
Ügyiratszám: VE/30/04918-14/2022. Tárgy: Hulladékgazdálkodási 
engedély

Szerv. Egység: Hulladékgazdálkodási Osztály Hiv. szám: -
Ügyintéző: Jakab Ildikó Melléklet: -
Telefon: 88/550-887

H A T Á R O Z A T

1.00 A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal)
hulladékgazdálkodási  hatáskörében  eljárva  az  ÉBH  Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) részére 

engedélyezem,

hogy a  4.00  pontban  megadott  fajtájú  és mennyiségű nem veszélyes  hulladékok
gyűjtését,  az 5.00 pontban  megadott  fajtájú és mennyiségű veszélyes hulladékok
gyűjtését és a 6.00-7.00 pontban  megadott  fajtájú és mennyiségű nem veszélyes
hulladékok előkezelését végezze. 

1.01 Az  Engedélyes  által  a  telephelyen  belül  üzemeltetett  hulladékgyűjtő  udvar,
válogatómű és az átrakó állomás üzemeltetési szabályzatát 

jóváhagyom.

2.00 Engedélyes: ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Statisztikai azonosító jele: 12429057-3821-572-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 102686599

Telephelye: 8500 Pápa, Szabó Dezső u. 6918 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 221883 m, Y = 528493 m

Telephely azonosító (KTJ): 102151353

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék gyűjtés,

- veszélyes hulladék gyűjtés,

- nem veszélyes hulladék előkezelés.

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 

mailto:veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu


4.00 A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető nem veszélyes hulladékok: 

Azonosító
kódszám

Megnevezés
Mennyiség
(tonna/év)

15
HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM

MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK,
SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01
csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött, települési

csomagolási hulladékokat)

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 5000

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 5000

15 01 03 fa csomagolási hulladék 5000

15 01 04 fém csomagolási hulladékok 200

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 5000

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 5000

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 5000

15 01 09 textil csomagolási hulladék 5000

16
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT

HULLADÉK

16 01

A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált
gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű

bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14
főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)

16 01 03 Hulladékká vált gumiabroncsok 5000

17
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01 beton 5000

17 01 02 tégla 5000

17 01 03 cserép és kerámia 5000

17 01 07
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok

keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
5000

17 02 Fa, üveg és műanyag

17 02 01 fa 5000

17 02 02 üveg 5000

17 02 03 műanyag 5000

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 06 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag
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17 06 04
szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06

03-tól
5000

17 09 Egyéb építési-bontási hulladék

17 09 04
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09

01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
5000

20

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

HULLADÉKOKAT IS)

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)

20 01 01 papír és karton 5000

20 01 02 üveg 5000

20 01 25 étolaj és zsír 5000

20 01 36
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a

20 01 35-től
5000

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 5000

20 01 39 műanyagok 5000

20 01 40 fémek 300

20 02
Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is

beleértve)

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 5000

20 03 Egyéb települési hulladék

20 03 07 lomhulladék 5000

Összes mennyiség: 5000

5.00 A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető veszélyes hulladékok: 

Azonosító
kódszám

Megnevezés Mennyiség
(tonna/év)

08

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK,
TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL,

KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

08 01 festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék

08 01 11*
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat

tartalmazó festék- és lakkhulladék
1000

08 03
nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és

felhasználásából származó hulladék

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 1000

13 OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az
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étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott
hulladékot)

13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék

13 02 05*
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-,

hajtómű- és kenőolaj
1000

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 1000

15
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT

FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK,
SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási

hulladékot)

15 01 10*
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal

szennyezett csomagolási hulladék
1000

15 01 11*
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet)

tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve
a kiürült hajtógázos palackokat

1000

16
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT

HULLADÉK

16 01

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált
gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű

bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14
főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)

16 01 07* olajszűrő 1000

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 1000

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 11*
klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó

használatból kivont berendezés
1000

16 02 13*
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés,

amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő
hulladéktípusoktól

1000

16 06 elemek és akkumulátorok

16 06 01* ólomakkumulátorok 1000

20

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

HULLADÉKOKAT IS

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)

20 01 13* oldószerek 1000

20 01 14* savak 1000

20 01 15* lúgok 1000

20 01 17* fényképészeti vegyszer 1000

20 01 19* növényvédő szer 1000
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20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 1000

20 01 23*
klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett

berendezés
1000

20 01 27*
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók

és gyanták
1000

20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer 1000

20 01 33*
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16

06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és
akkumulátorok is megtalálhatók

1000

20 01 35*
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos
és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20

01 21-től és a 20 01 23-tól
1000

Összesen: 1000

6.00 Az átrakóállomáson előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító
kód

Nem veszélyes hulladék megnevezése
Mennyiség

(tonna/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 07 üveg csomagolási hulladék 25 000

20
TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI

HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI
HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

20 03 egyéb települési hulladék

20 03 01
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes

települési hulladékot is
25 000

20 03 07 lomhulladék 25 000

Összesen: 25 000

7.00 A válogatóműben előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító
kód

Nem veszélyes hulladék megnevezése
Mennyiség

(tonna/év)

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

15 01
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési

csomagolási hulladékot)

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 5000

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 5000

15 01 03 fa csomagolási hulladék 5000

15 01 04 fém csomagolási hulladék 200

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 5000

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 5000

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 5000

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 15 01)

20 01 01 papír és karton 5000

20 01 39 műanyagok 5000

Összesen: 5000

8.00 Az  engedélyezett  hulladékgazdálkodási  tevékenység  műszaki  és
környezetvédelmi jellemzői: 

8.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület: 

A  nem  veszélyes  és  veszélyes  hulladék  telephelyi  gyűjtési  tevékenységgel  Pápa,
Szabó Dezső utca 6918 hrsz.-ú telephely (a továbbiakban: telephely) hulladékgyűjtő
udvara érintett.

A  nem  veszélyes  hulladék  előkezelési  tevékenységgel  a  telephely  (válogatómű,
átrakóállomás) érintett.

A  telephely kerítéssel körülkerített,  a telephelyen portaépület,  hídmérleg és szociális
helyiségek rendelkezésre állnak. A telephelyen tűzi víztározó, valamint tűz- és füstjelző
rendszer került kialakításra. A telephelyet kamera rendszer, valamint nyitvatartási időn
kívül biztonsági őr felügyeli. 

8.02 A  hulladékgyűjtő  udvaron  egyidejűleg  maximálisan  gyűjthető hulladék
mennyisége: 880 tonna.

8.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése: 
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Az Engedélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységet folytat.

Az Engedélyes a hulladékok összegyűjtését és telephelyre történő beszállítását az
Pest  Megyei  Kormányhivatal  által  PE/KTFO/04709-14/2018.  iktatószámon  kiadott
hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A telephelyen lévő átrakó állomáson átrakásra kerülő hulladékok gyűjtése zárt, illetve
nyitott konténerekben a telephely szilárd burkolattal ellátott 500 m2 nagyságú részén
történik.

A hulladékgyűjtő udvarban gyűjteni kívánt nem veszélyes és veszélyes hulladékokat
a  lakosság  szállítja  be  a  telephelyre.  A  hulladékokat  mérlegelik,  szükség  szerint
kézzel  válogatják,  majd az adott  hulladék gyűjtésére kijelölt  gyűjtőhelyen kerülnek
elhelyezésre.  Az  elszállításhoz  szükséges  mennyiség  összegyűlését  követően
engedéllyel rendelkező partnerekhez szállíttatják el további kezelés céljából.

Előkészítő műveletek kódjai:

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), 

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás),

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás),

E02 - 99 egyéb. 

Az  Engedélyes  gyűjteni  és  előkezelni  kívánt  hulladékokat  a  közszolgáltatói
tevékenysége  során  a  gyűjtőszigetekről,  valamint  az  ingatlantulajdonosoktól  a
gyűjtési tevékenység keretében átveszi, majd saját illetve bérelt/üzemeltetésében álló
gépjárművekkel a telephelyére beszállítja.

A  telephelyre  átrakás  céljából  beszállított  hulladékok  a  gazdaságosabb  szállítás
biztosítása érdekében átrakásra és tömörítésre kerülnek. Az átrakóállomás célja a
környezetszennyezést  kizáró  hulladék  átrakás  és  az  1:4  –  1:6  arányú  tömörítés
biztosítása a gazdaságosabb szállítás biztosítása érdekében. Az átrakott hulladékok
tárolása görgős zárt konténerben történik.

Az átrakó állomás közbeiktatásával, illetve a telephely szilárd burkolatú részén való
átrakással  kerül  a  15  01  07  azonosító  kódú  üveg  csomagolási  hulladék  zárt
konténerbe. A telephely szilárd burkolatú részén való átrakással kerül a túlméretes
20  03  07  azonosító  kódú  lom hulladék  nyitott  konténerbe.  Az  átrakás  ebben  az
esetben kézi, illetve gépi erővel történik.

Az átrakást követő átmeneti tárolás (szállítási mennyiség eléréséig) után engedéllyel
rendelkező szervezetnek kerülnek a hulladékok átadásra.

A telephelyen lévő válogatóműve beérkező elkülönítetten gyűjtött hulladékok részben
a  válogatócsarnok  szilárd  burkolatú  padozatán,  részben  a  válogatósor  közbe
iktatásával előkezelésre (válogatás) kerülnek, majd ezt követően bálázó berendezés
segítségével  tiszta  anyagáramokat  tartalmazó  hulladékbálák  kerülnek  kialakításra,
melyek átadása engedéllyel rendelkező szervezetnek történik.
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A  hulladékok  válogató  szalagra  történő  feladása  a  szilárd  padozat  szintje  alá
süllyesztett feladó szalag segítségével történik. A feladó szalagra a padozatra ürített
hulladék kézi vagy gépi erővel kerül adagolásra.

A válogató szalagról kézi erővel válogatják a hulladékot. A válogató szalag mindkét
oldalán  6–6  db  ledobó  garat  található,  melyben  a  tiszta  anyagáramok  kerülnek.
Mágnesezhető  hulladék  eltávolítása  a  válogató  szalag  végén  található  mágneses
szeparátor segítségével történik. A hasznosításra alkalmatlan és nem mágnesezhető
maradék  hulladék  (19  12  12  azonosító  kódú  hulladék)  a  szalag  végén  nyitott
konténerbe kerül, majd átadják engedéllyel rendelkező szervezet részére.

Az  előkezelés  tevékenységből  keletkező  egyéb  veszélyes  és  nem  veszélyes
hulladékok tárolása a válogató csarnokon belül, illetve a telephely szilárd burkolatú
területén történik engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásig.

Az  összesen  12  db  ledobó  garat  alatt  található  -  szalagról  történő  válogatás
eredményként létrejövő anyagáramokat tartalmazó - kalodákból a hulladék a bálázó
berendezés  szalagja  mellé  kerül  ürítésre,  majd  bálázásra.  A  hulladékok  bálázó
berendezés  szalagjára  történő  feladása  a  szilárd  padozat  szintje  alá  süllyesztett
feladó szalag segítségével történik.  A feladó szalagra a padozatra ürített  hulladék
kézi vagy gépi erővel kerül adagolásra. A műanyag csomagolási hulladék nagyobb
tömöríthetősége  érdekében  a  bálázó  berendezés  integrált  perforátorral  van
felszerelve,  mely  szükség  esetén  lehetőséget  biztosít  a  bálázandó  hulladék
lyukasztására,  ezáltal  biztosítva  a  „levegőmentes”  bálázást,  növelve  a  bálázó
hatékonyságát.

Vegyesen összegyűjtött lakossági hulladék  előkezelése  esetén az átrakóállomáson,
amennyiben  az  ürítő  garat  nem  működne,  akkor a  telephely  (ürítő  garat  melletti
terület) aszfaltozott burkolatán történik meg az átrakás, úgy hogy a járművekből a
hulladékot a területre ürítik, ahonnan homlokrakodóval a szállító konténerekbe kell
rakodni. A röpszemetet  minden műszak végén összegyűjtik és ezt a hulladékot is a
szállító  konténerbe  helyezik  el.  Szél  általi  elhordás  megakadályozására  hálóval
történő  lefedést  alkalmaznak.  Erős  szél  esetén  a  hulladék  összegyűjtését  2-3
óránként  elvégezik.  Szükség  esetén  a  közszolgáltató  által  meghatározott
célállomásra  a  gyűjtőjáratok  direkt  ráhordással  szállítják  a  20  03  01  azonosító
kódszámú nem veszélyes hulladékot.

Az  előkezelésen  átesett  hulladékokat  az  elszállításhoz  szükséges  mennyiség
összegyűjtését követően az  Engedélyes elszállítja,  vagy elszállíttatja a telephelyről
további kezelés céljából.

8.04 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

 A  telephely  országos  jelentőségű  védett  természeti  területet,  Natura  2000

közösségi  jelentőségű  természet-megőrzési  vagy  különleges  madárvédelmi
területet nem érint.

 A telephelyen bejelentés köteles légszennyező  pont-, illetve diffúz forrás nem

létesül. 
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 Talajszennyezéssel normál körülmények között nem kell számolni.

8.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az  Engedélyes  a  telepen  végzett  hulladékgazdálkodási  tevékenységet  saját
állományú,  illetve  bérelt  munkaerővel,  valamint  alvállalkozó  bevonásával  végzi,
ezenkívül környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

8.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek: 

• Válogatómű és bálázó berendezés főbb egységei:

952  m2-es  alapterületű  csarnok  bálatároló  tér,  fogadó  láncos  feladó  szalag,
válogatószalag, pódium a válogatáshoz, mágnes szeparátor, ledobó garat, bálázó
feladó szalag, automata bálázó integrált perforátorral.

• Átrakóállomás főbb egységei:

sínrendszer,  kocsisor,  konténerek,  ürítő  garat,  tömörítő  berendezés,  vezérlő,
dokkoló, tolózár, rámpa, 

• hídmérleg, 

• konténerek, 

• homlokrakodó, 

• targonca.

8.07 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az  esetlegesen  bekövetkező  havária  helyzet  elhárítása  céljából  az  Engedélyes
környezetszennyezési  felelősségbiztosítással,  valamint  pénzügyi  fedezettel
rendelkezik. 

9.00 Előírások

9.01 Gyűjtésre  csak  a  4.00  pontban  szereplő  nem veszélyes  és  az  5.00 pontokban

szereplő veszélyes hulladékok,  előkezelésre csak a 6.00-7.00 pontban szereplő nem
veszélyes hulladékok kerülhetnek. 

9.02 Amennyiben  a  20  02  01 azonosító  kódszámú  hulladék  biológiailag  bomló  frakciót

tartalmaz,  ezért  a  telephelyen,  illetve  a  hulladékgyűjtő  udvaron  legfeljebb 1  hétig
gyűjthető. 

9.03 A  telephelyen  az  egyidejűleg  maximálisan  gyűjthető hulladék  mennyisége  nem

haladhatja meg a határozat 8.02 pontban rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi
küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt  fel  kell  függeszteni.  Az átvétel
ismételt  megkezdése  csak  a  felszabaduló  szabad  kapacitás  esetén,  illetve  annak
mértékéig engedélyezett. Tárolás legfeljebb előkezeléssel együtt 1 évig végezhető,
kivéve a 9.02 pontban meghatározott esetben. A fenti időtartam leteltét követően a
hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

9.04 A  válogatóművel,  átrakóállomással és hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatban be kell

tartani  az  egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és
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üzemeltetésének  szabályairól szóló  246/2014.  (IX.  29.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: LétesítményR.) vonatkozó előírásait.

9.05 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába
jutott,  valamint  a  mástól  átvett  és  az  általa  kezelt,  illetve  másnak  átadott  hulladék
mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni és adatot
szolgáltatni.

9.06 A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a

munkagépek  műszaki  állapotát  rendszeresen  ellenőrizni  kell,  hogy  azokból  üzem-
és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.

9.07 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. 

9.08 Amennyiben az Engedélyes  a hulladékot  másnak átadja,  meg kell  győződnie arról,
hogy  az  átvevő  az  adott  hulladékgazdálkodási  tevékenység  végzéséhez  szükséges
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. 

9.09 A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges személyi
és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.

9.10 A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi  eszközöket és a környezetvédelmi

felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. 

9.11 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt
az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Veszprémi Járási
Hivatalnak bejelenteni. 

9.12 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  Veszprémi  Járási
Hivatalhoz.  Felhívom  figyelmét,  hogy  a  hulladékgazdálkodási  tevékenység  csak
véglegessé vált engedély birtokában végezhető. 

9.13 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Veszprémi Járási Hivatalnak
haladéktalanul be kell  jelenteni,  a kárelhárítási  tevékenységet  az Engedélyes köteles
azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni. 

9.14 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
Veszprémi Járási Hivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

9.15 Az Engedélyes  köteles  a  tárgyév  február  28-ig  a  Kormányhivatal részére  az  éves

felügyeleti díjat megfizetni. 

9.16 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.
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Határidő: először 2023. május 31., majd évente minden év május 31.

9.17 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely,

valamint  a gépek és berendezések rendszeres karbantartásáról  és tisztán tartásáról
gondoskodni.

9.18 A  telephelyen a  hulladékgazdálkodási  tevékenységet  úgy kell  végezni,  hogy a

Telephelyen  tevékenységet  folytató  KÖZSZOLG  Pápai  Köztisztasági  és
Szolgáltató Nonprofit Kft. hulladékával az Engedélyes hulladéka nem keveredhet
össze. A hulladékok gyűjtését, előkezelését úgy kell megoldani, hogy a két cég
hulladéka egyértelműen elkülöníthető legyen. 

9.19 A  telephely  üzemeltetéséből  eredően  –  normál  üzemmenet  mellett  –  semmilyen

körülmények között  nem származhat  a védendő területeken határértéket  meghaladó
környezeti zajterhelés.

9.20 A gépi  berendezések,  zajforrások folyamatos  karbantartásával,  műszaki  állapotának

figyelemmel kísérésével kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.

10.00Bevezetendő  biztonsági  és  elővigyázatossági  intézkedésekre  vonatkozó
követelmények:

10.01Az  engedélyezett  nem  veszélyes  hulladékok gyűjtése,  előkezelése és  veszélyes
hulladékok gyűjtése  a  hulladékok  fizikai,  kémiai  és  biológiai  tulajdonságainak
megfelelő,  a  környezet  veszélyeztetését,  szennyeződését,  a  hulladékok  szóródását
kizáró módon történhet.

10.02 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.

10.03A tevékenység  végzése  során  bekövetkező  esetleges  káresemény,  szennyeződés
esetén  annak  felszámolásáról,  a  terület  eredeti  állapotába  való  visszaállításáról  az
Engedélyes köteles gondoskodni.

10.04A gyűjtés  és  előkezelés során  megfelelő  intézkedés  megtételével  és  az  elérhető
legjobb  technika  alkalmazásával  biztosítani  kell  a  talaj-  és  a  levegőterhelés
megelőzését.

11.00 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  35700/  3872  -1/20  22  .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/04918/2022. ügyiratszámon indult, a
Pápa, Szabó Dezső u. 6918 hrsz. (KTJ: 102151353) alatti telephelyen folytatni kívánt
hulladékgazdálkodási  (átrakó állomás,  válogatómű,  hulladékudvar)   tevékenységre
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbiak rögzítésével

szakhatóságként hozzájárulok:
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1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a
felszín alatti 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 nem
veszélyes  hulladék  tárolása  esetén  egységes  és  egybefüggő,  veszélyes  hulladék
esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd 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  Igazgató-  helyettesi  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.”

12.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az  Engedélyes  az  engedélyezett  hulladékgazdálkodási  tevékenység  folytatásának
megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30
nappal – a Kormányhivatalnak köteles bejelenteni. 

A  bejelentéssel  egyidejűleg az Engedélyesnek  a Kormányhivatal  felé benyújtandó
dokumentációban  be  kell  mutatnia  a  telephely  működése  következtében  a
környezetet ért hatásokat,  továbbá a tevékenység felhagyására,  szükség esetén a
monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a
telephelyen  lévő  hulladék  elszállításáról  és  további  kezeléséről  gondoskodott.  Az
engedélyezett  hulladékgazdálkodási  tevékenység  felhagyása,  megszüntetése
esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az
engedély  visszavonása  esetén  határozatában  meghatározza  a  tevékenység
felhagyására,  valamint  szükség  esetén  a  monitoringra,  utógondozásra  vonatkozó
követelményeket.
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13.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

14.00 A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

15.00 Jelen  határozat  véglegessé  válásával  egyidejűleg  a  VE09Z/03166-13/2017.
ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

16.00 A  420 000  Ft,  azaz  négyszázhúszezer forint  összegű  igazgatási  szolgáltatási  díj,
amelyet  az  Engedélyes  köteles  viselni,  megfizetésre  került,  egyéb  eljárási  költség
nem merült fel.

17.00 A  Kormányhivatal  a  határozat hirdetményezéséről az  internetes  honlapján
gondoskodik.

18.00 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
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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  szakhatóság  állásfoglalása  ellen  önálló  jogorvoslatnak  nincs  helye,  az  a  jelen
döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/04918/2022. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult
az  Engedélyes által  2022.  április  28.  napján  benyújtott kérelem  és  mellékletét  képező
dokumentáció alapján,  hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.  Az Engedélyes
részére VE09Z/03166-13/2017. ügyiratszámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély került
kiadmányozásra, melynek érvényességi ideje: 2022. május 28. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  tárgyi  eljárás  szakhatósági  megkeresés  és  hiánypótlási  felhívás
esetén  csak  teljes  eljárásban  folytatható  le,  ezért  a  teljes  eljárásra  való  áttérésről az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §
(2) bekezdése alapján 2022.  május 2. napján VE/30/04918-3/2022. 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 hulladékról szóló  2012.  évi  CLXXXV.
törvény a (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)  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  FM  rendelet  1.  sz.  melléklet  4.6.  (hulladékgyűjtés  engedélyezése)  és  5.  (hulladék
előkezelésének engedélyezése) pontjai, továbbá 4.6. és 11. (hulladékgyűjtés engedélyezés
veszélyes hulladék esetében) pontjai alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 420 000
Ft, azaz négyszázhúszezer forint. Az Engedélyes a benyújtott kérelmi dokumentációban és
annak  mellékleteiben  nem  igazolta  a  díj  befizetését,  ezért  VE/30/04918-10/2022.
ügyiratszámon hiánypótlásra hívtam fel. A díj az eljárás során megfizetésre került.
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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  1.  melléklet  19.  táblázat  57-58.  pontjaiban  meghatározott  hatóságot
szakhatóságként  be  kell  vonni,  melyre  tekintettel  a  VE/30/04918-5/2022. ügyiratszámú
végzéssel szakhatóságként megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/3872-1/2022. számú szakhatósági
állásfoglalásában  a  tervezett  tevékenység  megvalósításához  a  11.00 pontban szereplő
kikötésekkel járult hozzá. 

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és
Hulladékgazdálkodási  Főosztálya  VE/30/04918-5/2022.  ügyiratszámú végzésében  a  Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az ÉBH Észak-
Balatoni  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  (továbbiakban:  Ügyfél)  kérelmére  indult
eljárásban, a Pápa, Szabó Dezső u. 6918 hrsz. alatti telephelyen folytatni kívánt válogatómű,
átrakóállomás  és  hulladékgyűjtő  udvar  üzemeltetési  tevékenységre  vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

A megkereséshez csatolásra került az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft.  Átrakóállomás,  válogatómű,  hulladékudvar  hulladékgazdálkodási  engedély  kérelme,
mely alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Pápa, Szabó Dezső utca 6918
hrsz. szám alatti telephelyen átrakóállomást, válogatóművet és hulladékudvart üzemeltet.

Ügyfél  a tárgyi  ingatlanra  vonatkozóan a Sümegi  Közös Önkormányzati  Hivatal  Jegyzője
által kiadott 1/2903-2/2016.számú telephely engedéllyel rendelkezik.

Ügyfél  a  PE/KTFO/04709-14/2018.  ügyiratszámon  nem  veszélyes  hulladékok  országos
szállítására és gyűjtésére vonatkozóan rendelkezik Hulladékgazdálkodási engedéllyel.

A  hulladékgyűjtő  udvarban  gyűjteni  és  előkezelni  kívánt  nem  veszélyes  és  veszélyes
hulladékokat  a  pápai  gyűjtőkörzethez  tartozó  lakosság  szállítja  be  a  telephelyre  saját
eszközzel.  A  hulladékokat  mérlegelik,  szükség  szerint  kézzel  válogatják,  majd  az  adott
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen kerülnek elhelyezésre. Az elszállításhoz szükséges
mennyiség összegyűlését követően a hulladékokat ügyfél elszállíttatja a telephelyről további
kezelés céljából. A telephelyen lévő hulladékgyűjtő udvar 3600 m2 nagyságú, területe beton
burkolattal ellátott. A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló része 3400 m2, ahol a
hulladékok gyűjtése szükség szerinti darabszámú, megfelelő műszaki állapotú 32 m3, 7 m3,
5 m3 és 3 m3 gyűjtőkapacitású nyitott konténerben, illetve térbetonon történik. A veszélyes
hulladékok gyűjtésére szolgáló része 200 m2, mely területrész alatt szivárgórendszer került
kialakításra.  A  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére  szükség  szerinti  darabszámú,  megfelelő
műszaki  állapotú  speciális  kialakítású,  zárt  veszélyes  hulladékgyűjtő  konténer  áll
rendelkezésre.   
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A telephelyre átrakás céljából beszállított hulladékok a gazdaságosabb szállítás biztosítása
érdekében az átrakó állomás közbeiktatásával átrakásra és tömörítésre kerülnek. Az átrakó
állomás  célja  a  környezetszennyezést  kizáró  hulladék  átrakás  és  az  1:4  –  1:6  arányú
tömörítés  biztosítása  a  gazdaságosabb  szállítás  biztosítása  érdekében.  Az  átrakott
hulladékok tárolása görgős zárt konténerben történik. A telephelyen lévő átrakó állomáson
átrakásra kerülő hulladékok gyűjtése zárt,  illetve nyitott  konténerekben a telephely szilárd
burkolattal ellátott 500 m2 nagyságú részén történik.  

A  telephelyen  lévő  válogatóműbe  beérkező  elkülönítetten  gyűjtött  hulladékok  részben  a
válogatócsarnok  szilárd  burkolatú  padozatán,  részben  a  válogatósor  közbe  iktatásával
előkezelésre (válogatás) kerülnek, majd ezt követően bálázó berendezés segítségével tiszta
anyagáramokat  tartalmazó  hulladékbálák  kerülnek  kialakításra,  melyek  hasznosítási  célú
továbbadása engedéllyel rendelkező szervezetnek történik. A telephelyen lévő válogatómű
csarnoképülete  952  m2  alapterületű.  A  válogatóműben  válogatásra  kerülő  hulladékok
gyűjtése a válogatócsarnok 204 m2 nagyságú részén, vagy a telephely szilárd burkolattal
rendelkező 3600 m2 nagyságú részén történik nyitott konténerekben, illetve térbetonon.

Az  előkezelési,  válogatási  tevékenységből  keletkező  egyéb  veszélyes  és  nem veszélyes
hulladékok tárolása a válogató csarnokon belül, illetve a telephely szilárd burkolatú területén
történik engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásig.

A belső utak, valamint a gyűjtésre szolgáló területek összefüggő szilárd burkolattal ellátottak.

Tárgyi telephely Pápa város közigazgatási területén, a város Észak-Nyugati részén található.

A  telepehely  D-i  határában  húzódik  a  Tapolca-patak  időszakos  vízfolyás,  melynek
befogadója a Pápai-Bakony-ér mellékág.

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 tevékenységnek technológiai vízigénye nincs. A szociális vízigény a városi ivóvízhálózatról
biztosított.  

A technológiából szennyvíz nem keletkezik. 

A telephely szennyvízelvezetése a városi közműhálózatra történik.

A  területre  hulló  csapadékvíz  elvezetését  részben  a  telephely  vízelvezető  rendszere
biztosítja, részben a telephelyen elszikkad. A kezelt hulladék csapadékvízzel nem érintkezik. 

A  hulladékudvar  területére  hulló  csapadékvíz  és  a  területen  a  nem  veszélyes  hulladék
gyűjtésből  esetlegesen  keletkező  csurgalékvíz  gyűjtése  belső  vízgyűjtő  hálózat  útján
megoldott. Az összegyűjtött víz CE minősítéssel rendelkező műtárgyon történő előtisztítási
célú átvezetést követően az eddigieknek megfelelően közcsatornában kerül elvezetésre.
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Az esetlegesen keletkező csurgalékvíz, melynek elvezetése a telephely belső vízelvezető
rendszere által biztosított, előtisztítása a ténylegesen a tevékenységet végző KÖZSZOLG
Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevére kiadott
többször  módosított  28881/2010.  ügyszámú  és  7561/2011.  iktatószámú,  utoljára  a
35700/4902-07/2021.ált  iktatószámú  határozattal  módosított  -  2026.  augusztus  30-ig
érvényes  -  vízjogi  engedéllyel  rendelkező  műtárgyban  történik  a  telephelyen  belül.  Ezt
követően az előtisztított víz közcsatornába kerül.  

A tevékenység felszín alatti  vizekre gyakorolt  hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer
üzemeltetése) a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások betartása mellett
nem indokolt. 

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.”

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 szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat
állapítottam meg:

Közegészségügyi-szempontból:
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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. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontól:

A  telephelyen  végzett  hulladékgyűjtési  és  előkezelési  tevékenységhez  kapcsolódóan  a
benyújtott  dokumentáció  szerint  a  legnagyobb  forgalmat  jelentő  órában  egy  időben  4
tehergépkocsi és 2 személygépkocsi szállítási forgalom jellemző. A  járművek által okozott
kibocsátások nem jelentősek.

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem létesül. A 9.17
pontban tett előírás jogalapját a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. §-a és a 26. § (2) bekezdése képezi.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontól:

A vizsgált  telephely  Pápa  K-Hull  –  különleges  beépítésre  szánt  terület  –  hulladékkezelő
területe funkciójú területén helyezkedik el. D-i és Ny-i irányban  Gksz – gazdasági terület –
kereskedelmi,  szolgáltató terület,  É-i  irányban  Má – általános mezőgazdasági  terület,  K-i
irányban Ev – védelmi rendeltetésű erdőterület határolja.

A telephely  működése  során  közvetlen  zajterhelést  a  vegyesen  ill.  szelektíven  gyűjtött
hulladékok beszállítását végző hulladékgyűjtő járművek, a válogatott és tömörített hulladék
elszállítását végző tehergépjárművek, a dolgozók személyautói, valamint a hulladékkezelést
végző  gépek  technológiai  berendezései  okoznak.  A  hulladéktömörítő  gép  szabadtéren
helyezkedik  el,  a  hulladékválogató  gépek  és  a  bálázó  gépek  zárt  hulladékválogató
csarnokban. A telephely egy műszakban működik, éjszakai zajkibocsátás nincs.

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,  mely  a  telephely  geometriai
középpontjától vett 300 m-es sugarú kör területe. 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  a  9.20 és  9.21 pontban
tettem előírást.

Természetvédelmi szempontból:

A telephely (8500 Pápa, Szabó Dezső u. 6918. hrsz., KTJ: 102151353, hulladék válogatómű,
átrakó állomás)  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.
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A  kivett,  hulladékkezelő  telepként  nyilvántartott  belterületi  ingatlanon  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  növény-  és  állatfajok  közzétételéről szóló  13/2001.  (V.  9.)  KöM
rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

A  kérelem,  annak  módosítása és  kiegészítései  tartalmazták  a  hulladékgazdálkodási
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012.
(XII.29.)  Korm.  rendeletben  (a  továbbiakban:  hull.eng.R.) 7.  és  9  §  (1)  bekezdéseiben
előírtakat.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a
tevékenység környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

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.

Az eljárás során megküldött, a hulladékgyűjtő udvarra és a válogatóműre és az átrakó
állomásra vonatkozó üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáról a LétesítményR. 10. § (3)
bekezdésében és  a  LétesítményR. 28. § (7) bekezdésében, valamint a  LétesítményR.
26. § (4) bekezdésében foglaltak apján, jelen határozat 1.01 pontjában foglaltak szerint
rendelkeztem.

A határozat  4.00-7.00  és 9.01 pontjaiban meghatároztam a gyűjthető nem veszélyes és
veszélyes hulladékok és az előkezelhető nem veszélyes hulladékok fajtáját és mennyiségét
a benyújtott kérelem alapján. 

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a 9.02 pontban rendelkeztem.

A telephelyen egyidejűleg átvehető hulladék mennyiségét meghatároztam a 8.02 pontban a
LétesítményR.  8. § (7) bekezdése alapján előírást tettem a  9.03 pontban, tekintettel arra,
hogy a telephelyen lévő kezelő terek kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan
átvehető  hulladék  mennyiséget.  Az  előírás  betartásával  elkerülhető  a
környezetveszélyeztetés  kialakulásának  lehetősége,  valamint  a  telephelyen  történő
indokolatlan hulladék felhalmozódás. 

A 9.04 pontban szereplő előírást szereplő előírást a LétesítményR. alapján írtam elő.

A 9.05 pontban szereplő előírást a Ht. 65. § -a, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási
és  adatszolgáltatási  kötelezettségekről szóló  309/2014.  (XII.  11.)  Korm.  rendelet  alapján
tettem.

A 9.06 pontban foglaltak jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai.

A 9.07 pont szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.
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A 9.08 pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.

A 9.09 és 9.10 pontokban szereplő előírásokat a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján
tettem, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.

A  9.11 pontban szereplő előírást a Kvt. 82. § (1) bekezdésben és a hull.eng.R. 14. § (1)
bekezdésben foglaltak alapján tettem. 

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának
lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell
véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R.
14. § (5) bekezdésére, ezért a 9.12 pontban rendelkeztem.

A 9.13 pontban szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R.  9. § (2)
bekezdésének h) pontja alapján tettem. 

A  tevékenység  engedélytől  eltérő  végzésének  jogkövetkezményeiről  a  Ht. 86.  §  (1)
bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a 9.14 pontban rendelkeztem.

A 9.15 pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. §
(3)  bekezdésének  a)  pontja  alapján  a  felügyeleti  díj  mértéke  hulladékgazdálkodási
engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft. 

A  9.16 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.

A KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 8500 Pápa, Árok
utca  7.)  a  tárgyi  telephelyre  vonatkozóan  ugyanarra  a  tevékenységre  rendelkezik
VE-09/KTF/01549-14/2019.  ügyiratszámú  hulladékgazdálkodási  engedéllyel. A
hulladékgazdálkodási tevékenység során a két cég hulladéka nem keveredhet, a hulladékot
egyértelműen, fizikailag elkülönítve kell gyűjteni, kezelni. Ezzel kapcsolatban az üzemeltetés
feltételeként a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 9.18 pontban tettem előírást.

Az  engedélyezett  tevékenység  felhagyására,  megszüntetésére  vonatkozóan  a  12.00
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 13.00 pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a 14.00 pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése és
a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapítottam meg.

Az  Engedélyes  részére  korábban  kiadott  VE09Z/03166-13/2017. ügyiratszámú
hulladékgazdálkodási engedély  visszavonásáról  jelen  határozat  15.00 pontjában
rendelkeztem.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a
81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a 16.00 pontban.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.
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A határozat 17.00 pontjában szereplő előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján
tettem.

A határozat 18.00 pontja az alábbiakra figyelemmel ad 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.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2022. május 28. Az ügyintézést a jelen határozat
közlése iránti intézkedéssel 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.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

A kormánymegbízott helyett eljáró
Dr. Vajda Viktória főigazgató
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető
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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  Főosztály,  email:
vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

5. Honlapra

6. Irattár

Véglegessé válás záradékával történő ellátás után:

7. Hatósági nyilvántartás
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