Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

VE/30/05365-14/2022.
Jakab Ildikó
Hulladékgazdálkodási Osztály
88/550-887

Tárgy:

Hulladékgazdálkodási
engedély
Hiv. szám: Melléklet: -

HATÁROZAT
1.00 A Veszprém Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében
eljárva az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Engedélyes) részére
engedélyezem,
hogy a 4.00 pontban megadott összetételű és mennyiségű nem veszélyes
hulladékok gyűjtését, szállítását, előkezelését végezze.
2.00

Engedélyes:ÉBH
Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási
Korlátolt Felelősségű Társaság

Nonprofit

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Statisztikai azonosító jele: 12429057-3821-572-19
Ügyfél azonosító (KÜJ): 102686599
Telephely (átrakóállomás): 8400 Ajka, 039 hrsz.
Telephely koordinátái: EOVx = 196885 m, EOVy = 539550 m
Telephely azonosító (KTJ): 102566096
Telephely (válogatómű): 8400 Ajka, Szent István u. 1/a.,
778/14 hrsz.
Telephely koordinátái: EOVx = 195106 m, EOVy = 536079 m
Telephely azonosító (KTJ): 102162153
3.00

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

4.00 Az engedélyezett
hulladékok:

hulladékgazdálkodási

tevékenységgel

érintett

4.01 Gyűjthető és a válogatóműben előkezelhető nem veszélyes hulladékok
hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és hulladékgazdálkodási Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
telefon: 88/885-900, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

Azonosító
kód

Megnevezés

Mennyiség
(t/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

7630

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

7630

15 01 04

fém csomagolási hulladék

1200

15 01 05

vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

7630

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

7630

15 01 07

üveg csomagolási hulladék*

7630

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

7630

20 01 39

műanyagok

7630

Összesen:

7630

*Az üveg csomagolási hulladék a telephelyen csak gyűjtésre kerül, előkezelés nem
történik.
4.02

Gyűjthető és az átrakóállomáson előkezelhető nem veszélyes hulladékok
hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító
kód

Megnevezés

Mennyiség
(t/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 06
20

egyéb, kevert csomagolási hulladék

18 270

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
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HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI
ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN
GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
20 01
20 01 41
20 02

elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
kéményseprésből származó hulladék

18 270

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

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék*

18 270

20 02 02

talaj és kövek

18 270

20 02 03

egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék

18 270

20 03

egyéb települési hulladék

20 03 01

egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési
hulladékot is

18 270

20 03 02

piacokon képződő hulladék

18 270

20 03 03

úttisztításból származó maradék hulladék

18 270

20 03 07

lomhulladék

18 270

20 03 99

közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék

18 270

Összesen:

18 270

*A biológiailag lebomló hulladék a telephelyen csak gyűjtésre kerül, előkezelés nem
történik.
5.00

A 8400 Ajka, 039 hrsz. alatti telephelyen üzemelő átrakóállomás 2022
májusán készült üzemeltetési szabályzatát az egyes hulladékgazdálkodási
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) 26. § (4)
bekezdése alapján
jóváhagyom.

6.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási
környezetvédelmi jellemzői:

tevékenység

műszaki

és

6.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:
A gyűjtési és előkezelési tevékenységgel érintett telephelyek: 8400 Ajka,
Szent István u. 1/A., 778/14 hrsz. (a továbbiakban: Válogatómű) és 8400 Ajka,
039 hrsz. (a továbbiakban: Átrakóállomás).
6.02 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:
Az Engedélyes a hulladékok telephelyre történő beszállítását az Pest Megyei
Kormányhivatal által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.
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A telephelyen kialakított hulladéktároló helyeken egyidejűleg
maximálisan tárolható hulladék mennyisége 1600 tonna, ebből 20 02 01
azonosító kódú hulladék maximálisan 1000 tonna.
Az Engedélyes a telephelyén kialakított hulladéktároló helyet és
válogatóművet a Kormányhivatal által VE/30/05637-8/2022. ügyiratszámon
jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján üzemelteti.
Kezelési művelet kódjai:
E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás),
E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),
E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).
Válogatómű
A szelektíven gyűjtött lakossági hulladékot (papír, üveg, műanyag) a
hulladékválogató műben teszik újrahasznosításra alkalmassá. A nem
hasznosítható anyagok kiválogatásával és az újrahasznosítható anyagok
esetében a különböző minőség szerint történő szétválogatással kedvezőbb
felhasználás és magasabb értékesítési ár érhető el.
A beszállított hulladék azonosító kód megjelölésével mérlegelésre kerül, majd
számítógépes adatfelvétel történik. Ezt követően a hulladékot a
feladószalagra, vagy a feladószalag előtti területre ürítik. A hulladék
homlokrakodó segítségével kerül a feladószalagra, mely végül továbbítja a
hulladékot a válogatószalagra.
A vas leválasztására mágneses szeparátor áll rendelkezésre. A hasznosítható
anyagok szortírozása a válogatószalagon kézi erővel történik. A válogatást
végző személyzet a szalag mindkét oldalán dolgozik, 6 db ledobó van
beépítve. A hulladék bálázógéphez történő továbbítására szállítószalag
szolgál. A válogatóműben végül bálázásra kerülnek a hulladékok papír,
műanyag és fém frakciónként, ezt követően az elkészült bálákat engedéllyel
rendelkező hulladékhasznosítókhoz szállítják.
Az újrahasznosításra alkalmatlan maradékhulladék (19 12 12) a szalag végén
elhelyezett tárolóba hullik, melyet a Királyszentistváni hulladéklerakóra
szállítanak.
A 15 01 07 azonosító kódú „üveg csomagolási hulladék” a telephelyen
gyűjtésre kerül, de nem előkezelik, csupán az arra kijelölt tároló helyeken
átmenetileg tárolják. A hulladékhasznosítókhoz történő tovább szállítás után
végeznek a hasznosítók válogatást.
Kezelési művelet kódja: E02-04 (bálázás)
Átrakóállomás
Az átrakó állomáson a nem veszélyes hulladék kezelése, átcsomagolás
(tömörítés) történik. A kezelésnek ez a formája az ajkai lerakón az ajkai
gyűjtőkörzetben közszolgáltatás keretében gyűjtött települési szilárd hulladék
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átrakó állomáson történő átrakása, konténerekbe történő tömörítése útján
valósul meg annak érdekében, hogy a megfelelő kezelőtelepre tovább
szállításra kerüljön.
Az átrakó célja a gyors ürítés és a szállított hulladék tömörítése 1:4-1:6
arányban.
A telephelyre beérkező gépjárművek a fogadóépület előtt telepített
hídmérlegen haladnak keresztül, amely számítógépes nyilvántartással
rendelkezik. A telep területére a mérlegelést végző személy engedélyével
lehet behajtani. A telepre való behajtást követően a szállítójárműveknek a
hídmérlegre kell állniuk. A mérlegelést a számítógépes mérlegprogrammal
végzik a telepen. A mérlegelés után a beérkező gépjárművek tovább haladnak
a tömörítőgép felé, és amikor a garat szabaddá válik, a présgépkezelő
jelzésére felhajtanak a rámpán. Az ürítés a berendezés tömörítőgaratába
történik. A kiürített hulladék az ürítő garaton keresztül a présgépbe kerül,
amely elvégzi a tömörítést. A tömörítő berendezés által a nagykapacitású, zárt
görgős konténerekbe tömörített hulladék, görgős konténercserélő
felépítménnyel rendelkező járművekkel tovább szállítható a Királyszentistváni
kezelőműbe.
A 20 02 01 azonosítókódú biológiailag lebomló hulladék a telephelyen
gyűjtésre kerül, de nem történik előkezelés. A házhoz menő begyűjtő járattal
beszállított biológiailag lebomló hulladék az Átrakóállomás közbeiktatásával, a
Balatonfüredi Térségi Komposztáló Telepre kerül, vagy egyéb hatósági
engedéllyel rendelkező kezelőhöz. Az ideiglenes tárolás a kialakításra került
beton felületen (kb. 2000 m 2), vagy az arra kijelölt, földtakarással ellátott
ideiglenes manipulációs téren történik.
Kezelési művelet kódja: E02-04 (tömörítés)
Az átrakó állomás meghibásodása esetén, a meghibásodás időtartama alatt,
ideiglenes mobil rakodógéppel biztosított a gyűjtött hulladékok tovább
szállítása. Amennyiben a 20 02 01 azonosító kódú hulladék nem kerül
beszállításra az átrakó állomásra, abban az esetben közvetlenül a
Balatonfüredi Térségi Komposztáló Telepre vagy hatósági engedéllyel
rendelkező egyéb kezelőhöz történik a szállítása.
6.03 A tevékenység környezetvédelmi jellemzői:
-

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz
forrás) egyik telephelyen sem kapcsolódik.

-

A Válogatómű és az Átrakóállomáson végzett tevékenységek zajvédelmi
hatásterületén védendő terület, épület vagy helyiség nem található.

-

A tevékenységből adódóan a földtani közeg szennyezése nem várható.

6.04 A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:


4 db láncos konténeremelős gépjármű;
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4 db tömörítőhátfalas kukás gépjármű;
2 db horgos konténeremelő gépjármű;
2 db konténerszállító pótkocsi;
gumikerekes forgózsámolyos rakodógép;
2 db homlokrakodó;
mobil és fix hulladékfogó háló

Válogatómű:







fogadó láncos feladószalag;
válogatószalag;
mágneses szeparátor;
pódium a kézi válogatáshoz;
12 db ledobó garat;
bálázó feladószalag;



automata bálázó, integrált perforátorral

Átrakóállomás:

6.05



Behajtó- és üzemi út (aszfalt burkolatú, szélessége 4,6 m);



Üzemviteli és szociális épület (alapterület 107 m 2);



Hídmérleg, mérlegház (hossz 9,0 m, teherbírás 30 tonna);



Abroncsmosó,



Gépkocsi- és konténermosó (alapterület 10,0 x 20,0 m);



Homok- és olajfogó aknák;



Szennyezett víztároló (25 m3) nyomásfokozóval;



Fedett tároló épület;



Szabadtéri válogatott hulladéktároló bokszok;



Gépjármű tároló épület a kompaktor részére;



Raktár épületek;



Fahulladék és apríték tároló terület;



Telepített 5 m3 PB-gáz tartály;



Zárt szivárgásmentes szennyvíztároló;



Kerítés és kapu.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:
A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő személyzet áll
rendelkezésre. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

6.06

A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek:
Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan környezetszennyezési
káreseményre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik.
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7.00 Előírások:
7.01 Gyűjtésre és előkezelésre kizárólag a 4.01-4.02 pontokban szereplő nem
veszélyes hulladékok kerülhetnek.
7.02 Az Engedélyes a 8400 Ajka, 039 hrsz. és a 8400 Ajka, Szent István u. 1/a.,
778/14 hrsz. alatti telephelyeken a nem veszélyes hulladékok gyűjtését és
előkezelését csak a telephelyen szintén hulladékgazdálkodási tevékenységet
végző másik gazdálkodó szervezet "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Kft.) tevékenységétől időben egyértelműen elkülönítve végezheti és a
tevékenységhez szükséges dokumentációkat külön kell vezetni.
7.03 Az Engedélyes és a Kft. által a telephelyen gyűjtött és előkezelt hulladékok
nem keveredhetnek, azok fizikai elkülönítését egyértelműen meg kell oldani.
7.04 A 8400 Ajka, 039 hrsz. és a 8400 Ajka, Szent István u. 1/a., 778/14 hrsz. alatti
telephelyeken az Engedélyes által végzett nem veszélyes hulladékok
gyűjtési és előkezelési mennyisége és a telephelyen szintén
hulladékgazdálkodási tevékenységet végző másik gazdálkodó szervezet
("AVAR AJKA" Kft.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és
előkezelésének mennyisége együttesen nem haladhatja meg jelen
engedély 4.01.-4.02 pontokban meghatározott éves mennyiséget az
engedélyezett technológia változatlanul hagyása mellett.
7.05 Hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl a hulladéktároló helyen,
az átrakóállomáson és a válogatóművön nem tárolható, kivétel a biológiailag
lebomló hulladék (azonosító kód: 20 02 01), melyet legfeljebb 1 hétig, zárt
körülmények között lehet tárolni. A fenti időtartamok leteltét követően a
hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
7.06 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.
7.07 A tevékenység folytatása során
berendezések használhatóak.

csak

megfelelő

műszaki

állapotú

7.08 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak
átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint
rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.
7.09 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a
telephelyek rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
7.10 A hulladéktároló hely, válogatómű és átrakóállomás üzemeltetésével
kapcsolatban be kell tartani a LétesítményR. vonatkozó előírásait.
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7.11 A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a
környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. A
pénzügyi biztosíték meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatalnak igazolni
kell.
Határidő: először 2023. május 31., majd évente minden év május 31.
7.12 A hulladékok átadásakor az Engedélyesnek meg kell győződnie arról, hogy az
átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele
megtörtént.
7.13 A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges
pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
7.14 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik
be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a
Veszprém Megyei Kormányhivatalnak bejelenteni.
7.15 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.
7.16 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 hulladékgazdálkodási hatóság
hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
7.17 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalhoz
haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes
köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
7.18 A telephely üzemeltetéséből eredően – normál üzemmenet mellett –
semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken
határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
7.19 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki
állapotának figyelemmel kísérésével kell biztosítani a zajkibocsátás
minimalizálását.
8.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó
követelmények:
8.01 Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, a
telephelyen a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak
megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok
szóródását kizáró módon.
8

8.02 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.
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, előkezelés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető
legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés
megelőzését.
9.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:
Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet nem kívánja
végezni, a tevékenység megszüntetését megelőző 30 nappal a Veszprém
Megyei Kormányhivatalnak be kell jelenteni.
A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről az
Engedélyes köteles gondoskodni. A hulladékkezelő telep bezárására indított
eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a telep működése
következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Veszprém
Megyei Kormányhivatal megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve
az
utógondozás
és
tájrendezés
feltételeit.
Az
engedélyezett
hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja.
Amennyiben az Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó
hatósági
határozat
előírásait
megsérti,
illetve
azokban
foglalt
kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági
engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy
attól eltérően végzi, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal jelen határozatban szereplő
kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási
eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.
10.00 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/4522-3/2022.ált.
számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:
„1. Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely:
8200 Veszprém, Házgyári út 1; KSH: 12429057-3821-572-19, KÜJ:
102686599) kérelmére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Hulladékgazdálkodási
Főosztályán
VE-09/KTF/05365/2022. ügyiratszámon indult, az Ajka 039 hrsz. (KTJ:
100541008) és Ajka Szent István u. 1/a., 778/14 hrsz. (KTJ: 102162153) alatti
telephelyen folytatni kívánt hulladékgazdálkodási (átrakó állomás, válogatómű)
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tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az
alábbiak rögzítésével
szakhatóságként hozzájárulok:
1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíniés a felszínalatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
1.2 A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok
(hulladékok) a tevékenységgel érintett területen csak megfelelő műszaki
védelem (vízzáró burkolat), kialakítása mellett tárolhatók, illetve helyezhetők
el.
1.3 A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló
létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér
burkolatát egységes és egybefüggő burkolattal kell ellátni.
1.4 A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és
szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére
fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres
ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani. A
megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
1.5 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását
azonnal meg kell kezdeni.
1.6 A tevékenység által érintett területen biztosítani kell a csapadékvizek
károkozás nélküli
elvezetését, összegyűjtését, szükség szerinti tisztítását.
1.7 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgatóhelyettesi
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.”
11.00 Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
12.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.
13.00 Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a VE-09Z/04521-19/2017.
ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.
14.00 A 240 000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles
viselni, megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
15.00 Jogorvoslat
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé
válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a
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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.
A szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az jelen
döntésem elleni fellebbezés keretében támadható meg.
INDOKOLÁS
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A Veszprémi Megyei Kormányhivatalnál VE/30/05365/2022. ügyiratszámon
közigazgatási hatósági eljárás indult 2022. május 20. napján érkezett kérelem és
mellékletét képező dokumentáció alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása
tárgyában. Az Engedélyes részére VE-09Z/04521-19/2017. ügyiratszámon kiadott
hulladékgazdálkodási engedély került kiadmányozásra, melynek érvényességi ideje:
2022. július 20.
Az Engedélyes nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési 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 a LétesítményR. előírásait figyelembe véve vizsgáltam.
A szakhatósági megkeresés és hiánypótlási felhívás esetén az eljárás csak teljes
eljárásban folytatható le. A teljes eljárásra való áttérésről az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése
alapján VE/30/05365-2/2022. 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 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 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.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke nem veszélyes hulladék gyűjtési és
előkezelési
tevékenység
hulladékgazdálkodási
engedélyezési
eljárás
vonatkozásában az FM rendelet 1. melléklet 4.6 és 5 pontja szerint 240 000 Ft. Az
Engedélyes a benyújtott kérelmi dokumentáció mellékletében nem igazolta a díj
megfizetését, ezért VE/30/05365-8/2022. ügyiratszámú végzésben díjfizetésre hívtam
fel.
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A benyújtott dokumentáció vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a kérelem a
jogszabályban foglalt követelményeknek nem felelt meg, mert nem tartalmazta teljes
körűen a Ht.-ben és a hull.eng.R.-ben foglaltakat, így hiánypótlás benyújtása vált
szükségessé, ezért VE/30/05365-8/2022. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra
hívtam fel az Engedélyest, melynek VE/30/05365-10/2022. ügyiratszámon érkezett
beadványában eleget tett és egyben igazolta az eljárási díj megfizetését.
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a Korm. rendelet 2.
számú mellékletének 2.–3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata során az
alábbiakat állapítottam meg:
Közegészségügyi-szempontból:
A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt
dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi
rendelkezéseknek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján.
Természetvédelmi szempontból:
A telephelyek országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000
közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet,
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvényben meghatározott országos ökológiai hálózat övezeteit, a
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetét
nem érinti. A kivett ingatlanokon ex-lege védett természeti értékek, illetve a védett és
a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről,
valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényés állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok
előfordulásáról nincs információ.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból:
A tevékenységgel érintett település Ajka a légszennyezettségi agglomerációk és
zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a
11. számú – kijelölt városok – légszennyezettségi zónába tartozik.
A rendelkezésemre álló dokumentáció alapján a válogatómű és az átrakóállomás
működése, a hulladékok mozgatása és tárolása során a gépjárművek és
berendezések által kibocsátott légszennyező anyagok és az általuk felvert por
jelenthet kisebb mértékű levegőterhelést. A csarnok fűtetlen, a válogató
helyiségekben elektromos fűtés van. A tevékenységhez bejelentés köteles
légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) egyik telephelyen sem kapcsolódik.
A rendelkező rész 7.09 pontjában szereplő előírást a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.
Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:
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A vizsgált telephely Ajka Kh – hulladéklerakó terület funkciójú területén helyezkedik
el. Ny-i irányban Má – általános mezőgazdasági terület É-i, K-i és D-i irányban Eg –
gazdasági rendeltetésű erdőterület és Ev – védelmi rendeltetésű erdőterület
határolja. A telephely működése során közvetlen zajterhelést zajforrást az
anyagmozgatáshoz használt tehergépjárművek és munkagépek jelentenek.
Üzemszerű működésekor láncos-, valamint horgos konténeremelő gépjárművek,
kukásautók és homlokrakodók közlekednek folyamatosan. A telephely nappali
időszakban 4 órát működik, éjszakai 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. A hatásterületen védendő
terület, épület vagy helyiség nem található.
A Zajrendelet 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 7.18 és 7.19
pontban tettem előírást.
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.
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 (a továbbiakban: 531/2017. Korm. rendelet) 1. melléklet 19.
táblázat 57-58. pontjaiban meghatározott hatóságot szakhatóságként be kell vonni,
melyre tekintettel a VE/30/05365-4/2022. ügyiratszámú végzéssel szakhatóságként
megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/4522-3/2022.ált. számú
szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását előírásokkal adta meg, melyeket a
10.00 pontban szerepeltettem.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:
„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztálya VE/30/05365-4/2022. ügyiratszámú végzésében a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az
ÉBH Észak- Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ügyfél)
kérelmére indult eljárásban, az Ajka 039 hrsz. és Ajka Szent István u. 1/a., 778/14
hrsz. alatti telephelyen folytatni kívánt válogatómű és átrakóállomás üzemeltetési
tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.
A megkereséshez csatolásra került az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. Átrakóállomás, válogatómű hulladékgazdálkodási engedély kérelme.
Tekintettel arra, hogy a vízgazdálkodási és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalásom
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kiadásához a benyújtott dokumentációban a vízellátásra, a szennyvíz és
csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan nem megfelelően lettek ismertetve az
adatok, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 62. §-a alapján bizonyítási eljárást folytattam le, és a tényállás
tisztázása érdekében nyilatkozat és irat benyújtására hívtam fel Ügyfelet. Ügyfél a
kért iratokat benyújtotta. A hulladékgazdálkodási engedély kérelem és a tényállás
tisztázása érdekében benyújtott iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:
Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ajka 039 hrsz. alatti
telephelyen átrakóállomást, az Ajka, Szent I. u. 1/a. 778/14 hrsz. alatti telephelyen
válogatóművet üzemeltet, ahol nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését
végzi. Ügyfél a tárgyi ingatlanra vonatkozóan a az Ajkai Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzője által kiadott 06/662/2016.számú telephely engedéllyel rendelkezik.
Ügyfél ezen telephelyekre VE-09Z/05522-5/2017.;majd VE-09Z/00472-7/2019.
ügyiratszámommal
módosított
VE-09Z/04521-19/2017.
ügyiratszámú
Hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik nem veszélyes hulladékok gyűjtésére
és előkezelésére. Az engedély 2022.06.20.-ig hatályos.
HULLADÉKÁTRAKÓ ÁLLOMÁS
Az átrakó állomáson a nem veszélyes hulladék kezelése, átcsomagolása (tömörítés)
történik.
A kezelésnek ez a formája az ajkai lerakón az ajkai gyűjtőkörzetben közszolgáltatás
keretében gyűjtött települési szilárd hulladék átrakó állomáson történő átrakása,
konténerekbe történő tömörítése útján valósul meg annak érdekében, hogy a
megfelelő kezelőtelepre tovább szállításra kerüljön. Az átrakó célja a gyors ürítés és
a szállított hulladék tömörítése 1:4 - 1:6 arányban. A telepre való behajtást követően,
a mérlegelés után a beérkező gépjárművek tovább haladnak a tömörítőgép felé, és
amikor a garat szabaddá válik, a présgépkezelő jelzésére felhajtanak a rámpán. Az
ürítés a berendezés tömörítőgaratába történik. A kiürített hulladék az ürítő garaton
keresztül a présgépbe kerül, amely elvégzi a tömörítést. A tömörítő berendezés által
a nagykapacitású, zárt görgős konténerekbe tömörített hulladék, görgős
konténercserélő felépítménnyel rendelkező járművekkel tovább szállítható a
Királyszentistváni kezelőműbe. A biológiailag lebomló hulladék a telephelyen
gyűjtésre kerül, az átrakóállomás közbeiktatásával, a Balatonfüredi Térségi
Komposztáló Telepre kerül, vagy egyéb hatósági engedéllyel rendelkező kezelőhöz.
Az ideiglenes tárolás a kialakításra került beton felületen (kb. 2000 m2), vagy az arra
kijelölt, földtakarással ellátott ideiglenes manipulációs téren történik. Az átrakó
állomáshoz kapcsolódóan külön csapadék és csurgalékvíz elvezetés került
kiépítésre. A hulladéklerakó behajtó, ill. bekötő és üzemi útjai szilárd aszfalt
burkolatúak. A hídmérleg tisztántartásához a közeli kerti csapot veszik igénybe,
víztelenítése a telepi csapadékvíz elvezető rendszerrel együtt van megoldva. A
hídmérleg közlekedő felülete és rámpája beton aszfaltborítású feljáróval ellátott. A
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kerékmosó a kimenő forgalmi sávban, a hídmérlegtől kb. 2 m-es távolságra van
elhelyezve.
Gépkocsi- és konténermosó
A hulladékgyűjtő célgépek és konténerek tisztántartására kocsi- és konténermosó
szolgál. A konténerek és gyűjtőedények mosása szintén ezen a műtárgyon
végezhető. A konténerek szárítására és tárolására megfelelő nagyságú térburkolat
biztosított. A mosóvíz az iszap- és olajfogó műtárgyon keresztül a csurgalékvíz
tározó medencébe kerül. A mosónál keletkező rácsszemét elhelyezése nyitott
konténerben történik.
Olajleválasztó
A telep azon létesítményeinek csapadékvizeit, melyeknél olajszennyeződéssel lehet
számolni (kocsimosó, konténermosó, stb.) az olajfogóra vezetik Mosás csak az erre
a célra kiépített területen történik. Az olajfogó iszap és hordalékfogóval ellátott, a
mosótérről összegyűjtött szennyezett folyadék kezelésére szolgál. A homok és
olajfogó 6,75 x 2,30 m méretű monolit vasbeton medence, melyhez ürítőakna
csatlakozik. A homok- és olajfogó rész 1,80 x 5,0 m belméretű és 3,20 m mély. Az
olaj leválasztását merülőfal biztosítja, a víz bukóvályún keresztül csővezetéken jut a
mosóvíz-tározó medencébe. A medence alján szűrőréteg került beépítésre. A
medence belül kétrétegű vízzáró vakolatot kapott (Resolit), kívül kétrétegű
bitumenmáz készült. A fenéklemez alatt 30-70 cm vastag, 90 %-ra tömörített
homokos kavicságyazat található. Az olajgyűjtő aknában összegyűlt olajat szippantó
kocsi szállítja az ártalmatlanítás helyére. Az olajfogó műtárgy folyadékzárósága
biztosított.
Mosóvíz tároló medence és nyomásfokozó
A mosóvíz tároló két rekeszes, földalatti, monolit vasbeton műtárgy. A 4,40 x 3,40 m
alapterületű vízmedence 25 m3 mosóvíz tárolását biztosítja, a 2,30 x 4,40 m
belméretű aknába a nyomásfokozó szivattyúk, hidrofor és kompresszor kerültek
beépítésre. A medence belső felülete kétrétegű Resolit vízzáró vakolattal ellátott. A
műtárgy külső falai kétrétegű bitumenmázzal vannak bevonva. A fenéklemez alatt
30-70 cm vastag homokos kavics található.
Szennyvíztároló
2,50 x 2,50 m alapterületű monolit vasbeton műtárgy, a szociális épület kommunális
szennyvizeinek tárolására szolgál. Térfogata: 8,5 m3. A medence belső felülete
kétrétegű Resolit vízzáró vakolattal van ellátva. A műtárgy külső falai kétrétegű
bitumenmázzal vannak bevonva. A kommunális szennyvíztároló kialakítása vízzáró.
A szennyvíztározóból a szennyvíz eltávolítása szippantó kocsival történik, tengelyen
kerül elszállításra a városi szennyvíztelepre.
Szigetelt földmedence
A szigetelt földmedence feladata, hogy a telep területéről összegyűjtött szennyezett
felszíni vizeket és a csurgalékvíz átemelőből érkező szennyezett csurgalékvizeket
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tárolja. A szigetelt földmedencében tárolt szennyezett vizek jelenleg a
hulladékdepónia területére kerülnek vissza a kiépített nyomásfokozón és kapcsolódó
hálózaton keresztül, porlekötő szerepet töltenek be. A szigetelt földmedence
méretezése egyrészt a csapadékvizekre, másrészt a szennyezett csurgalékvizekre
történt. Túltöltés esetére egy árapasztó túlfolyó is beépítésre került. A szigetelt
földmedence teljes térfogata 632 m3, amelyből 536 m3 az üzemi térfogat. A
medencéhez technológiailag rácsaknák kapcsolódnak. Az I., II. és III. számú
finomrácsaknák a locsolóvíz szivattyúk és osztószerelvényeik védelmét szolgálják. A
II. és III. számú rácsaknák a szeméttelepi belső övárkokon érkező csapadékvizek
szűrését végzik, az I. sz. rácsakna a nyitott medencébe esetleg egyéb módon - légi
úton - bejutó szemét elleni végső védelmet biztosítja. A IV. sz. aknánál – mely a
külső, a szeméttelepen kívüli csapadékvizeket a lerakótól távoltartó övárkok gyűjtő,
energiatörő ejtőaknája – a meglévő horhos irányába kétoldali durvarács fogja ki az
esetleg légi úton besodródó nagyobb darabos szennyezést (pillepalackok stb.). A
rácsaknák monolit (helyszínen készített) vasbeton aknaműtárgyak, fagyálló, vízzáró
betonból. A lerakóról származó vizekkel érintkező I., II. és III. sz. aknánál
biztonságból szulfátálló cementet alkalmaztak. Ugyancsak szulfátálló betonból
készültek a szigetelt medencébe kerülő beton és vasbeton szerkezetek (surrantók,
alaplemezek, ill. tömbök, stb.). A IV. rácsakna egyúttal a szigetelt földmedence
vésztúlfolyójának fogadó aknája is.
Övárok rendszer
Az övárok rendszer a telep mindkét völggyel párhuzamos oldalán került kiépítésre,
amely egy-egy belső és egy-egy külső árokrendszert foglal magába. A külső övárok
rendszer feladata, hogy megakadályozza a felszíni vizek belépését a lerakó
területére. Ezen övárok befogadja a horhosnak a hulladéklerakón kívüli részét,
amelyet a bevezetés környezetében esés és energiatörő műtárgy és burkolat
kiépítésével rendezett. A belső övárok rendszer feladata, hogy megakadályozza a
telep közlekedési felületéről, és a hulladék depóniából lefolyó szennyezett
csapadékvizek kilépését a területről. Befogadója a szigetelt földmedence. Tárgyi
telephely Ajka külterületén, a várostól K-i irányban található. A telepehelyhez a
legközelebbi élővíz a kb. 500 m-re D-i irányban húzódó Csinger-patak, melynek
befogadója a Torna-patak. Az érintett telephely szennyeződés-érzékenységi
besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
(továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi
térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) terület. A
tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy
hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti. A tevékenység nincs hatással
az árvíz és a jég levonulására. A hulladékkezelő telepen üzemviteli és szociális
épület található, vízellátása a meglévő közmű hálózatra történő rácsatlakozással
történik. A vízfelhasználás szociális részről a mosdók, zuhanyzó, technológiai
oldalról az abroncsmosó, valamint a gépkocsi és konténermosó vízfelhasználása. A
tevékenységnek technológiai vízigénye nincs. A technológiából szennyvíz nem
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keletkezik. A kommunális szennyvíz elszállíttatása tengelyen, arra feljogosítással
rendelkező szakvállalat bevonásával valósul meg, eseti megrendelés alapján. A
tiszta és a területről lefolyó esetlegesen szennyeződhető csapadékvizek
elválasztását, utóbbinak a telephelyen belül tartását és gyűjtését övárok rendszer
biztosítja.
HULLADÉKVÁLOGATÓ MŰ
A szelektíven gyűjtött lakossági hulladékot (papír, üveg, műanyag) a
hulladékválogató műben teszik újrahasznosításra alkalmassá. A beszállított hulladék
azonosító kód megjelölésével mérlegelésre kerül, majd számítógépes adatfelvétel
történik. Ezt követően a hulladékot a feladószalagra, vagy a feladószalag előtti
területre ürítik. A hulladék homlokrakodó segítségével kerül a feladószalagra, mely
végül továbbítja a hulladékot a válogatószalagra. A vas leválasztására mágneses
szeparátor áll rendelkezésre. A hasznosítható anyagok szortírozása a
válogatószalagon kézi erővel történik. A hulladék bálázógéphez történő
továbbítására szállítószalag szolgál. A válogatóműben végül bálázásra kerülnek a
hulladékok papír, műanyag és fém frakciónként, ezt követően az elkészült bálákat
engedéllyel rendelkező hulladékhasznosítókhoz szállítják. Tárgyi telephely Ajka
közigazgatási területén, a város Ny-i belterületén helyezkedik el. A telepehely D-i,
DK-i határában húzódik a Torna-patak állandó vízfolyás, melynek befogadója a
Marcal. Az érintett telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása faviR. 7. § (4)
bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti
vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) terület. A tárgyi ingatlan felszín alatti
vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt
védőövezetét nem érinti. A tevékenység nincs hatással az árvíz és a jég
levonulására. A hulladékkezelő telep vízellátása a meglévő közmű hálózatra történő
rácsatlakozással történik. A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.
A technológiából szennyvíz nem keletkezik. A telephely szennyvízelvezetése
közműhálózatra történik. A másodnyersanyag tároló esetlegesen szennyezett
csapadékvizeinek, illetve a minimálisan keletkező csurgalékvizek elvezetésére 30 cm
széles, 50 cm mélységű vasbeton folyóka épült 50 m hosszban, amiről ASIO AS TOP SORlEOIPPs 1,5 típusú olaj- és homokfogó tisztító műtárgyba kerül a víz,
ahonnan NA250 KG PVC csövön keresztül kerül a végső befogadóba, a Torna
patakba. A telep tiszta csapadékvizeinek elvezetésére gyepesített, földmedrű
szikkasztó övárok épült 225,60 fm hosszban. Az el nem szikkadó vizek befogadója a
Torna patak NA300 KG PVC csövön keresztül, a bevezetésnél 7 m szélességben
betonlapokkal és a fenékben 7 m szélességben kőszórással kiépített mederbiztosítás
épült. A beszállított hulladékok mérlegelésére egy hídmérleg épül. Az alatta lévő
betontálcán összefolyó víz egy l10-es KG PVC csövön szikkasztó aknába jut. A
hulladékkezelő telep területén az üzemi úthálózatról a csapadékvíz-elvezetést az út
pályaszerkezetének lejtése biztosítja. A vízelhelyezés a padka melletti szikkasztó
övárokban történik. A hídmérleg és a csarnok közötti zárt terület csapadékvízének
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összegyűjtése burkolt árok segítségével szikkasztó árokba történik. Árokburkolat TB
20/30/30 mederburkoló elem, T BF 20 vízbeeresztős fedlappal. A tetőfelületekről a
csapadék víz szintén az övárokba vezetődik. A zöldterületek kialakítása úgy történik,
hogy az esővíz a helyszínen elszikkasztható legyen, ezt a terepviszonyok
kialakításával biztosított. A hulladékkezelő telepen két darab (CS-1 102,90m, CS-3
122,70m), teljes hosszban 225,60 fm hosszúságú csapadékvíz szikkasztó árok került
kiépítésre. A szikkasztó árok el nem szikkadó vize egy helyen NA300 KG-PVC
csövön keresztül a Torna patakba vezetődik. A bevezetésnél mederbiztosítás került
kialakításra. A válogatócsarnok tetejéről a csapadékvizet Lindab rendszerű
ereszcsatornával gyűjtik össze és vezetik le. Felhívom a figyelmet, hogy a
csapadékvíz elvezetés és tisztítás vízilétesítményei csak érvényes vízjogi
üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetők. Fentiek alapján megállapítom,
hogy jelen kérelem tárgya – állásfoglalásomban rögzített feltételek betartása mellett vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért végzésem 1.1-1.7 pontjaiban rögzített
előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. Előírásaimat a FaviR. 8-11.
§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4-8. §-i, a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6-8. és 18.
§-a, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1)
bekezdése alapján tettem.
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. 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.”
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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
hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi szempontból engedélyeztem.
Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok
alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.
Jelen határozat 5.00 pontjában az Engedélyes által benyújtott dokumentáció
mellékleteként megküldött 8400 Ajka, 039 hrsz. alatti telephelyen üzemelő
komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát a LétesítményR. 26. § (4) bekezdése
alapján jóváhagytam.
A határozat 4.00 és 7.01 pontjában a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.)
VM rendeletnek megfelelően adtam meg a gyűjthető és előkezelhető hulladékok
azonosító kódját és megnevezését. A hulladékmennyiségeket a bemutatott
kapacitásadatok alapján engedélyeztem.
A Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi jelen eljárás tárgyát
képező, 8400 Ajka, 039 hrsz. és 8400 Ajka, Szent István u. 1/a., 778/14 hrsz. alatti
átrakóállomáson és válogatóműben a VE-09/KTF/000253-7/2021. ügyiratszámú
hulladékgazdálkodási engedély alapján. Az Engedélyes az érintett válogatóművet és
átrakóállomást a Kft.-vel közösen, megosztott formában kívánja üzemeltetni, a
telephelyen egy adott időpontban a hivatkozott két gazdálkodó szervezet közül
kizárólag az egyik fog tevékenységet végezni.
A fentiekre tekintettel a két gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási
tevékenységének jól elkülöníthetősége és nyomon követhetősége érdekében a 7.027.04 pontokban előírást tettem.
A határozat 7.05 pontjában szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja és a
LétesítményR. 19. § (39 bekezdése, 26. (8) bekezdése és 28. § (12) bekezdése
alapján tettem.
A határozat 7.06 pontjában szereplő előírást a Ht. 4. § alapján tettem.
A Kvt. 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell
megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a
környezetkárosítást. A fentiek alapján a 7.07 pontban előírást tettem.
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján és az
adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a 12. § (1) bekezdése alapján előírást
fogalmaztam meg a 7.08 pontban.
A 7.10 pontban szereplő előírást szereplő előírást a LétesítményR. 18-21; 25-28. §ok alapján írtam elő.
A 7.11 pontban szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján tettem,
figyelembe véve a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdés e) pontját és a Ht. 70.§-át.
20

A Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel a 7.12 pontban tettem előírást.
A pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítására vonatkozóan a
7.13 pontban szerepeltetek előírást, figyelemmel a Ht. 80. § (1) bekezdés e)
pontjára.
A határozat 7.14 pontban szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján
tettem.
A 7.15 pontban szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdése alapján
rendelkeztem.
A 7.16 pontban szereplő előírást a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.
A 7.17 pontban szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése alapján tettem.
A 8.00 pontban foglaltak a Ht. 80. § (1) bekezdés e) 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 11.00 pontjában foglaltaknak megfelelően.
Az engedély időbeli hatályát a 12.00 pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1)
bekezdése alapján állapítottam meg.
Az Engedélyes részére korábban kiadott VE-09Z/04521-19/2017. ügyiratszámú
hulladékgazdálkodási engedély visszavonásáról jelen határozat 13.00 pontjában
rendelkeztem.
Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1)
bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a 14.00 pontban.
A határozat 15.00 pontja az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:
A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése
biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban
a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53.
§-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. §
(1) bekezdése, és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a
alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp.
77. §-a rendelkezik.
A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1)
bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.
A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1)
bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja
meg.
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Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2022. június 19. Az ügyintézést jelen döntés
kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.
A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint az
illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.
A Kormányhivatal hatáskörét a Korm. 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) bekezdés állapítja meg.
A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás és a Veszprém
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló
4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.
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