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H A T Á R O Z A T

1.00 A Veszprém Megyei  Kormányhivatal  hatáskörében eljárva az ÉBH Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft. (székhely:  8200  Veszprém,  Házgyári  út  1.,
KSH:  12429057-3821-572-19,  KÜJ:  102686599,  a  továbbiakban:  Engedélyes)  -
Királyszentistván 017/16, 017/20, 017/25 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 101683725, a
továbbiakban:  Telephely)  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati  engedélyezései  eljárásról szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.
rendelet  (a továbbiakban:  R.)  2.  számú mellékletének 5.4 pont  „Hulladéklerakók 10
tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitáson
felül”  megnevezésű  tevékenység  és  nem  veszélyes  hulladék  ártalmatlanítási
tevékenység  végzésére,  valamint  a  kapcsolódó  hulladékkezelési  tevékenységekre
kiadott,  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  PE/KTFO/441-8/2020.  számú  határozatával
megváltoztatott,  a  VE-09/KTF/07186-11-2020,  VE-09/KTF/04588-25/2019.  és
VE-09/KTF/04588-19/2019. ügyiratszámú határozatokkal módosított, VE09Z/1-4/2017.
ügyiratszámú  egységes  környezethasználati  engedélyt  (a  továbbiakban:
alaphatározat) az alábbiak szerint 

m ó d o s í t o m .

2.00 Az alaphatározat 8.8.5. pontját az alábbira cserélem:

A hulladéklerakón előkezelés nélkül – a 20 03 03 azonosító kódú hulladék kivételével -
hulladékot lerakással ártalmatlanítani tilos!

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

4.00 Az  igazgatási  szolgáltatási  díjat,  amely  jelen  esetben  15.000  Ft,  az  Engedélyes
köteles viselni,  egyéb eljárási  költség nem merült  fel.  Az igazgatási szolgáltatási  díj
megfizetésre került.

5.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

6.00 A határozatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapján történő közzétételéről
gondoskodom.

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 
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7.00 Jogorvoslat:

A 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://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.

I N D O K O L Á S

A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalnál  az  Engedélyes részére  a  Telephelyre kiadott
alaphatározat módosítása tárgyában,  2021-ben VE-09/KTF/08978-2/2021.  ügyiratszámon
közigazgatási  hatósági  eljárás  indult,  2022-ben  a  VE/30/00117-1/2022  ügyiratszámon
folytatódott.

Az  Engedélyes által  2021.  12. 17 napján benyújtott  kérelem alapján,  az  Engedélyes az
alaphatározat 8.8.5.  pontjában szereplő a hulladékok lerakhatóságára vonatkozó határidő
előírás módosítását kérelmezte. Az  Engedélyes a 20 03 03 azonosító kódú úttisztításból
származó maradék hulladék lerakását előkezelés nélkül kívánja lerakni.
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A  hulladéklerakással,  valamint  a  hulladéklerakóval  kapcsolatos  egyes  szabályokról  és
feltételekről szóló  20/2006.  (IV.  5.)  KvVM  rendelet  (a  továbbiakban:  LerakóR.)  5.  §  (1)
bekezdése  szerint  előkezelés  nélküli  ártalmatlanításának  engedélyezésére  abban  az
esetben kerülhet sor, ha az Engedélyes alátámasztja, hogy a hulladék előkezelésével sem
csökken az emberi egészségre vagy a környezetre való veszélyesség.

A fentiekre tekintettel a Veszprém Megyei Kormányhivatal tényállás tisztázására hívta fel az
Engedélyest  a  VE-09/KTF/08978-3/2021.  ügyiratszámú  végzésben.  Az  Engedélyes
2022.01.04  napján  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalnál a  VE/30/00117-1/2022
ügyiratszámon nyilvántartott nyilatkozatával eleget tett a  LerakóR.  5. § (1) bekezdésének.
Az  Engedélyes nyilatkozata  szerint  a  20  03  03  azonosító  kódú  hulladék  esetében  az
előkezelési  művelet  jelenleg  az  E02–03  aprítás,  mely  során  érdemi  változás  a  hulladék
méretében nem következik be.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás 8 napon belül hiánypótlási felhívás nélkül nem folytatható
le, ezért teljes eljárásra való áttérésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL.  törvény (a továbbiakban:  Ákr.)  43.  § (2)  bekezdése alapján 2021.  december 20.
napján VE-09/KTF/08978-2/2021. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

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

A  kérelmet  áttanulmányozva  megállapítottam,  hogy  a  kezdeményezett  eljárás  díjköteles,
azonban az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre.

A Díjr. 3. számú mellékletének 10.2. pontja alapján tizenötezer forint igazgatási szolgáltatási
díj fizetésére hívtam fel az  Engedélyest a VE/30/00117-3/2022. ügyiratszámú végzésben.
Az  Engedélyes a  tizenötezer  forint  igazgatási  szolgáltatási  díjat  2021.  január  6-án
megfizette.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázatának 3. számú sora
alapján közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemben
foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek. A szakkérdést az
egészségügyi  hatósági  és  igazgatási  tevékenységről szóló  1991.  évi  XI.  törvény,  az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,  a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény,  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,  a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint  az ivóvízellátást  szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.  (VII.  18.)
Kormányrendelet,  a  felszín  alatti  vizek  védelméről szóló  219/2004.  (VII.  21.)
Kormányrendelet,  a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.
21.) Kormányrendelet,  a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatal,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az
egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet,
a  fertőző  betegségek  és  a  járványok  megelőzése  érdekében  szükséges  járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet,  a földtani közeg és a felszín alatti víz
szennyezések  méréséről szóló  6/2009.  (IV.  14.)  KvVM-EüM-FVM  együttes  rendelet,  a
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladékkal  kapcsolatos
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közegészségügyi  követelményekről szóló  13/2017.  (VI.  12.)  EMMI  rendelet  vonatkozó
előírásai alapján vizsgáltam.

Az  Ákr. 55.  §  (1)  bekezdése  szerint,  törvény  vagy  kormányrendelet  az  ügyben  érdemi
döntésre  jogosult  hatóság számára előírhatja,  hogy az  ott  meghatározott  szakkérdésben
más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvt.)  98.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  környezetvédelmi  érdekek  képviseletére  létrehozott
politikai  pártnak  és  érdekképviseletnek  nem  minősülő,  a  hatásterületen  működő
egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az
ügyfél  jogállása  illeti  meg.  A  környezetvédelmi  érdekek  képviseletére  létrehozott
szervezeteket VE-09/KTF/08978-4/2021. ügyiratszámon a Veszprém Megyei Kormányhivatal
oldalán közzétett értesítéssel tájékoztattam a tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról. 

Továbbá  jelen  eljárásról, VE/30/00117-6/2022.  ügyiratszámú  levélben  tájékoztattam az
illetékes, Királyszentistván Község Önkormányzatát is.

A közigazgatási hatósági eljárás során a kérelmezett tevékenységgel kapcsolatosan ügyféli
nyilatkozattételi  jogával  egyetlen  civil  szervezet,  valamint  a  Királyszentistván  Község
Önkormányzata sem kívánt élni.

Jelen határozat jogalapja a Kvt. 71. § (1) bekezdésének c) pontja és az R. 20/A. § (9)-(10)
bekezdése,  amely  alapján  jelen  határozat  1.00-3.00  pontjaiban rendelkeztem  az
alaphatározat módosításáról.

A 2.00 pontban szereplő előírást a LerakóR. 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

Jelen  határozat  3.00  pontjában rendelkeztem  az  alaphatározat további  részeinek
változatlan hatályban maradásáról.

Az eljárási költség viseléséről a határozat rendelkező részének 4.00 pontjában az Ákr. 81. §
(1) bekezdése, a 125. § (1) bekezdése és a 129. § (1) bekezdése alapján döntöttem.

A  Kvt. 71.  §  (3)  és  a  R. 21.  § (9)  bekezdéseiben  foglaltakra  tekintettel  a  határozatot a
Veszprém Megyei  Kormányhivatal honlapján  közhírré teszem a  6.0  pontban foglaltaknak
megfelelően.

A rendelkező rész 7.00 pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam 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. 

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.
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Az  eljárás  során  a  vonatkozó  kormányrendeletben  kijelölt  szakhatóság  megkeresésétől
eltekintettem, mivel az alaphatározat módosítása a hatáskörét nem érintette.

Az ügyintézési  határidő leteltének napja:  2022.  április  01. Az ügyintézést  jelen határozat
kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem. 

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

A Veszprém Megyei  Kormányhivatal  hatáskörét  a környezetvédelmi  és természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  9.  §-a,  a hulladékgazdálkodási  hatóság
kijelöléséről  szóló  124/2021.  (III.  12.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  124/2021.  Korm.
rendelet) 1.  §  (1)  és  a  2.  §  (1)  bekezdése  és az  R.  20/A.  §  (9)  és  (10)  bekezdése,
illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése,  a  124/2021.  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  3/2000.  (II.28.)  MvM utasítás  és  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  kormánymegbízottjának  a  kiadmányozás  rendjéről szóló  4/2000.  (III.  2.)
utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1.  ÉBH  Észak-Balatoni  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  (hivatali  kapun,  adószám:
12429057)

2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hivatali kapun, KRID: 601411315)

3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hivatali kapun, KRID: 708215715)

4. Királyszentistván Község Önkormányzat (KRID:142058953)

5.Veszprém  Megyei  Kormányhivatal,  Népegészségügyi  Főosztály  (e-mail:
vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu)

6.Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály -hivatali kapu

7. Közzététel (honlap, központi rendszer)

8. Irattár

Végleges  sé válás   után  :

9. Hatósági Nyilvántartás
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