
Ügyiratszám: VE/30/07429-5/2022. Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély 
módosítása

Ügyintéző: Bódi-Fodor Andrea Hiv. szám: -
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály Melléklet: -
Telefon: 88/550-899

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Megyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal)  hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljárva a ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely:
8200 Veszprém, Házgyári út 1.; KSH: 12429057-3821-572-19; KÜJ:102686599, telephely:  8230
Balatonfüred, Aszófői u., 087/1 hrsz. KTJ: 102167882, a továbbiakban:  Engedélyes) részére  a
VE/30/05237-19/2022.  ügyiratszámú  határozattal  módosított  VE/30/05237-16/2022.
ügyiratszámon kiadott  hulladékgazdálkodási  engedélyt  (a  továbbiakban:  alaphatározat)  jelen
határozat 2.00 – 5.00 pontjai szerint 

módosítom.

2.00 Az alaphatározat 4.00 pontjában szereplő táblázatot az alábbira cserélem ki:

4.00 Gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok:

Azonosító
kód

Megnevezés
Gyűjthető, előkezelhető

és hasznosítható
mennyiség [tonna/év]

02
MEZŐGAZDASÁGI,  KERTÉSZETI,  AKVAKULTÚRÁS  TERMELÉSBŐL,
ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL,  VADÁSZATBÓL,  HALÁSZATBÓL,  ÉLELMISZER-
ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

02 07
alkoholtartalmú  vagy  alkoholmentes  italok  termeléséből  származó  hulladék  (kivéve
kávé, tea és kakaó)

02 07 02 szeszfőzés hulladéka 6900

15
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ
ANYAGOK  (ABSZORBENSEK),  TÖRLŐKENDŐK,  SZŰRŐANYAGOK  ÉS
VÉDŐRUHÁZAT

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 

mailto:veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu


Azonosító
kód

Megnevezés
Gyűjthető, előkezelhető

és hasznosítható
mennyiség [tonna/év]

15 01
csomagolási  hulladék  (beleértve  a  válogatottan  gyűjtött  települési  csomagolási
hulladékot)

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 6900

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 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék 6900

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 6900

20 02 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 6900

20 03 egyéb települési hulladék

20 03 02 piacokon képződő hulladék 6900

Összesen: 6900

3.00 Az alaphatározat 6.02 pontját az alábbira cserélem ki:

A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan tárolható hulladékok mennyisége: 5500
tonna

Az  Engedélyes  a  telephelyén  kialakított  hulladéktároló  helyet  a  Kormányhivatal  által
VE/30/07489-4/2022. ügyiratszámon jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján üzemelteti.

4.00 Az alaphatározat 6.03 „A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése” pontjának 2., 3.,
6. és 7. bekezdését törlöm, helyébe az alábbi lép:

A komposztáló terület nagysága 3860 m2, területe betonozott.

A komposztáló terület nagysága 6920 m2, területe betonozott.

A komposztáló telepre beszállított hulladékokat az előkezelő térrészen (hulladék tároló helyen)
rakodják le, illetve tárolják a kezelés megkezdéséig. 

A komposztáló telepre beszállított hulladékok az előkezelő térrészen kerülnek lerakodásra, illetve
tárolásra a kezelés megkezdéséig. A feldolgozás folyamatos, a maximális tárolási idő 1 év, az
egyidejűleg tárolható mennyiség 5 500 tonna.

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékok az átvételt  megelőzően szemrevételezésre
kerülnek. A megfelelő, kizárólag fás és lágyszárú növényi hulladékok hídmérlegen mérlegelésre
kerülnek. A szemrevételezésen átesett nem veszélyes hulladékok először anyagi minőség szerint
válogatásra, osztályozásra kerülnek. Ezen a ponton választódik ketté a hasznosítási művelet. A
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beérkező  fás  szárú  hulladék  és  a  vegyes  hulladék  azon  része,  ami  nem  alkalmas
komposztálásra, külön kerülnek tárolásra.

A  telephelyre  beérkező  nem  veszélyes  hulladékok  az  átvételt  megelőzően  szemrevételezésre
kerülnek.  A megfelelő,  kizárólag  fás  és  lágyszárú  növényi  hulladékok  hídmérlegen  mérlegelésre
kerülnek.  A szemrevételezésen átesett  nem veszélyes hulladékok először anyagi  minőség szerint
válogatásra,  osztályozásra  kerülnek.  Ezen  a  ponton  választódik  ketté  a  hasznosítási  művelet.  A
beérkező hulladék azon része ami nem alkalmas komposztálásra, külön kerülnek tárolásra.

A komposztálásra alkalmas zöld hulladék darálásra kerül és megkezdődik egy részének prizmába
történő berakása. A prizmákba rakott résznél megkezdődik a fentiekben leírt szemipermeábilis takaró
laminát  rendszerű komposztálási  technológia.  A prizma a megfelelő mennyiségű hulladék elérése
után a szemipermeábilis fóliával letakarásra kerül. Ezután megkezdődik a 21 napos, számítógép által
vezérelt levegőztetésű, hőmérséklet monitorozott előérlelési - komposztálási folyamat. A monitorozott
hőmérsékleti  adatok  alapján  az  előérlelési  folyamat  közben forgatás  végezhető.  A komposztálási
folyamat  lejártát  követően  a  komposztot  rostálni  kell,  így  elkülönítésre  kerül  a  késztermék  és  a
rostálás  során  keletkező  a  rostamaradék.  A rostamaradék  nagy  része  a  további  komposztálási
folyamatok során visszaforgatásra kerül. A késztermék minősége utóérleléssel javítható.

A komposztálásra alkalmas hulladék darálásra kerül és megkezdődik egy részének prizmába történő
berakása. A prizmákba rakott résznél megkezdődik a fentiekben leírt szemipermeábilis takaró laminát
rendszerű komposztálási  technológia.  A prizma a megfelelő  mennyiségű hulladék elérése után a
szemipermeábilis  fóliával  letakarásra  kerül.  Ezután  megkezdődik  a  21  napos,  számítógép  által
vezérelt levegőztetésű, hőmérséklet monitorozott előérlelési - komposztálási folyamat. A monitorozott
hőmérsékleti  adatok  alapján  az  előérlelési  folyamat  közben forgatás  végezhető.  A komposztálási
folyamat  lejártát  követően  a  komposztot  rostálni  kell,  így  elkülönítésre  kerül  a  késztermék  és  a
rostálás  során  keletkező  a  rostamaradék.  A rostamaradék  nagy  része  a  további  komposztálási
folyamatok során visszaforgatásra kerül. A késztermék minősége utóérleléssel javítható.

5.00 Az alaphatározat 7.00 pontját alábbival egészítem ki:

7.23 Az  alaphatározat  4.00  pontjában  megnevezett  15  01  06  azonosító  kódú  egyéb,
kevert  csomagolási  hulladék csak  abban  az  esetben  gyűjthető,  előkezelhető  és
hasznosítható, ha az biológiailag lebontható.

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

7.00 Jelen határozatot hatósági nyilvántartásban rögzítem.

8.00 Az eljárás 355 000 Ft, azaz háromszázötvenötezer forint összegű igazgatási szolgáltatási  díját
az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

9.00 A Kormányhivatal a határozat hirdetményezéséről internetes honlapján gondoskodik.

10.00 Jogorvoslat

A 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 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
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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/30/07429/2022. ügyiratszámon  2022.  szeptember 14. napján  közigazgatási
hatósági eljárás indult az  Engedélyes  által benyújtott kérelem alapján az  alaphatározat módosítása
tárgyában.

Az  Engedélyes a kérelmében az  alaphatározatban foglalt  gyűjthető,  előkezelhető és hasznosítható
nem veszélyes hulladék körének bővítését kérte. 

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  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 hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban:  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) 2.  § (1) bekezdése szerint igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért.

Az  FM  rendelet  1.  sz.  melléklet  4.6.  és  37.  (hulladékgyűjtés  engedélyezése),  5.  és  37.  (hulladék
előkezelésének  engedélyezése,  ha  a  hasznosítási  és  ártalmatlanítási  műveletek  közül  előkészítő
műveletet  engedélyeznek)  és  7.  és  37.  (hulladék  hasznosítás  engedélyezése)  pontja  alapján  az
igazgatási  szolgáltatási  díj  mértéke  355  000  Ft,  azaz  háromszázötvenötezer  forint,  melynek
megfizetését az Engedélyes az eljárás során igazolta.

Jelen  eljárásban  a  szakhatóság  megkeresését  mellőztem,  mivel  az  alaphatározat  módosítása
hatáskörét nem érinti.

Jelen  döntés  a  Ht.  79.  §  (4)  bekezdése és  a hulladékgazdálkodási  tevékenységek nyilvántartásba
vételéről,  valamint  hatósági  engedélyezéséről szóló  439/2012.  (XII.29.)  Korm.  rendelet  14.  §  (3)
bekezdése alapján hoztam meg.

Az Engedélyes kérelmének helyt adva a rendelkező rész  2.00-4.00 pontjai szerint módosítottam az
alaphatározatot.

Az 5.00 pontban tett előírást a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján bekezdés alapján tettem. 

Jelen határozat 6.00 pontjában 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  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.

A rendelkező rész 9.00 pontjában tett előírást a Ht. 78/B § (2) bekezdése alapján.
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Jelen határozat 10.00 pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat  bírósági  felülvizsgálatának  lehetőségét  az  Ákr.  112.  §  (1)  bekezdése 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  Itv. 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 ügyintézési határidő leteltének napja: 2022.  május 19.  Az ügyintézést jelen döntés kézbesítésével
lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem. 

A  határozatot  a  K.  rendelet 7.  §  (3)  bekezdése  szerint  az  illetékes  megyei  katasztrófavédelmi
igazgatóságnak, az  Ákr. 85.  §  (1)  bekezdésére  tekintettel  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak megküldöm.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 79. § (4) bekezdése,
illetékességét a K.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 vezetőjének a
kiadmányozás rendjéről szóló 18/2022. (VIII.1.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

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

2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 601411315)

3. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, email: 
vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu

4. Irattár

Véglegessé válás után:

5. Honlap

6. Hatósági nyilvántartás
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