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HATÁROZAT
1.00 A Veszprém Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében
eljárva, az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1; KSH: 12429057-3821-572-19,
KÜJ: 102686599, telephely: 8230 Balatonfüred, Aszófői út 087/1 hrsz;
KTJ: 102167882, a továbbiakban: Engedélyes) részére VE/30/05237-16/2022.
ügyiratszámon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt (a továbbiakban:
alaphatározat) jelen határozat 2.00 pontja szerint
módosítom.
2.00

Az alaphatározat 6.03 pontja az alábbival módosul:
A technológia során keletkező rostálatlan komposzt azon részét, amelynek
rostált komposzt tartalmára nem mutatkozik piaci igény, illetve a nem
visszaforgatott rostamaradékot az Engedélyes a Királyszentistvánon lévő
hulladéklerakó takarására kívánja felhasználni. A takaróanyag felhasználás a
lerakón biztosított, mivel a beérkező technológiai céllal hasznosítható
hulladékok mennyisége nem elegendő a lerakó megfelelő takarásához.

3.00

Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva az Engedélyes
részére kiadott alaphatározatot jelen határozat 4.00 pontja szerint
kijavítom.

4.00 Az alaphatározat 6.03 pontjában szereplő „A komposztáló terület nagysága
3860 m2, területe betonozott.” szövegrészt az alábbira javítom ki:
A komposztáló terület nagysága 6925 m2, területe betonozott.
5.00

Az alaphatározat egyéb, módosítással és kijavítással
rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.

nem

érintett

6.00

Jelen határozatot a hatósági nyilvántartásban rögzítem.

7.00

A határozat hirdetményezéséről a Kormányhivatal internetes honlapján
gondoskodom.
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8.00

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.
A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya
nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály
elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az
indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák,
és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet
megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.
A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz
érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi
elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság
nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a
kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak
elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem
foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal
végrehajthatónak
nyilvánította.
A
tudomásszerzésig
foganatosított
végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában
hatályban maradnak.
A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül
határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem
tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres
eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet –
ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági
eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.
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INDOKOLÁS
A Kormányhivatalnál VE/30/05237/2022. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás
indult az Engedélyes által 2022. május 13. napján benyújtott kérelem és mellékletét
képező dokumentáció alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.
Az Engedélyes részére az alaphatározat 2022. június 09. napján kiadmányozásra
került.
Az Engedélyes VE/30/03578-17/2022. ügyiratszámon iktatott beadványával jelezte a
Kormányhivatal részére, hogy az alaphatározat 6.03 pontjában elírás történt,
valamint a tevékenység leírásának pontosítását kérte, mivel a rostálatlan komposzt
azon részét, amelyre nem mutatkozik piaci igény, a Királyszentistvánon lévő
hulladéklerakó takarására kívánja felhasználni.
Az Engedélyes által benyújtott kérelem és a megküldött észrevétel összehasonlítását
követően megállapítottam, hogy az alaphatározat 6.03 pontjában valóban elírás
történt, melyre tekintettel az alaphatározat kijavításáról rendelkeztem jelen határozat
3.00-4.00 pontjaiban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. §-a alapján.
A tevékenység ismertetésének pontosítására az alaphatározatot módosítottam jelen
határozat 1.00-2.00 pontja szerint az Ákr 120 §, valamint a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 79. § (4) bekezdésében biztosított jogkör alapján.
Jelen határozat 5.00 pontjában a rendelkeztem az alaphatározat további részeinek
változatlan hatályban való fenntartásáról.
A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019.
(XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a
Kormányhivatal intézkedett a határozat 6.00 pontjában foglaltaknak megfelelően.
A határozat 7.00 pontjában szereplő előírást Ht 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja
alapján tettem.
Jelen határozat 8.00 pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:
A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 90. § (3) bekezdése, 112.
§ (1) bekezdése, valamint 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 szabályokat a Kp. 77. §-a tartalmazza.
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.
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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. sz. melléklete állapítja meg.
A határozatot az Ákr. 90. § (2) bekezdése alapján megküldöm az illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságnak, a területi vízvédelmi és vízügyi hatóságnak és a
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának.
A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság
kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (1) és a 2. § (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 Kormányhivatal
kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 4/2020. (III.2.) utasítása
alapján történt.
Veszprém, elektronikus bélyegző szerint
Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Benczik Zsolt
főosztályvezető
Kapják:
1.

ÉBH Kft. (adószám: 12429057)

2.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KRID: 601411315

3.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KRID: 708215715

4.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu

5.

Irattár

Véglegessé válás záradékával történő ellátás után:
6.

Hatósági nyilvántartás

7.

Honlap
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Főosztály,

email:

