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HATÁROZAT
1.00

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva az ÉBH ÉszakBalatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Engedélyes,
székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.; KSH törzsszám: 12429057-3821572-19, KÜJ: 102686599, telephely: 8200 Veszprém, Kistó u. 8., 2170 hrsz.;
KTJ: 102455538) részére VE-09/KTF/06257-11/2020; VE-09/KTF/006528/2019 és VE-09Z/05521-5/2017. ügyiratszámú határozatokkal módosított, VE09Z/03102-16/2017.
ügyiratszámon
kijavított,
VE-09Z/03102-15/2017.
ügyiratszámon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt (a továbbiakban:
alaphatározat) jelen határozat 2.00-4.00 pontjai szerint az alábbiakra
módosítom.

2.00 Az alaphatározat negyedik bekezdésében szereplő „Az előkezelhető nem
veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége” című táblázatot
törlöm, helyébe az alábbi lép:
Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:
Azonosító
kódszám

Megnevezés

Mennyiség
(tonna/év)

15

HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL
NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK,
SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01

csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött, települési
csomagolási hulladékokat)

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladékok

4000

15 01 02

műanyag csomagolási hulladékok

1800

15 01 03

fa csomagolási hulladék

100

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

15 01 04

fém csomagolási hulladékok

1000

15 01 05

vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

2600

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

5000

20

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

20 02

Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)

20 01 01

papír és karton

4500

Éves összes előkezelhető mennyiség:
Azonosító
kódszám

19 000
Mennyiség
(tonna/év)

Megnevezés

15

HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL
NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK,
SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01

csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött, települési
csomagolási hulladékokat)

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

5000

3.00 Az alaphatározat ötödik bekezdés „Az előkezelhető nem veszélyes
hulladékok esetében:” című albekezdésének helyébe az alábbi lép:
Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok esetében:
Előkészítő műveletek kódjai:
E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),
E02-04
tömörítés,
regranulálás),

bálázás,

darabosítás

(pl.

agglomerálás,

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),
E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).
A technológiai folyamat bemutatása fázisokra bontva
- A beérkező hulladék fogadása, illetve a nagyobb méretű csomagoló anyagok
előzetes kiválogatása.
- A hulladék rakodógéppel történő feladása a zsákfeltépőre, a szelektív
hulladék lazítása.
- Kihordószalag a zsákfeltépő alól.
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- 2D és 3D alak szerinti szétválasztás, ezzel egy időben a kisebb, 0-40 mm
frakció kiválasztása alsó részen. Innen két irányban történik a szelektálás
(Ballisztikus szeparátor).
2D irány
- Optikai (anyag) szerinti leválasztás, azaz a fólia, illetve könnyebb papír
frakció leválasztása a 2D anyagáramból ketreces tárolóba.
3D irány
- Kézi válogatóra történő feladás meglévő süllyesztett láncos feladószalaggal.
- Optikai (anyag) szerinti kiválasztás támogatása színjelöléssel. A kiválasztott
anyagok a kézi válogató helyek alatti ledobó nyílásba, tárolóba esnek, ahonnét
a kézi válogató előtti meglévő süllyesztett láncos feladószalagra tolhatók
tolólapos munkagéppel.
- Kézi válogatást követően a maradék anyagáramból a mágnesezhető fémek
kiválasztása a kézi válogató utáni meglévő mágneses leválasztóval történik.
Bálázás
- A szétválogatott hulladékok szelektált feladása a kézi válogató előtti meglévő
süllyesztett láncos feladószalagra tolólapos munkagéppel, vagy kézi
adagolással.
- Rezerváló szalag segítségével a meglévő és új bálázó közötti szétosztás.
- Bálázás
A HAK 15 01 07 üveg csomagolási hulladék válogatása betonozott téren
történik, rakodógéppel szétterítik a beérkező üveghulladékot, és kiválogatják a
nem odaillő hulladékokat.
Az előkezelt hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítását
a bálázás után szállítási engedéllyel rendelkező céggel végzik. A
gépjárműveket targoncával rakodják, a kiszóródás ellen takarják.
A másodlagosan keletkező hulladékot műanyag gyűjtőedényben munkahelyi
gyűjtőhelyen gyűjtik. A tevékenységhez lapátot, védőszemüveget és kesztyűt
használnak.
4.00 Az alaphatározat harmadik bekezdését [Az Engedélyes által a telephelyen
belül üzemeltetett válogatómű üzemeltetési szabályzatait jóváhagyom.]
törlöm.
5.00

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/4243-1/2021.ált.
számú szakhatósági állásfoglalása:
„Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 8200
Veszprém, Házgyári út 1.; KSH törzsszám: 12429057-3821-572-19, KÜJ:
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102686599) által a 8200 Veszprém, Kistó u. 8., 2170 hrsz. (KTJ: 102455538)
alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési
tevékenységre
vonatkozó
VE-09Z/05521-5/2017.
ügyiratszámommal
módosított és VE-09Z/03102-16/2017. ügyiratszámon kijavított, majd
VE-09/KTF/00652-8/2019. és VE-09/KTF/06257-11/2020. ügyiratszámmal
módosított VE-09Z/03102-15/2017. ügyiratszámon kiadott (továbbiakban:
Alaphatározat) hulladékgazdálkodási engedély módosításához az alábbiak
rögzítésével
szakhatóságként hozzájárulok:
1.1. Az alaphatározatban rögzített vízgazdálkodási és vízvédelmi előírásokat
változatlanul fenntartom.
2.
Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól
nem mentesít.
3.
Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs
helye.”
6.00

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

7.00

Jelen határozatot hatósági nyilvántartásban rögzítem.

8.00

Az igazgatási szolgáltatási díjat, amely jelen esetben 60 000 Ft, az
Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem
merült fel.

9.00

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.
4

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.
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen
döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

INDOKOLÁS
A Veszprémi Megyei Kormányhivatalnál VE-09/KTF/04978/2021. ügyiratszámon
közigazgatási hatósági eljárás indult a Kérelmező által 2021. május 14. napján
benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció alapján az alaphatározat
módosítása tárgyában.
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. május 18. napján VE-09/KTF/04978-2/2021.
ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2. § (1)
bekezdésével és 3. § (1) bekezdés m) pontjával összefüggésben a 98. § (1)
bekezdése alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai
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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) 2. § (1)
bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4.
mellékletben meghatározott eljárásokért.
Az FM rendelet 1. melléklet 5. és 37. pontja szerint az igazgatási szolgáltatási díj
mértéke 60 000 Ft, azaz hatvanezer forint. Tekintettel arra, hogy az igazgatási
szolgáltatási díj megfizetését az Engedélyes nem igazolta, ezért az FM rendelet 9. §
e) pontjára figyelemmel, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 73/A. § (1) és (3)-(4)
bekezdése alapján VE-09/KTF/04978-9/2021. ügyiratszámú végzésben díjfizetésre
hívtam fel. Az Engedélyes által megküldött, VE-09/KTF/04978-11/2021.
ügyiratszámon iktatott levelében annak megfizetését igazolta.
Jelen határozat 4.00 pontjában rendelkeztem az alaphatározat harmadik
bekezdésének törléséről, mivel 2021. május 29-én VE-09/KTF/05263/2021.
ügyiratszámon közigazgatósági hatósági eljárás indult hulladéktároló hely,
hulladékgyűjtő udvar, válogatóművek átdolgozott üzemeltetési szabályzatainak
jóváhagyása tárgyában.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/4243-1/2021.ált. számú
szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához kikötések
nélkül járult hozzá.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:
„A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szakhatósági állásfoglalását kérte az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Engedélyes) 8200 Veszprém, Kistó u. 8., 2170 hrsz.
alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési
tevékenységre vonatkozó VE-09Z/05521-5/2017. ügyiratszámommal módosított és
VE-09Z/03102-16/2017. ügyiratszámon kijavított, majd VE-09/KTF/00652-8/2019. és
VE-09/KTF/06257-11/2020. ügyiratszámmal módosított VE-09Z/03102-15/2017.
ügyiratszámon kiadott (továbbiakban: Alaphatározat), nem veszélyes hulladékok
gyűjtésére, szállítására és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére
és szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányuló
eljárásban.
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A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatásköre a tárgyi
hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.
29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: K.r.) 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58.
pontjai alapján nem veszélyes hulladék előkezelés engedélyezése iránti eljárásban
állapítható meg.
A szakhatósági megkereséshez mellékelt, az Engedélyes 2021.05.11-én kelt
kérelme alapján az alábbiakat állapítottam meg:
Az előkezelési technológiában tervezett módosítás:
A technológia üzemeltetése PLC program alapú automata vezérléssel történik. Az új
technológiai kapacitás 4500 tonna/év.
A technológiai folyamat bemutatása fázisokra bontva
1. A beérkező hulladék fogadása, illetve a nagyobb méretű csomagoló anyagok
előzetes kiválogatása
2. A hulladék rakodógéppel történő feladása a zsákfeltépőre, a szelektív hulladék
lazítása
3. Kihordószalag a zsákfeltépő alól
4. 2D és 3D alak szerinti szétválasztás, ezzel egy időben a kisebb, 0-40 mm
frakció kiválasztása alsó részen. Innen 2 irányban történik a szelektálás
(Ballisztikus szeparátor)
2D IRÁNY
‒ Optikai (anyag) szerinti leválasztás, azaz a fólia, illetve könnyebb papír frakció
leválasztása a 2D anyagáramból ketreces tárolóba
3D IRÁNY
‒ Kéziválogatóra történő feladás meglévő süllyesztett láncos feladószalaggal
‒ Igény esetén optikai (anyag minőség szerinti) kiválasztás támogatása
színjelöléssel. A kiválasztott anyagok a kéziválogató helyek alatti ledobó
nyílásba, tárolóba esnek, ahonnan a kéziválogató előtti meglévő süllyesztett
láncos feladószalagra tolhatók tolólapos munkagéppel
‒ Kéziválogatást követően a maradék anyagáramból a mágnesezhető fémek
kiválasztása a kéziválogató utáni meglévő mágneses leválasztóval történik.
BÁLÁZÁS
1.

A szétválogatott hulladékok szelektált feladása a kéziválogató előtti meglévő
süllyesztett láncos feladószalagra tolólapos munkagéppel,
vagy kézi
adagolással

2.

Reverzáló szalag segítségével a meglévő és új bálázó közötti szétosztás
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3.

Bálázás

A tervezett módosítás során Engedélyes az előkezelési tevékenység alá vonható
hulladékkört kívánja kibővíteni a 15 01 07 azonosító kódú, "üveg csomagolási
hulladék" megnevezésű hulladékkal 5000 tonna/év mennyiségben. A
tevékenységhez lapátot, védőszemüveget és kesztyűt használnak. A válogatás
betonozott téren történik, rakodógéppel szétterítik a beérkező üveghulladékot, és
kiválogatják az anyagminőség alapján eltérő hulladékokat. A másodlagosan
keletkező hulladékot műanyag gyűjtőedényben gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező
kezelőhöz szállítják. Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő
művelet azonosító kódja: E02-06 válogatás anyagminőség szerint.
A tárgyi kérelem szerint 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, az alaphatározatban rögzített vízgazdálkodási és vízvédelmi
előírások fenntartásával megadtam.
Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. (a továbbiakban: K.r.) 1. § (1) bekezdése és az
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.
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. § (1) bekezdése és az 1. számú
melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. melléklet 2. sora alapján közegészségügyi
szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt
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dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi
rendelkezéseknek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján.
A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019.
(XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről
intézkedtem a határozat 7.00 pontjában foglaltaknak megfelelően.
Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1)
bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján jelen határozat rendelkező részének
8.00 pontjában rendelkeztem.
Jelen határozat 9.00 pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:
A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) és 114. § (1)
bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53.
§-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. §
(1) bekezdése, és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a
alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp.
77. §-a rendelkezik.
A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1)
bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.
A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1)
bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja
meg.
Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező
döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2021. június 13. Az ügyintézést jelen
határozat kiadmányozásával lezártam, az ügyintézési határidőt megtartottnak
tekintem.
A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, valamint a Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése
szerint az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 1. § (1) és a 2. § (1)
bekezdése, a Ht. 79. § (4) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés állapítja meg.
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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:

Becsei Viktória
osztályvezető

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