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

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

1000

15 01 04

fém csomagolási hulladék

200

3

15 01 05

vegyes összetételű
hulladék

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

1000

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

1000

20

20 01

kompozit

csomagolási

1000

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI,
IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 01

papír és karton

20 01 39

műanyagok

1 500
600

Összesen:
6.00

7800 t/év

Az alaphatározat 4.03 pontját törlöm, helyébe az alábbi lép:
4.03 A 8308 Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz. alatti átrakóállomáson
előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító
kód

Megnevezés

Mennyiség
(tonna/év)

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

20

20 01
20 01 41
20 02
20 02 02

egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék
mechanikai
kezelésével
nyert
hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is)

1000

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI,
IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
kéményseprésből származó hulladék

50

kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot
is beleértve)
talaj és kövek

150
4

20 02 03

egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék

20 03

150

egyéb települési hulladék

20 03 01

egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes
települési hulladékot is

20 03 02

piacokon képződő hulladék

150

20 03 03

úttisztításból származó maradék hulladék

100

20 03 07

lomhulladék

1000

20 03 99

közelebbről meg nem határozott lakossági
hulladék

1000

Összesen:
7.00

14 000

17 600 t/év

Az alaphatározat 5.01 pontját törlöm, helyébe az alábbi lép:
5.01

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:
A nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése a 8308
Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz. alatti telephelyen (a továbbiakban:
Telephely) történik.

8.00

Az alaphatározat 5.02 pontjának 2. bekezdését [Az Engedélyes a 4.00
pontban megjelölt hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles
előkezelését végzi.] törlöm, helyébe az alábbi lép:
Az Engedélyes a 4.00 pontban megjelölt hulladékok hulladékgazdálkodási
engedély köteles gyűjtését és előkezelését végzi.

9.00

Az alaphatározat 5.02 pontját az alábbi bekezdéssel egészítem ki:
Az Engedélyes a 4.01 pontban megjelölt hulladékokkal gyűjtési tevékenységet
folytat.

10.00 Az alaphatározat 5.03 pontjának 6. bekezdését [A Telephelyen lévő
átrakóállomáson egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége 80
tonna.] törlöm, helyébe az alábbi lép:
A Telephelyen lévő átrakóállomáson egyidejűleg tárolható hulladékok
mennyisége: 130 tonna.
11.00 Az alaphatározat 6.01 pontját törlöm, helyébe az alábbi lép:
6.01

Gyűjtésre a 4.01 pontban szereplő nem veszélyes hulladékok,
előkezelésre a 4.02-4.03 pontban szereplő nem veszélyes hulladékok
kerülhetnek.

12.00 Az alaphatározat 6.07 pontját az alábbival egészítem ki:
A biológiailag lebomló hulladékot (azonosító kód: 20 02 01) legfeljebb 1
hétig, zárt körülmények között lehet tárolni. A fenti időtartamok leteltét
követően haladéktalanul a hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
13.00 Az alaphatározat 6.11 pontját törlöm, helyébe az alábbi lép:

5

Az Engedélyes a Zalahaláp, külterület 010/31 hrsz. alatti telephelyen nem
veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését csak a telephelyen szintén
hulladékgazdálkodási tevékenységet végző másik gazdálkodó szervezet
(NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.) tevékenységétől időben egyértelműen
elkülönítve végezheti.
14.00 Az alaphatározat 6.00 pontját az alábbi előírásokkal egészítem ki:
6.19

Közegészségügyi előírások:
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 rovar-mentesítését 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 munkavégzéskor keletkező hulladékok kezelése során meg kell
akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell
a hulladék jellege szerinti mentesítésről.

15.00 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/7311-1/2020.ált.
számú szakhatósági állásfoglalás rendelkező része:
„Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., KÜJ: 102686599, KSH:
12429057-3821-572-19) által a Zalahaláp, 010/31 hrsz. alatti telephelyen (KTJ:
102167930) - nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, és előkezelése
(átrakás, válogatás) tevékenységre vonatkozó VE-09/KTF/00640-10/2019.
Ügyiratszámon módosított, KTF-13511/2016. ügy- és 55519/2016.
iktatószámon (továbbiakban: Alaphatározat) kiadott hulladékgazdálkodási
engedély módosításához
szakhatóságként hozzájárulok.
Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem
mentesít.
Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”
16.00 Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban
változatlanul fenntartom.
17.00 Jelen határozatot hatósági nyilvántartásban rögzítem.
18.00 Az igazgatási szolgáltatási díjat, amely jelen esetben 100 000 Ft, az
Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem
merült fel.
6

19.00 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
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.
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INDOKOLÁS
A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál VE-09/KTF/07285/2020. ügyiratszámon
2020. szeptember 25. napján közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes
által benyújtott kérelem alapján az alaphatározat módosítása tárgyában.
Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás 8 napon belül,
hiánypótlási felhívás nélkül csak teljes eljárásban
eljárásra való áttérésről az Ákr. 43. § (2) bekezdése
napján VE-09/KTF/07285-2/2020. ügyiratszámú
Engedélyest.

szakhatósági megkeresés és
folytatható le, ezért a teljes
alapján 2020. szeptember 28.
levélben tájékoztattam az

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 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
Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapján történő közzététellel értesítettem. A
közigazgatási hatósági eljárás során a kérelmezett tevékenységgel kapcsolatosan
ügyféli nyilatkozattételi jogával egyetlen szervezet sem kívánt élni.
A kezdeményezett eljárás díjköteles.
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 4.4, 4.5 és 37. pontjai szerint az igazgatási szolgáltatási
díj mértéke 100 000 Ft, azaz százezer forint. Tekintettel arra, hogy az igazgatási
szolgáltatási díj befizetését az Engedélyes nem igazolta, ezért VE-09/KTF/072858/2020. ügyiratszámon díjfizetésre hívtam fel, aki VE-09/KTF/07285-9/2020
ügyiratszámon iktatott levelében annak megfizetését igazolta.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 30. § (1) bekezdése és 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 vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.
18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
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részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti víz
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések
méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 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 35700/7311-1/2020.ált. számú
szakhatósági állásfoglalásával az alaphatározat módosításához szakhatóságként
hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„A Veszprém Megyei Kormányhivatal hivatkozott számú végzésében a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az ÉBH ÉszakBalatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: Ügyfél) kérelmére VE-09/KTF/07285/2020. ügyiratszámon indulta, a
Zalahaláp, 010/31 hrsz. alatti telephelyen - nem veszélyes hulladékok gyűjtése,
szállítása, és előkezelése (átrakás, válogatás) tevékenységre vonatkozó VE-09/KTF/
00640-10/2019. ügyiratszámon módosított, KTF-13511/2016. ügy- és 55519/2016.
iktatószámon (továbbiakban: Alaphatározat) kiadott hulladékgazdálkodási engedély
módosításához. A szakhatósági megkereséshez mellékelte EHS Specialista
Szolgáltató Iroda részéről Varga Alíz okleveles környezetmérnök által elkészített "
ÉBH ÉSZAK-BALATONI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 8200
VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 1. TELEPHELY: TELEPHELY: 8303 ZALAHALÁP,
KÜLTERÜLET
010/31
HRSZ.
ÁTRAKÓÁLLOMÁS
ÉS
VÁLOGATÓMŰ
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ENGEDÉLY
MÓDOSÍTÁSI
KÉRELEM NEM
VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELŐKEZELÉSÉRE" című
dokumentációt.
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 előkezelés engedélyezésére irányuló eljárásban
állapítható meg. A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a
kérelmezett módosítás a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági
hatáskörét érintő része az előkezeléssel érintett hulladékkör kibővítése, illetve az
előkezelhető hulladékok mennyiségének növelése. A tárgyi kérelem alapján az
előkezelési 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
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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.”
Az Engedélyes kérelmezte az előkezelési tevékenységgel érintett nem veszélyes
hulladékok körének és mennyiségének bővítését, valamint nem veszélyes
hulladékok telephelyen történő gyűjtési tevékenységgel történő kiegészítést is kérte,
mivel a telephelyre beszállítandó nem veszélyes hulladékok közül bizonyos
hulladékoknak csupán a gyűjtése valósulna meg a telephelyen kezelési
tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek történő
elszállításig.
Az Engedélyes kérelmének helyt adva a rendelkező rész 2.00-14.00 pontjaiban
módosítottam az alaphatározatot.
A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019.
(XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről
intézkedtem a határozat 17.00 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
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meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja
meg.
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2020. november 18. Az ügyintézést jelen
döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.
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
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 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
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