Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

VE-09/KTF/06954-13/2021.
Kovács Zsófia
Hulladékgazdálkodási Osztály
88/550-899

Tárgy:
Hiv. szám:
Melléklet:

Hulladékgazdálkodási
engedély
-

HATÁROZAT
1.00

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva az ÉBH Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Engedélyes) részére
engedélyezem,
hogy az 5.00 pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését és a 6.007.00 pontban meghatározott nem veszélyes hulladék előkezelését végezze.

2.00 Engedélyes:

ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Statisztikai azonosító jele: 12429057-3821-572-19
Ügyfél azonosító (KÜJ): 102686599
Telephelye: 8308 Zalahaláp, külterület 010/31 hrsz.
Telephelyének EOV koordinátái: X = 174130 m, Y = 529615 m
Telephely azonosító (KTJ): 102167930

3.00

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:
- nem veszélyes hulladék gyűjtés,
- nem veszélyes hulladék előkezelés.

4.00

A 8303 Zalahaláp, külterület, 010/31. hrsz. alatti telephelyen üzemelő átrakóállomás
és válogatómű 2020. augusztus 26-án készült üzemeltetési szabályzatát az
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése és a 28. §
(7) bekezdése alapján
jóváhagyom.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
FŐOSZTÁLY
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
telefon: 88/550-898, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

5.00

Gyűjtéssel érintett nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító
kód
15

15 01

Megnevezés

Mennyiség
(tonna/év)

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

2

20 01 34

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

500

20 01 36

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

Összesen:

14 000

36 400

6.00 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

15 01 05

vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

1000

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

1000

3

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

1000

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:

7800

7.00 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

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

1000

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
20 02

kéményseprésből származó hulladék

50

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

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

14 000

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

4

Összesen:

17 600

8.00 Az
engedélyezett
hulladékgazdálkodási
tevékenység
környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jellemzői:

műszaki

és

8.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:
Az Engedélyes 8308 Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz.-ú telephelye (a továbbiakban:
telephely).
8.02

A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:
Az
Engedélyes
az
5.00
pontban
pontban
megjelölt
hulladékokkal
hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtési tevékenységet folytat, továbbá
amennyiben szükséges, azok előkezelését végzi, majd kezelés céljából
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek ad át.
A 6.00 pontban ismertetett, szelektíven gyűjtött lakossági hulladékot a Telephelyen
lévő válogatóműben feldolgozva teszik hasznosításra 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.
A 7.00 pontban ismertetett, vegyesen gyűjtött lakossági 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
konténerekben gyűjtik
Előkezelés kódja:
E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).
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,

5

olaj- és homokfogó akna, szennyvízgyűjtő akna, csurgalékvíz gyűjtőakna és tüzivíz
tározó medence.
8.03

A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:
A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás)
nem kapcsolódik.
A hulladékkezelő telep működése során közvetlen zajterhelést a vegyesen, illetve
szelektíven gyűjtött hulladékok beszállítását végző hulladékgyűjtő járművek, a
válogatott és tömörített hulladék elszállítását végző tehergépjárművek, a dolgozók
személyautói, valamint a hulladékkezelést végző gépek technológiai berendezései
okoznak. A hatásterületen védendő terület, épület vagy helyiség nem található.
Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik,
majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.
Az érintett terület és hatásterülete nem része az országos jelentőségű védett
természeti területnek, Natura 2000 területnek és az ökológiai hálózat elemeinek.

8.04

A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:
Az Engedélyes saját alkalmazásában álló, bérelt munkaerővel, valamint alvállalkozók
bevonásával biztosítja a megfelelő képesítéssel rendelkező munkaerőt.
Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási
tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

8.05

A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:
Válogatómű


953 m2 alapterületű csarnok



fogadó láncos feladószalag



válogatószalag



mágneses szeparátor



pódium a kézi válogatáshoz



12 db ledobó garat



bálázó feladószalag



automata bálázó, integrált perforátorral

Átrakóállomás


sínrendszer



kocsisor



konténerek



ürítő garat



technix típusú tömörítő gép



vezérlés



dokkoló



tolózár



rámpa
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hulladékszállító tehergépjárművek (bérelt)
pótkocsik (bérelt)
rakodógépek
8.06

A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:
Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk
elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

9.00

Előírások:

9.01

Gyűjtésre csak az 5.00 pontban szereplő nem veszélyes hulladékok, előkezelésre
csak a 6.00-7.00 pontban szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.

9.02

Az átrakóállomás és a válogatómű üzemeltetése során be kell tartani a 246/2014. (IX.
29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: LétesítményR.) foglaltakat.

9.03

Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába
jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék
mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni és adatot
szolgáltatni.

9.04

Amennyiben a 20 03 01, 20 03 02, 20 03 99 azonosító kódszámú hulladék
biológiailag bomló frakciókat is tartalmaz, úgy a telephelyen, illetve a hulladéktároló
helyen legfeljebb 1 hétig tárolható zárt körülmények között.

9.05

A 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 hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

9.06

Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6
hónapig gyűjthető.

9.07

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

9.08

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

9.09 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely
rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.
9.10 A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységből eredően – normál
üzemmenet mellett – semmilyen körülmények között nem származhat a védendő
területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
9.11 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának
figyelemmel kísérésével biztosítani kell a zajkibocsátás minimalizálását.
9.12

Az Engedélyes az 5.00 pontban szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtését,
valamint nem veszélyes hulladékok előkezelését csak a telephelyen szintén
hulladékgazdálkodási tevékenységet végző másik gazdálkodó szervezet (NHSZ
Tapolca Nonprofit Kft.) tevékenységétől időben egyértelműen elkülönítve
végezheti.
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9.13

Az Engedélyes és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. által a telephelyre beszállított,
illetve előkezelt hulladékok nem keveredhetnek, azok fizikai elkülönítését
egyértelműen meg kell oldani.

9.14

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi
felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. A pénzügyi biztosíték meglétét
évente május 31-ig a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak igazolni kell.
Határidő: először 2022. május 31., majd évente minden év május 31.

9.15

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

9.16

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. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási
tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

9.17

A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az
Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

9.18

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.

10.00 Bevezetendő biztonsági
követelmények:

és elővigyázatossági

intézkedésekre

vonatkozó

10.01 Az engedélyezett nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése a
Veszprém Megyei Kormányhivatal illetékességi területén történhet a hulladékok
fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését,
szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon.
10.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás
egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell
jelenteni, az illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása mellett.
10.03 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés
esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az
Engedélyes köteles gondoskodni.
10.04 Előkezelés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika
alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.
10.05 A gyűjtésnél, előkezelésnél használandó eszközök tisztítása/karbantartása kizárólag
olyan mosóban/szervizben történhet, amely arra megfelelő engedélyekkel
rendelkezik.
10.06 A gyűjtésnél, előkezelésnél használandó eszközök elhelyezését, tárolását úgy kell
biztosítani, hogy csepegés, elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne
eredményezzen.
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11.00 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/6641/2021. ált. számú
szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:
„1.
Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 8200
Veszprém, Házgyári út 1.; KSH törzsszám: 12429057-3821-572-19; KÜJ:
102686599) kérelmére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán VE-09/KTF/06954-1/2021.
iktatószámon indult, a Zalahaláp, külterület 010/31 hrsz-ú ingatlanon végezni kívánt
hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés)
engedélyezésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbiak
rögzítésével
szakhatóságként hozzájárulok:
1.1
Az ingatlan K-i, DK-i részének felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) szerinti fokozottan érzékenységére,
valamint kiemelt érzékenységére tekintettel a hulladékgazdálkodási tevékenység
során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni
tilos.
1.2
A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az
elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.
1.3
A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek
működtethetők. A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag
felitatásáról azonnal gondoskodni kell.
1.4 A burkolt és burkolatlan felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak
eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
1.5
A faviR. 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 faviR. 13. §-a szerinti szennyező anyag
elhelyezési engedélyt kell kérni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálytól, mint
vízügyi/vízvédelmi hatóságtól.
1.6
A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell
jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni,
az okozott kárt saját költségén felszámolni.
2.
Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem
mentesít.
3.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

12.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:
Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának
megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30
nappal – a Veszprém Megyei Kormányhivatal köteles bejelenteni.
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A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Veszprém Megyei Kormányhivatal
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.
13.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
14.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.
15.00 A 240 000 Ft, azaz kétszáznegyvenezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díj,
amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség
nem merült fel.
16.00 Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat
kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a
hulladékgazdálkodási hatóság internetes honlapján való közzétételéről.
17.00 Jogorvoslat
Jelen határozat 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://ekormanyablak.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
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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.
A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen
döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.
INDOKOLÁS
A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál VE-09/KTF/06954/2021. ügyiratszámon 2021.
augusztus 31. napján közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes által benyújtott
kérelem alapján nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.
Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére 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 a LétesítményR. előírásait
figyelembe véve vizsgáltam.
Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás szakhatósági megkeresés és hiánypótlási felhívás esetén
csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2)
bekezdése alapján 2021. szeptember 2. napján VE-09/KTF/06954-2/2021. ügyiratszámú
levélben tájékoztattam az Engedélyest.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvt.) 2. § (1) bekezdésével és 3. § (1) bekezdés m) pontjával összefüggésben a 98. § (1)
bekezdése alapján 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. Az előzőek, valamint a Ht. 78/B. § (2) bekezdése alapján 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. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az
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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 15.00 pontban az FM rendelet 1. melléklet 4.6. és 5. pontja szerint rendelkeztem, amely
alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díj mértéke 240 000 Ft, azaz kétszáznegyvenezer
forint, melynek megfizetését az Engedélyes az eljárás során igazolta.
A benyújtott dokumentáció vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelem és melléklete a
jogszabályban foglalt követelményeknek nem felelt meg, mert nem tartalmazta teljes körűen
a hull.eng.R.-ben foglaltakat.
Fentiek miatt VE-09/KTF/06954-8/2021. ügyiratszámon 2021. szeptember 9-én
hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest az Ákr. 44. §-a alapján, melynek 2021. szeptember
15. napján VE-09/KTF/06954-9/2021. ügyiratszámon benyújtott hiánypótló, illetve 2021.
szeptember 27. napján VE-09/KTF/06954-10/2021. ügyiratszámon benyújtott kiegészítő
levelében eleget is tett.
Tárgyi eljárásban az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57-58. pontjaiban meghatározott hatóságokat
szakhatóságként be kell vonni, melyre tekintettel a VE-09/KTF/06954-6/2021. ügyiratszámú
végzéssel szakhatóságként megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/6641/2021.ált. számú
szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához a 11.00 pontban
szereplő kikötésekkel járult hozzá.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:
„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztálya VE-09/KTF/06954-6/2021. iktatószámú végzésében a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az ÉBH
Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a
Zalahaláp, külterület 010/31 hrsz-ú ingatlanon végezni kívánt hulladékgazdálkodási
tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés) engedélyezésére vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.
A megkereséshez mellékelt engedély kérelem dokumentáció alapján megállapítom, hogy
Ügyfél a Zalahaláp, külterület 010/31 hrsz. (átrakóállomás és válogatómű) alatti telephelyen
nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi, a VE-09/KTF/07285-10/2020.;
VE-09/KTF/00640-10/2019. ügyiratszámmal módosított KTF-13511/2016.,55519/2016.
ügyszámú hulladékgazdálkodási engedély alapján, mely 2021.szeptember 30-ig érvényes.
Jelen eljárás tárgya az engedély ismételt kiadása.
Az érintett ingatlan Zalahaláptól D-re, a belterülettől kb. 1000 méter távolságra helyezkedik
el. Az ingatlan közvetlen közelében felszíni vízfolyás nem húzódik.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban:
faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a
terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: az
ingatlan É-i és Ny-i részei érzékenye (2a) besorolásúak, az ingatlan K-i, DK-i része
fokozottan érzékeny (1b) besorolású. A fokozott érzékenységű területek besorolását a terület
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karsztos jellege indokolja (a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit,
mész- és dolomitmárga képződmények találhatók).
A faviR. 3. § 19. pontja értelmében kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
terület: a 2. számú melléklet szerint az 1. érzékenységi kategória a) és b), továbbá a 2.
érzékenységi kategória b) pontja szerinti besorolású területek. Fentiekre való tekintetettel a
Zalahaláp, 010/31 hrsz-ú ingatlan K-i, DK-i része kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi területnek minősül.
Az ingatlan vízbázis védőövezetet nem érint.
A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására.
A hulladék gyűjtése és szállítása, valamint a telephelyeken végzett előkezelés direkt módon
nem jár vízfelhasználással. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.
A lefolyó csapadékvizek gyűjtésére és elvezetésére övárok rendszer került kialakításra
(csapadékvíz elvezető és szikkasztó árok).
A tevékenység nem jár felszíni víz terhelésével, szennyezésével.
Normál üzemmenet mellett a hulladék szállítása, gyűjtése, tárolása és előkezelése során a
talajba, felszín alatti vízbe veszélyes, illetve szennyezőanyag bevezetés közvetve vagy
közvetlenül nem történik. A telephelyen a hulladék belső szállítása, anyagmozgatása, az
esetleges rakodási műveletek, gyűjtés, tárolás, mind beton/aszfalt burkolatú területen
valósulnak meg, mely burkolat megakadályozza a hulladékból esetlegesen kijutó veszélyes
anyagok felszín alatti vízbe, földtani közegbe történő véletlen bejutását.
A hulladék kezelési tevékenység
veszélyeztetésével, terhelésével.

nem

jár

a

felszín

alatti

víz,

földtani

közeg

Megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért
végzésem 1.1-1.6 pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat
megadtam.
Vízvédelmi előírásaim jogalapja a faviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-ai, a vizek
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
49. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.8., 18. §-a.
A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer
üzemeltetése) az előírások betartása mellett nem indokolt.
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 57-58. 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.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.
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4.) Korm. rendelet (a 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. § (2) 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 2. mellékletének 4. pontja
állapítja meg.”
A kérelem és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 7. § és 9. §-ában előírtakat.
A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a
tevékenység hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi szempontból megítélhető. A
hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet
veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet
hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi szempontból engedélyeztem.
A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi
és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Jelen határozat 4.00 pontjában az Engedélyes által benyújtott dokumentáció mellékleteként
megküldött 8308 Zalahaláp, külterület 010/31. hrsz. alatti telephelyen üzemelő átrakóállomás
és válogatómű üzemeltetési szabályzatát a LétesítményR. 26. § (4) bekezdése és 28. § (7)
bekezdése alapján jóváhagytam.
Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok
alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.
A határozat 5.00-7.00 pontjában meghatároztam a gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes
hulladékok azonosító kódszámát, megnevezését és mennyiségét a benyújtott kérelem és a
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján.
A 9.05 pontban foglaltak jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1)
bekezdésének e) pontja.
A 9.06 pont szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.
A 9.07 pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.
A határozat 9.14 pontjában szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján
tettem, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.
A 9.15 pontban szereplő előírást hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése 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, erről a 9.16 pontban rendelkeztem.
A 9.17 pontban szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 9. § (2)
bekezdésének h) pontja alapján tettem.
A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a
9.18 pontban rendelkeztem.
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a
továbbiakban K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú mellékletének 2.
pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból:
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A tervezéssel érintett település Zalahaláp a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú
légszennyezettségi zónába tartozik.
A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem
kapcsolódik.
A rendelkező rész 9.09 pontjában szereplő előírást a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe
véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.
Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:
Az átrakóállomás és a válogatómű Zalahaláp külterületén, Zalahaláp Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének Zalahaláp község Helyi Építési Szabályzatának, valamint
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005. (VIII.12.) számú Kt. rendelete alapján
Kh – Különleges, hulladéklerakó terület besorolású területen helyezkedik el. A területet É-i,
Ny-i és K-i irányban Má – Általános mezőgazdasági terület, D-i irányban Kht – Különleges
honvédelmi terület határolják.
A legközelebbi védendő létesítmények a telephelytől 1100 m-re É-i irányban találhatóak,
Zalahaláp község D-i területének lakóingatlanai (Park utca, Iskola utca és a Jókai utca D-i
lakóházai).
A hulladékkezelő telep működése során közvetlen zajterhelést a vegyesen ill. szelektíven
gyűjtött hulladékok beszállítását végző hulladékgyűjtő járművek, a válogatott és tömörített
hulladék elszállítását végző tehergépjárművek, a dolgozók személyautói, valamint a
hulladékkezelést végző gépek technológiai berendezései okoznak.
A hulladéktömörítő gép szabadtéren helyezkedik el, a hulladékválogató gépek pedig zárt
hulladékválogató csarnokban.
Szabadtéren 1 db hulladéktömörítő, 1 db targonca, 3 db szállítójármű és 2 db személyautó, a
zárt hulladékválogató csarnokban pedig feladó szalag, válogató szalag, mágneses
szalagszeparátor, bálázó feladószalag, bálázógép és elszívó üzemel szakaszosanl, nappali
időszakban 2x7 óra időtartamban. Éjszakai időszakban munkavégzés nem történik.
A Dokumentáció zajvédelmi munkarészében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 6. §
alapján lehatárolásra került a létesítmény hatásterülete, mely a telephely középpontjától
számított 800 m sugarú kör. A hatásterületen védendő terület, épület vagy helyiség nem
található.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt
vagy rezgés okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv
szerinti besorolás függvényében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete
határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján az 9.10. és 9.11. pontban tettem előírást.
Természetvédelmi szempontból:
A Zalahaláp, 010/31 hrsz. alatti telephely, valamint annak közvetlen környezete nem része
országos jelentőségű védett természeti területnek, nem tartozik az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló
14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben felsorolt Natura 2000 területek közé, és barlangok
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felszíni védőövezetét sem érinti. Az érintett területen ex-lege védett természeti érték, illetve a
védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről,
valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és
állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok élőhelyére
vonatkozóan nincs adatunk. Az érintett terület a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerinti
tájképvédelmi terület övezetének része, ennek ténye a hulladékgazdálkodási tevékenységet
azonban nem befolyásolja vagy korlátozza. A megküldött dokumentáció alapján
megállapítható, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint megfelel.
A 9.09 pontban szereplő előírást a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet (továbbiakban Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4.
§-ában foglaltakat.
A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás
függvényében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. Ezen
jogszabályi előírások alapján az 9.10 és 9.11 pontban tettem előírást.
A K.rendelet 2. melléklet 2. sora alapján közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során
megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a
hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény alapján.
Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a 12.00
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 13.00 pontjában foglaltaknak megfelelően.
Az engedély időbeli hatályát a 14.00 pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése
alapján állapítottam meg.
Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a
81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész 15.00 pontja alapján.
A rendelkező rész 16.00 pontjában tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdése alapján.
A határozat 17.00 pontjában az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:
A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 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.
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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 Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
Az Engedélyes mulasztása az Ákr. 50. § (5) bekezdése b) pontja értelmében nem számít be
az ügyintézési határidőbe.
Az Engedélyes a VE-09/KTF/06954-8/2021. ügyiratszámon iktatott hiánypótlási felhívást a
megadott 8 napos határidőn belül, 2021. szeptember 18. napjáig nem teljesítette.
A kiírt hiánypótlás maradéktalanul 2021. szeptember 27. napján került teljesítésre.
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2021. október 7. Az ügyintézést a jelen határozat
közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.
A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.
A Veszprémi Megyei Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1)
bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és
az Ákr. 16. § (1) bekezdése 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:

Gyarmat Viktória
osztályvezető
Kapják:
1. ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (adószám: 12429057)
2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KRID: 601411315
3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KRID: 708215715
4. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, email:
vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu
5. Honlapra
6. Irattár
Véglegessé válás után:
7. Hatósági nyilvántartás
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