Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

VE-09/KTF/03841-11/2021.
Kelényi Roland
Környezetvédelmi Osztály
88/550-888

Tárgy:

Hulladékgazdálkodási
engedély
Hiv. szám: Melléklet: -

HATÁROZAT
1.00

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva az ÉBH ÉszakBalatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: Engedélyes) részére
engedélyezem,
hogy a 4.00 és 5.00 pontban meghatározott nem veszélyes és veszélyes
hulladékok gyűjtését végezze.

2.00

Engedélyes: ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Statisztikai azonosító jele: 12429057-3821-113572-19
Ügyfél azonosító (KÜJ): 102686599
Telephelye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc u. 43., 5375 hrsz.
Telephelyének EOV koordinátái: X = 189104 m, Y = 571853 m
Telephely azonosító (KTJ): 102905549

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:
- nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtése.
4.00

A hulladékgyűjtő udvarban
megnevezése és mennyisége:

Azonosító
kód

gyűjthető

nem

Megnevezés

veszélyes

hulladékok
Mennyiség
(tonna/év)

15

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

15 01

csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási hulladékot)

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

7 900

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

7 900

15 01 03

fa csomagolási hulladékok

7 900

15 01 04

fém csomagolási hulladék

300

15 01 05

vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

7 900

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

7 900

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

7 900

15 01 09

textil csomagolási hulladékok

7 900

16

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01

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)

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok

17

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01

beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01

beton

7 900

17 01 02

tégla

7 900

17 01 03

cserép és kerámia

7 900

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

7 900

17 02

fa, üveg, és műanyag

17 02 02

üveg

17 06

szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag

17 06 04

szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és 17
06 03-tól

17 09

egyéb építési-bontási hulladék

17 09 04

kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a
17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

20

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI
ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN
GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

20 01

Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 01

papír és karton

7 900

7 900

7 900

7 900

7 900

2

20 01 02

üveg

7 900

20 01 25

étolaj és zsír

7 900

20 01 36

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

7 900

20 01 38

fa, amely különbözik a 20 01 37-től

7 900

20 01 39

műanyagok

7 900

20 01 40

fémek

20 02

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

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

20 03

Egyéb települési hulladék

20 03 07

lomhulladék

300

7 900
7 900

Évente összesen gyűjthető hulladékmennyiség:
5.00

A
hulladékgyűjtő
udvarban
megnevezése és mennyisége:

Azonosító
kód

gyűjthető

7 900
veszélyes

Megnevezés

hulladékok
Mennyiség
(tonna/év)

08

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK),
RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK
GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS
FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

08 01

festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék

08 01 11*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat
tartalmazó festék- és lakk-hulladék

08 03

nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált
toner

13

OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA
(kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban
meghatározott hulladékot)

13 02

motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó
motor-, hajtómű- és kenőolaj

2 300

13 02 06*

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

2 300

3

2 300

2 300

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 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy
azokkal szennyezett csomagolási hulladék

2 300

15 01 11*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet)
tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék,
ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

50

16

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01

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)

16 01 07*

olajszűrő

2 300

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

2 300

16 02

elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 11*

klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó
használatból kivont berendezés

2 300

16 02 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett
berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02
12-ig terjedő hulladéktípusoktól

2 300

16 06

elemek és akkumulátorok

16 06 01*

ólomakkumulátorok

20

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS AZ
EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI
HULLADÉK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT
HULLADÉKOT IS

20 01

elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)

20 01 13*

oldószerek

2 300

20 01 14*

savak

2 300

20 01 15*

lúgok

2 300

20 01 17*

fényképészeti vegyszer

2 300

20 01 19*

növényvédő szer

2 300

2 300

4

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

2 300

20 01 23*

klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett
berendezés

2 300

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták,
ragasztók és gyanták

2 300

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer

2 300

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06
01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt
elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

2 300

20 01 35*

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

2 300

Évente összesen gyűjthető hulladékmennyiség:

2 300

6.00

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási
környezetvédelmi jellemzői:

tevékenység

műszaki

és

6.01

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület: 8220
Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc u. 43., 5375 hrsz. alatti telephely (a
továbbiakban: Telephely)

6.02

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó
műszaki jellegű információk:
A Telephely kerítéssel körülkerített, portaépület, raktárépület, irodahelyiségek,
egy 200 kg-os méréshatárú mérleg, tengelyterhelés mérő mérleg és szociális
helyiségek rendelkezésre állnak. A Telephely kültéri és beltéri világítással,
ivóvízhálózattal, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetéssel, energiaellátással
rendelkezik. A belső utak, valamint a gyűjtésre szolgáló területek szilárd
burkolattal ellátottak. A Telephelyen a burkolt felületekről a csapadékvíz a
telephely központi olajfogóján keresztül kerül elvezetésre. Az olajfogót
követően a tisztított csapadékvíz az ingatlan ÉK-i határán húzódó
csapadékvíz elvezető árokba kerül bevezetésre. A Telephely őrzése
megoldott, kamera rendszer került kiépítésre.
A hulladékudvarban egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége: 65
tonna.

6.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:
A hulladékgyűjtő udvar Balatonalmádi és vonzáskörzetéből fogad hulladékot.
A hulladék a hulladékgyűjtő udvarba közvetlen beszállítással történik.
A telephelyi hulladékgyűjtés csak meghatározott hulladékokra ad lehetőséget.
A hulladékudvarban a gyűjtés a közszolgáltatás keretein belül történik.
5

A hulladékgyűjtő udvarba a beszállítás a lakosságtól közvetlen beszállításként
történik. A beszállított hulladékok a telephelyen lévő mázsás mérlegen és
tengely terhelés mérő mérlegen kerülnek mérlegelésre. A beszállított
hulladékok adatai (dátum, időpont, szállító megnevezése, gépjármű
rendszáma, hulladék származási helye, hulladék típusa szemrevételezés
alapján, mérlegelés alapján a hulladék mennyisége) rögzítésre kerülnek.
Ugyanígy rögzítésre kerülnek a hulladékgyűjtő udvarból elszállított hulladékra
vonatkozó adatok is (mennyiség és összetétel hulladéktípus, -fajta és -jelleg
szerint; elszállítás dátuma, időpontja; az átvett hulladék kezelésére vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő adatai).
A hulladékudvaron üzemeltetési napló van rendszeresítve, amiben rögzítik az
ügyintézői szolgálat átadás-átvételét, a hulladékfogadással kapcsolatos
rendkívüli eseményeket, problémákat, ellenőrzéseket. A naplót az ügyintézők
vezetik és a telepvezető naponta ellenőrzi. Amennyiben a rendkívüli esemény
azonnali vezetői ellenőrzést igényel, arról az ügyvezetőket értesíteni kell.
A telep területére a mérlegelést végző személy engedélyével lehet behajtani.
A telephelyen belül az üzemi úton betartandó sebességhatárokat közlekedési
tábla jelzi a telep bejáratánál (10 km/h korlátozó tábla), amely a Telephely
teljes területére és minden gépjármű vezetőre érvényes.
A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékok gyűjtése és egyidejűleg történő
tárolása maximálisan az erre a célra kialakított terület és konténerek összes
befogadó kapacitásának erejéig történik.
A gyűjtött hulladékok átadása érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel
rendelkező és az adott azonosító kódú hulladék átvételére jogosult
hulladékhasznosítóhoz, begyűjtőkhöz, vagy hulladéklerakókra történik.
A kezelőknek történő hulladék átadás minden esetben az átvevők
jogosultságainak előzetes vizsgálatával történik meg.
A mérlegjegyeket a szállítási bizonylatokkal együtt fűzik le és tárolják a
nyilvántartási rendszerben. A nyilvántartási rendszerben a vonatkozó
jogszabályi előírások alapján vezetik ki a kiszállításra kerülő hulladékokat.
6.04 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:
A gyűjtési tevékenység előírás szerinti végzése kizárja a felszíni és felszín
alatti vizek és a talaj szennyeződését.
A
telephelyen
folytatandó
tevékenység
nem
jár
technológiai
vízfelhasználással,
határértéket
meghaladó
légszennyezőanyag
kibocsátással.
A Telephelyen a hulladékok gyűjtéséből, be és kiszállításából származik
környezeti zajhatás. A tevékenység során határérték feletti zajterheléssel nem
kell számolni.
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6.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:
A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése megfelelő képesítéssel
rendelkező, saját alkalmazásban álló, illetve bérelt munkaerő áll
rendelkezésre. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.
6.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:
A nem veszélyes hulladékok gyűjtése 30 m 3-es és 2 db 10 m3-es
konténerekben történik. A hulladékgyűjtő udvarban átvett veszélyes
hulladékok gyűjtése 2 db 30 m 3-es veszélyes hulladék gyűjtő konténerben
történik. A konténerek fedettek, zártak, elfolyást gátló küszöbbel és
folyadékgyűjtő kármentővel vannak ellátva. A konténereken belül műanyag
hordókban és speciális 200 literes fémhordókban történik, konténerenként 1010 db veszélyes hulladék gyűjtőedény kerül elhelyezésre. A Telephelyen
mázsás mérleg és tengely terhelés mérő mérleg áll rendelkezésre.
6.07 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:
Az Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.
7.00

Előírások

7.01

Gyűjtésre csak az 4.00 és a 5.00 pontban szereplő nem veszélyes és
veszélyes hulladékok kerülhetnek.

7.02

A hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladékok - a biológiailag lebomló hulladék
kivételével - az átvétel időpontjától legfeljebb 1 évig tárolhatók. A biológiailag
lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a
hulladékgyűjtő udvaron tárolni. A fenti időtartamok leteltét követően
haladéktalanul a hulladékokat kezelés céljából el kell szállítani.

7.03

A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékokat elkülönítetten kell tárolni. A
hulladéktárolásra használt konténerek állapotát rendszeresen ellenőrizni,
tisztítani és szükség szerint javítani kell.

7.04

Az Engedélyes a Telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet csak a
Telephelyen
szintén
hulladékgazdálkodási
tevékenységet
végző
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: BalKom Nonprofit Kft.) tevékenységétől időben
egyértelműen elkülönítve végezheti és a tevékenységhez szükséges
dokumentációkat külön kell vezetni. A Telephelyen a hulladékgazdálkodási
tevékenységet úgy kell végezni, hogy a Telephelyen tevékenységet folytató
BalKom Nonprofit Kft. hulladékával az Engedélyes hulladéka nem keveredhet
össze. A hulladékok gyűjtését úgy kell megoldani, hogy az Engedélyes és a
BalKom Nonprofit Kft. hulladéka egyértelműen elkülöníthető legyen.

7.05

A Telephelyen az Engedélyes és a BalKom Nonprofit Kft. által gyűjtött
hulladékok mennyisége együttesen nem haladhatja meg jelen határozat 4.00 5.00 pontjaiban engedélyezett éves mennyiségeket.
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7.06

A Telephelyen az Engedélyes és a BalKom Nonprofit Kft. által egy időben
maximálisan tárolható hulladék mennyiség együttesen nem haladhatja a 6.02
pontban meghatározott mennyiséget, azaz a 65 tonnát.

7.07

A hulladékgyűjtő udvar őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolásának
megakadályozásáról gondoskodni kell.

7.08

Az Engedélyes köteles a hulladékgyűjtő udvarban átvett és tárolt, valamint az
elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni és
adatot szolgáltatni.

7.09

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a
környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése
és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy
környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a
képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a
hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

7.10

Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie
arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez
szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

7.11

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges
személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.

7.12

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket
környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani.

7.13

Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik
be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a
Veszprém Megyei Kormányhivatalnak bejelenteni.

7.14

Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély
időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály
lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a
Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz. Hulladékgazdálkodási tevékenység
csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

7.15

Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti,
továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet
engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Veszprém Megyei Kormányhivatal
hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

8.00

Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó
követelmények:

8.01

Az engedélyezett nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtése kizárólag a
Telephelyen történhet a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak
megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok
szóródását kizáró módon.
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a

8.02

A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás
egyidejű megkezdésével – a területi vízügyi hatóságnak és a területi vízügyi
igazgatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal tájékoztatása mellett.

8.03

A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény,
szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való
visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.

8.04

A gyűjtés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb
technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés
megelőzését.

8.05

A gyűjtőeszközök tisztítása/karbantartása kizárólag olyan mosóban/szervizben
történhet, amely arra megfelelő engedélyekkel rendelkezik.

8.06

A gyűjtőeszközök elhelyezését, tárolását úgy kell biztosítani, hogy csepegés,
elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen.

9.00

A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:
Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység
folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést
megelőzően legalább 30 nappal – a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak
köteles bejelenteni.
A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Veszprém Megyei
Kormányhivatalhoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a
telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a
tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra
vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő
hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett
hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A
Veszprém Megyei Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén
határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség
esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

10.00 Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
11.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig érvényes.
12.00 A 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díj,
amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került. Egyéb eljárási
költség nem merült fel.
13.00 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.
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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/03841/2021. ügyiratszámon
közigazgatási hatósági eljárás indult a 2021. március 26. napján érkezett kérelem
alapján az Engedélyes által a Telephelyen végezni kívánt nem veszélyes és
veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása
tárgyában.
Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás 8 napon belül, hiánypótlás nélkül nem volt
lefolytatható, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján VE-09/KTF/03841-2/2021.
ügyiratszámon tájékoztattam az Engedélyest a teljes eljárásra való áttérésről.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 2. §
(1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4.
mellékletében
meghatározott
kérelemre
induló
környezetvédelmi
és
természetvédelmi hatósági eljárásokért.
A kezdeményezett eljárás díjköteles.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke nem veszélyes hulladék gyűjtés tevékenység
hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás vonatkozásában az FM rendelet
1. melléklet 4.6 pontja szerint 120 000 Ft, a veszélyes hulladék gyűjtés tevékenység
hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás vonatkozásában pedig, az FM rendelet
1. melléklet 4.6 pontja és 11. pontja szerint a 4.6 pontban közölt díjtétel 150 %-a,
azaz 180 000 Ft, így a kérelmezett eljárás igazgatási szolgáltatási díja összesen
300 000 Ft.
Az Engedélyes a benyújtott kérelmi dokumentációban és annak mellékleteiben nem
igazolta a díj befizetését, ezért a VE-09/KTF/03841-5/2021. ügyiratszámú végzésben
- az FM rendelet 9. § e) pontjára figyelemmel, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény (a továbbiakban: Itv.) 73/A. § (1) bekezdése alapján - felhívtam az
Engedélyest a díj megfizetésére. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat
felhívásomra megfizette, az erről szóló igazolást a Veszprém Megyei
Kormányhivatalhoz 2021. április 13. napján benyújtotta.
Az Engedélyes nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységre
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmét jelen
eljárásban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a
hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
hull.eng.R.) és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: LétesítményR.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.
Az Engedélyest a tényállás tisztázása érdekében a VE-09/KTF/03841-5/2021.
ügyiratszámú végzésben az Ákr. 63. §-a alapján nyilatkozattételre és
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iratbemutatásra hívtam fel a gyűjteni kívánt 17 05 04 azonosító kódú, föld és kövek,
amelyek különböznek a 17 05 03-tól megnevezésű hulladék, valamint a fém
hulladékok mennyisége vonatkozásában.
Az Engedélyes a VE-09/KTF/03841-7/2021. ügyiratszámon iktatott beadványában a
nyilatkozattételre és iratbemutatásra felhívó végzésben foglaltaknak eleget tett.
A LétesítményR. 7. § (1) bekezdése szerint hulladékgyűjtő udvart közszolgáltató
üzemeltethet. Az Engedélyes érvényes, a Pest Megyei Kormányhivatal által
PE/KTFO/03009-3/2020. ügyiratszámon meghosszabbított, PE/KTFO/02946-3/2020.
ügyiratszámon kiadott minősítési engedéllyel, valamint a tárgyi hulladékgyűjtő
udvarra vonatkozóan érvényes, a Veszprém Megyei Kormányhivatal által
VE-09/KTF/04132-8/2021. ügyiratszámon jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal
rendelkezik.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 8. melléklet I. táblázat 2. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata
során megállapítottam, hogy a tevékenység a dokumentációban foglaltak alapján a
közegészségügyi feltételeknek megfelel.
A kérelem és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 7. (1) bekezdésében
előírtakat.
A rendelkezésre álló iratanyag tartalmazta azokat az információkat, amelyek alapján
a tevékenység környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.
A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi,
tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet
veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet
engedélyeztem.
A határozat 4.00, 5.00 és 7.01 pontjaiban meghatároztam a gyűjthető veszélyes és
nem veszélyes hulladékok fajtáját és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján. Az
4.00 és 5.00 pontban a hulladékgazdálkodásba bevonható hulladékok körét a
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a LétesítményR. 1.
melléklete szerint felsorolt azonosító kódszámok alapján állapítottam meg.
A Telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét meghatároztam a 6.02
pontban a LétesítményR. 8. § (5) és (7) bekezdése alapján és a Ht. 15. § (5), 58. §
(3) bekezdései és a 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján előírást tettem a tárolás
maximális időtartamára vonatkozóan a 7.02 pontban.
A LétesítményR. 7. § (5) és (8) bekezdésre tekintettel a határozat 7.03 pontjában
előírást tettem.
A telephelyen a BalKom Nonprofit Kft. a VE-09/KTF/00467-13/2021. ügyiratszámú
2026. március 13. napjáig érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában
hulladékgyűjtő udvart üzemeltet.
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Az Engedélyes által 2021. április 19. napján megküldött, a BalKom Nonprofit Kft-vel
közösen tett nyilatkozat alapján a telephelyen üzemelő hulladékgyűjtő udvart
megosztott időpontban üzemeltetik, a telephelyen egy adott időpontban kizárólag egy
gazdálkodó szervezet végzi a tevékenységet. A két gazdálkodó szervezet
ugyanazon személyi és tárgyi feltételeket használja a hulladékgazdálkodási
tevékenység végzése során. A tevékenységük során gyűjtött és az egyidejűleg
maximálisan tárolható hulladékok mennyisége együttesen sem haladja meg a
kérelemben, illetve a BalKom Nonprofit Kft. VE-09/KTF/00467-13/2021. ügyiratszámú
hulladékgazdálkodási engedélyében meghatározott – azonos – mennyiségeket.
Fentiekre figyelemmel a BalKom Nonprofit Kft. és az Engedélyes
hulladékgazdálkodási tevékenységének jól elkülöníthetősége és nyomon
követhetősége érdekében jelen határozat 7.04-7.06 pontjaiban előírásokat tettem.
A 7.07 pontban szereplő előírást a LétesítményR. 7. § (10) bekezdése alapján
tettem.
A 7.08 pontban szereplő előírást a LétesítményR. 10. § (1) bekezdése, a Ht. 65. §
(1) bekezdése és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet alapján tettem.
A Ht. 4. §-ra tekintettel a 7.09 pontban előírást tettem.
A 7.10 pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.
A 7.11 és 7.12 pontokban szereplő előírásokat a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja
alapján tettem, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.
A 7.13 pontban szereplő előírást a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 82. § (1) bekezdésben és a
hull.eng.R. 14. § (1) bekezdésben foglaltak alapján tettem.
Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli
hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt
gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről,
figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére. Ennek megfelelően a 7.14
pontban rendelkeztem.
A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1)
bekezdésének pontjában foglaltak alapján a 7.15 pontban rendelkeztem.
A 8.00 pontban foglaltak a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján, Kvt. 8. § (1) és (2)
bekezdésén és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontján alapulnak.
Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a 9.00
pontban tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2)
bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.
A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019.
(XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről
intézkedtem a határozat 10.00 pontjában foglaltaknak megfelelően.
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Az engedély időbeli hatályát a 11.00 pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1)
bekezdése alapján állapítottam meg.
Az eljárási költségek viseléséről a 12.0 pontban az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a
129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem.
A határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2021. április 25.
Az ügyintézést a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az
ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.
Felhívom a figyelmet, hogy jelen határozat nem mentesít a tevékenység
megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.
A döntés bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 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 Itv. 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) b)
pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja
meg.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság
kijelöléséről szóló 124/2021 (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.hat.R.) 1.
§ (1) bekezdése, illetékességét a hull.hat.R. 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1)
bekezdése határozza 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:
Benczik Zsolt
főosztályvezető
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Kapják:
1. ÉBH Nonprofit Kft. (HK: 12429057)
2. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (email:
vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu)
Véglegessé válás záradékával történő ellátás után:
3. Hatósági nyilvántartás
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