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Jakab Ildikó
Környezetvédelmi Osztály
88/550-887
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Melléklet:

Hulladékgazdálkodási
engedély
-

HATÁROZAT
1.00 A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva az "AVAR AJKA"
Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Engedélyes) részére környezetvédelmi
szempontból
engedélyezem,
hogy a 4.00 pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését,
szállítását, előkezelését és veszélyes hulladékok gyűjtését végezze.

2.00

Engedélyes: "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8400 Ajka, Szent István u. 1/A.
Statisztikai azonosító jele: 11325479-3821-572-19
Ügyfél azonosító (KÜJ): 100305834
Telephelye: 8400 Ajka 039 hrsz. (hulladékgyűjtő udvar)
Telephelyének EOV koordinátái: X = 196885 m, Y = 539550 m
Telephely azonosító (KTJ): 102566100

3.00

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

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi osztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
telefon: 88/550-878, 88/550-898, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

4.00 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:
4.01 A szállítható és gyűjthető nem veszélyes hulladékok hulladékjegyzék
szerinti azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:
Azonosító
kód
15
15 01

Mennyiség

Megnevezés

(t/év)

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOTT
FELITATÓ
ANYAGOK
(ABSZORBENSEK),
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási hulladékot)

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

6685

15 01 04

fém csomagolási hulladék

500

15 01 05

vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

6685

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

6685

16

16 01

16 01 03
17
17 01

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN
HATÁROZOTT HULLADÉK

KÖZELEBBRŐL

MEG

NEM

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)
hulladékká vált gumiabroncsok

6685

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01

beton

6685

17 01 02

tégla

6685

17 01 03

cserép és kerámia

6685

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

6685

17 02
17 02 02
17 06

fa, üveg és műanyag
üveg

6685

szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag
2

17 06 04
17 09
17 09 04

20

20 01

szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a
17 06 03-tól

6685

egyéb építési-bontási hulladék
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a
6685
17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI,
IPARI
ÉS
INTÉZMÉNYI
HULLADÉK),
IDEÉRTVE
AZ
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 02

üveg

6685

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

6685

20 01 39

műanyagok

20 01 40

fémek

20 02
20 02 01

6685
500

kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is
beleértve)
biológiailag lebomló hulladék
Összesen:

6685
6685

4.02 A szállítható és a hulladékudvarban előkezelhető nem veszélyes
hulladékok hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja, megnevezése és
mennyisége:
Azonosító
kód
15
15 01
15 01 01
20

Megnevezés

Mennyiség
(t/év)

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOTT
FELITATÓ
ANYAGOK
(ABSZORBENSEK),
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási hulladékot)
2500
papír és karton csomagolási hulladék
TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI
ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN
3

GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
20 01
20 01 01
20 02
20 02 01

elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
2500

papír és karton

kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is
beleértve)
biológiailag lebomló hulladék
Összesen:

2500
2500

4.03 Házhoz menő gyűjtőjárattal gyűjthető és közvetlenül a hasznosítás
helyére szállítható nem veszélyes hulladék hulladékjegyzék szerinti
azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:
Azonosító
kód
03
03 01
03 01 01

Megnevezés

Mennyiség
(t/év)

FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ
ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL
SZÁRMAZÓ HULLADÉK
fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék
fakéreg és parafahulladék
Összesen:

137
137

4.04 Gyűjthető és közvetlenül a hasznosítás helyére szállítható nem veszélyes
hulladék hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja, megnevezése és
mennyisége:
Azonosító
kód

Megnevezés

Mennyiség
(t/év)

17

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 05

föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet),
kövek és kotrási meddő

17 05 04

föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
Összesen:

400
400

4

4.05 A
hulladékgyűjtő
udvarban
gyűjthető
veszélyes
hulladékok
hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:
Azonosító
kód
13
13 02
13 02 05*
15

Megnevezés

Mennyiség
(t/év)

OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA
(kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban
meghatározott hulladékot)
motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó
motor-, hajtómű- és kenőolaj

350

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 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy
350
azokkal szennyezett csomagolási hulladék
TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI
ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN
GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

20

20 01
20 01 13*

elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
oldószerek

350

20 01 14*

savak

350

20 01 15*

lúgok

350

20 01 19*

növényvédő szer

350

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták,
ragasztók és gyanták

350

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

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett
elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól
Összesen:

5

350

350
350

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási
környezetvédelmi jellemzői:
5.01

tevékenység

műszaki

és

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:
A nem veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása Veszprém megye
területére terjed ki, azon belül a közszolgáltatói szerződés szerinti
településekre.
A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephely Ajka város
külterületén, a város északkeleti részén helyezkedik el, az Úrkút felé
vezető út mentén a várostól mintegy 2 km-re fekszik. A telephelyi
veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétel (gyűjtés), valamint az
előkezelési tevékenység helye: Ajka, 039 hrsz. alatti telephely
(hulladékgyűjtő udvar).
A hulladékgyűjtő udvarnak helyet adó ingatlan a földhivatali
nyilvántartásban 114.843 m2 összterületű szemétlerakó telep művelési
ágú területként szerepel, amelyből a hulladékudvar 400 m 2 + 108 m2
(fedett, épületben) területet foglal el. Az ingatlan Ajka Város
Önkormányzata tulajdonában áll. A hulladéklerakó telephely a
hulladékudvar üzemeltetési tevékenységhez (is) kapcsolódóan az
alábbi műszaki létesítményekkel rendelkezik:

5.02

•

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)

•

Olajleválasztó műtárgy

•

Mosóvíz tároló medence és nyomásfokozó (25 m3)

•

Szennyvíztároló (8,5 m3)

•

Fedett gépjárműtároló (238 m2) és fedett hulladéktároló (108 m2)

•

Hulladéktároló udvar a nem veszélyes hulladékok nyílt téri
tárolására (400 m2)

•

Veszélyes hulladék tároló konténer (alapterület: 15 m 2)

•

Kerítés, kapu (magasság: 1,8 m)

A hulladékgyűjtő udvarban az egy időben maximálisan tárolható
hulladék mennyiség: 177,4 tonna. Ebből 127,4 tonna nem veszélyes
hulladék a nyílt tároló téren elhelyezett 7 m 3-es konténerekben, 1,5
tonna veszélyes hulladék a zárt veszélyes hulladék tároló konténerben
elhelyezett gyűjtőedényekben és 48,5 tonna nem veszélyes hulladék a
fedett hulladék tároló épületben.
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5.03

A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:
A hulladékgyűjtő udvarba a 4.01 és 4.02 pontban szereplő hulladékok
beszállítása részben közvetlen lakossági beszállításként, részben
közszolgáltatás keretében, az Engedélyes által bérelt gépjárművekkel
történik.
A 15 01 01 és 20 01 01 azonosító kódú papír hulladék előkezelését a
telephelyen található fedett épületrészben kézi válogatással és bálázó
géppel végzik.
Az előkezelési műveletek kódja:
E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás,
regranulálás);
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).
Az előkezelés során a nem veszélyes hulladékok anyagminőség
szerinti válogatása történik, a beszállított hulladékokból a hasznosításra
alkalmatlan egyéb anyagokat eltávolítják. így biztosítva a
papírhulladékok hasznosításának lehetőségét, illetve a biológiai
hulladékok komposztálásra való előkészítését. Az előkezelést követően
a gyűjtött és válogatott anyagokat 33 m 3-es konténerekben helyezik el
és a szállítható mennyiség elérését követően engedéllyel rendelkező
hasznosítóknak adják át.
A 4.03 pontban felsorolt hulladékokat az Engedélyes házhoz menő
gyűjtéssel átveszi, majd a balatonfüredi komposztáló telepre, illetve
más, engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítja, ezen hulladékok a
telephelyre nem kerülnek be.
A 4.04 pontban felsorolt hulladékot az Engedélyes összegyűjti és
közvetlenül a hasznosítás helyére szállíthatja.
A 4.05 pontban feltüntetett veszélyes hulladékokat az Engedélyes
kizárólag a hulladékgyűjtő udvarban veszi át, majd elszállításig tárolja.
A nem veszélyes hulladékok tárolása 7 m 3-es konténerekben nyílt
tárolótéren történik.
A 15 01 01 azonosító kódú papír hulladék bálázást megelőző tárolására
50 m2 alapterületű, épületen belüli térrész szolgál, a 20 01 01 azonosító
kódú hulladékot 7 m3-es konténerekben, míg az elektronikai
hulladékokat 30 m3-es tárolókapacitású konténerben tárolják.
A veszélyes hulladékok tárolására 1 db 2,5 x 6 m befogadó méretű,
önkármentős konténer áll rendelkezésre. A konténerben 18 - 20 db, 120
literes, szükség esetén bélelt, edény helyezhető el.
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5.04

A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:
A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során minimális porterheléssel,
valamint a gépjárművektől eredő nem jelentős légszennyezéssel kell
számolni.
A hulladékgyűjtő udvar környezetében a zajterhelés a vonatkozó
előírásoknak megfelel.

5.05

A hulladékgazdálkodási
feltételek:

tevékenységet

szolgáló

személyi

A
hulladékgazdálkodási
tevékenység
végzéséhez
megfelelő
személyzet áll rendelkezéshez. Az Engedélyes környezetvédelmi
megbízottat foglalkoztat.
5.06

A hulladékgazdálkodási
feltételek:

tevékenységet

szolgáló

pénzügyi

Engedélyes pénzügyi fedezettel és tárgyi tevékenységére vonatkozóan
a
Generali
Biztosító
Zrt.-nél
kötött,
környezetszennyezési
káreseményre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik
(kötvényszám: 96000900310388100).
5.07 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

6.00

•

hídmérleg, mérlegház,

•

fedett gépjárműtároló (238 m2) és fedett hulladéktároló (108 m2),

•

tehergépjárművek,

•

konténerek,

•

szállító járművek,

•

bálázó gép.

Előírások
6.01

Az Engedélyes a 8400 Ajka, 039 hrsz. alatti telephelyen
hulladékgazdálkodási tevékenységet csak a telephelyen szintén
hulladékgazdálkodási tevékenységet végző másik gazdálkodó
szervezet (ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, a továbbiakban: ÉBH Kft.)
tevékenységétől időben egyértelműen elkülönítve végezheti és a
tevékenységhez szükséges dokumentációkat külön kell vezetni. A
telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell
végezni, hogy a telephelyen tevékenységet folytató ÉBH Kft.
hulladékával az Engedélyes hulladéka nem keveredhet össze. A
hulladékok szállítását, gyűjtését, előkezelését úgy kell megoldani,
hogy a két cég hulladéka egyértelműen elkülöníthető legyen.
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6.02

A telephelyen az Engedélyes által végzett hulladékgazdálkodási
tevékenységből nem veszélyes és veszélyes hulladékok
mennyisége és a telephelyen szintén hulladékgazdálkodási
tevékenységet végző másik gazdálkodó szervezet (ÉBH Kft.) nem
veszélyes és veszélyes hulladékok mennyisége együttesen nem
haladhatja meg jelen határozat 4.01 - 4.05 pontjaiban előírt éves
mennyiségeket az engedélyezett technológia változatlanul
hagyása mellett.

6.03

Az Engedélyes és az ÉBH Kft. által a telephelyen végzett
hulladékgazdálkodási tevékenység során a hulladékgyűjtő
udvarban együttesen az egy időben maximálisan tárolható
hulladék mennyiség nem haladhatja az egy időben maximálisan
tárolható hulladék mennyiséget: 177,4 tonnát.

6.04

A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékot hulladéktípusonként vagy
hulladék fajtánként úgy kell elkülönítetten tárolni, hogy az a hulladék
további kezelését elősegítse.

6.05

A szállításból eredő szennyezés esetén az Engedélyes köteles
gondoskodni a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról, a terület
szennyezésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról.

6.06 A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége nem
haladhatja meg az 5.02 pontban meghatározott mennyiséget. A Ht.
15.§ (5) bekezdésének értelmében az átvett nem veszélyes hulladékok
hasznosítást megelőző tárolás Engedélyes telephelyén az átvételt
követően legfeljebb 1 évig végezhető. Engedélyes a telephelyén
hulladékokat nem halmozhat fel, azok hasznosításáról, az anyag
értékesítéséről,
valamint
a
nem
hasznosítható
hulladékok
hasznosításra, ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan
gondoskodni kell.
6.07

A biológiailag lebomló hulladékot (azonosító kód: 20 02 01)
legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a hulladékgyűjtő
udvaron tárolni. A fenti időtartamok leteltét követően
haladéktalanul a hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

6.08 A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során be kell tartani az egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: LétesítményR.) foglaltakat.
6.09 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.
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6.10

A tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg
kell előzni a kiporzást és a légszennyezés kialakulását.

6.11 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető
köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról
gondoskodni.
6.12 Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való
terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.
6.13

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.

6.14

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.

6.15

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.

6.16

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

6.17

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

6.18

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a
környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani.

6.19

A nem veszélyes hulladék szállítója köteles az egyes szállítmányokra
vonatkozó, a nyilvántartás részét képező fuvarokmányt a szállítás
megkezdésének időrendje szerint rendezve 5 évig megőrizni, veszélyes
hulladék esetén 10 évig.

6.20

Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás
következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított
15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak bejelenteni.

6.21

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
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kérelmet kell benyújtania a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz.
Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak
véglegessé vált engedély birtokában végezhető.
6.22

A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Veszprém
Megyei Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a
kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal
megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

6.23

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 Veszprém
Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére
kötelezi.

6.24 Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban
előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött
tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor - a külön
jogszabályban
előírt
szankciók
alkalmazása
mellett
a
környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére
feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a
tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.
6.25

Az Engedélyes köteles a tárgyév február 28-ig a Veszprém Megyei
Kormányhivatal részére az éves felügyeleti díjat megfizetni.

6.26

Közegészségügyi előírások:
1.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 44. és 46. §-a
értelmében a köz- és magánterületeket a közegészségügyi
követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.
2.
A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg
olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az
ember egészségét veszélyezteti.
3.
A hulladékkezelésre szolgáló gépi és egyéb eszközök
tárolóterületének rágcsáló- és rovar-mentesítését szükség szerint, de
legalább évente el kell végezni. Az elkülönítetten gyűjtött biológiailag
lebontható hulladék csak zárható eszközben gyűjthető, a gyűjtés helyét
rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell.
4.
A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat
a munkáltatóknak kell biztosítania.
5.
A munkavégzéskor keletkező hulladékok kezelése során meg
kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni
kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.
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7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó
követelmények:
7.01

Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal illetékességi területén történhet a
hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a
környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását
kizáró módon.

7.02

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.

7.03

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

7.04

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

8.00 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/3988-1/2020.ált.
számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:
„Az "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8400 Ajka, Szent István u.
1/A., KÜJ: 100305834, KSH: 11325479-3821-572-19) kérelmére a Veszprém
Megyei Kormányhivatalnál VE-09/KTF/04578/2020. ügyszámon indult, az Ajka
039 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 102566100) végezni kívánt nem veszélyes
hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély
kiadásához az alábbiak rögzítésével
szakhatóságként hozzájárulok:
1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíniés a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
A gépekből/berendezésekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag
felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A gépek/berendezések telephelyen
belüli üzemanyag feltöltése esetén kármentő tálca használata kötelező. A
megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
1.2 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását
azonnal meg kell kezdeni.
1.3 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgatóhelyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra be
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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.”
9.00 A
Veszprém
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége
36960/745-1/2020.ált.
szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:

Ajkai
számú

„Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi Osztály megkeresése alapján, az "AVAR AJKA"
Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8400 Ajka, Szent István u. 1/A.,
KÜJ: 100305834, KSH: 11325479-3821-572-19, telephely: 8400 Ajka 039
hrsz., KTJ: 102566100) megbízásából, Hegedűs József kérelmére, a 8400
Ajka 039 hrsz., KTJ: 102566100 alatt lévő telephelyre hulladékgazdálkodási
engedély kiadásához katasztrófavédelmi szempontból
hozzájárulok.
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak
az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető
végzése elleni fellebbezésben támadható meg. Az eljárás során
szakhatóságunk részéről költség nem merült fel.”
10.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:
Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység
folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést
megelőzően legalább 30 nappal – a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak
köteles bejelenteni.
A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Veszprém Megyei
Kormányhivatalhoz 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
Veszprém Megyei Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A
Veszprém Megyei Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén
határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség
esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.
11.00 Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
12.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.
13

13.00 Az igazgatási szolgáltatási díj, 380 000 Ft, amelyet az Engedélyes köteles
viselni, megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
14.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön
jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.
15.00 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
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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.
INDOKOLÁS
Az Engedélyes megbízásából eljáró Hegedűs József 2020. május 8. napján
hulladékgazdálkodási engedély kiadása céljából kérelmet terjesztett elő a Veszprém
Megyei Kormányhivatalnál.
A kérelmezett szállítandó és gyűjtendő nem veszélyes hulladékok listája módosításra
került 2020. május 14-én beküldött levél alapján, amely alapján a fém hulladékok
gyűjthető mennyisége már nem érte el az 5 t/nap kapacitást, így nem tartozik a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 108. a) pontja alá.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján VE-09/KTF/04578-3/2020. ügyiratszámon függő
hatályú döntést hoztam.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1)
bekezdése szerint 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 érintett
szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált
határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat. Az Ákr. 5. § (1) bekezdése szerint
az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet, erre való
tekintettel az érintett szervezeteket VE-09/KTF/04578-6/2020. ügyiratszámon
tájékoztattam a tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról. A közigazgatási hatósági
eljárás során a kérelmezett tevékenységgel kapcsolatosan ügyféli nyilatkozattételi
jogával egyetlen szervezet sem kívánt élni.
A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmező az érintett telephelyet az ÉBH Kft.vel (VE-09Z/03070-14/2018. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély alapján)
közösen, megosztott formában üzemelteti, ezért megállapodást kötöttek arra
vonatkozóan, hogy a 8400 Ajka, 039 hrsz. alatti telephelyet megosztott időpontban
üzemeltetik, a telephelyen egy adott időpontban kizárólag egy gazdálkodó szervezet
végzi a tevékenységet. A két gazdálkodó szervezet ugyanazon személyi és tárgyi
feltételeket használja a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során.
A fentiekre tekintettel az ÉBH Kft. ügyféli jogállását megállapítottam az eljárás során
VE-09/KTF/04578-12/2020. ügyiratszámú végzésben.
A kezdeményezett eljárás díjköteles.
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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 hasznosítási tevékenység
hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás vonatkozásában az FM rendelet 1.
melléklet 4.4; 4.5; 4.6; 11. pontjai szerint 380 000 Ft. Az Engedélyes a kérelem
mellékletében igazolta a díj befizetését.
Az Engedélyes nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmét jelen eljárásban a Ht., a
hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
hull.eng.R.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.
A benyújtott dokumentáció vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a kérelem a
jogszabályban foglalt követelményeknek nem felelt meg az Ákr. 44. §-a alapján, mert
nem tartalmazta teljes körűen a Ht.-ben és a hull.eng.R.-ben foglaltakat, így
hiánypótlás benyújtása vált szükségessé.
Ezért VE-09/KTF/04578-9/2020. ügyiratszámon hiánypótlásra hívtam fel az
Engedélyest, melynek VE-09/KTF/04578-14/2020. ügyiratszámon iktatott hiánypótló
és VE-09/KTF/04578-17/2020. ügyiratszámon iktatott kiegészítő levelében eleget
tett.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 7. melléklet I. táblázat 3.-4. pontja és a 8. melléklet I. táblázat 2. pontja
alapján közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a
rendelkező részben tett kikötések betartása mellett a kérelemhez mellékelt
dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi
rendelkezéseknek az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló
1991. évi XI. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. §-a, és az Országos Epidemiológiai Központ
Módszertani levele alapján
Az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint, törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi
döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott
szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) 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 57-61. pontjaiban meghatározott
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hatóságokat szakhatóságként be kell vonni, melyre tekintettel a VE-09/KTF/045788/2020. ügyiratszámú végzéssel szakhatóságként megkerestem a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/3988-1/2020.ált. számú
szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához a 8.00
pontban szereplő kikötésekkel járult hozzá.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:
„A Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-09/KTF/04578-8/2020. ügyiratszámú
végzésében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági
állásfoglalását kérte az "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Ügyfél)
kérelmére indult hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban, a
szakhatósági megkereséshez mellékelt, Hegedűs József hulladékgazdálkodási
szakértő által elkészített, „"AVAR AJKA" VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. NEM
VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉS, SZÁLLÍTÁS, ELŐKEZELÉS ÉS VESZÉLYES
HULLADÉKOK GYŰJTÉSE” című dokumentáció alapján, nem veszélyes hulladékok
gyűjtésére, szállítására és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatásköre az egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: K.r.) 1. számú melléklet
19. táblázat 62-63. pontjai alapján nem veszélyes hulladék előkezelés
engedélyezése iránti eljárásban állapítható meg.
A megkereséséhez mellékelt, engedélyezési dokumentáció és a rendelkezésre álló
adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:
A végezni kívánt tevékenységet az Ügyfél jelenleg is végzi a VE-09Z/04718-02/2018.
ügyiratszámon, és a VE-09Z/03070-14/2018. ügyiratszámon módosított, KTF4136/2015. ügy- és 47978/2015. iktatószámon kijavított, KTF-4136/2015. ügy- és
44736/2015. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján. Az Ügyfél
az engedély érvényességi idejének lejártát követően is végezni kívánja a
tevékenységet. Az Ügyfél a nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységet az
Ajka 039 hrsz.-ú, Hulladékgyűjtő udvar megnevezésű telephelyen végzi.
A telephely teljes területe 114.843 m2, melyből a hulladékudvar 400 m2 + 108 m2
(fedett, épületben) területet foglal el. Az előkezelési tevékenység során a
hulladékokat anyagminőség szerint válogatják, a hasznosításra alkalmatlan
hulladékokat eltávolítják annak érdekében, hogy biztosítsák a papírhulladékok
hasznosításának lehetőségét, ill. a biológiailag lebomló hulladékok komposztálásra
történő előkészítését. A papírhulladékokat válogatást követően bálázzák. Az
előkezeléshez kapcsolódó hulladéktárolást nyílt tárolótéren végzik 7 m3-es
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konténerekben, illetve a papírhulladékok esetében a bálázást megelőző tárolást 50
m2 alapterületű, épületen belül kialakított térrészen végzik.
A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett munkavállalók szociális vízigénye
közmű hálózatról biztosított. A kommunális szennyvíz gyűjtését 8,5 m3-es zárt
szennyvízgyűjtő aknában végzik, ahonnan engedéllyel rendelkező szállítja el nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítás kereteiben szennyvíztisztító
telepre.
A telephelyhez legközelebbi felszíni víztest a D-i irányban 650 m távolságban lévő
Csingerpatak nem kategorizált jellegű vízfolyás és a K-i irányban 1110 m
távolságban lévő Névtelen-2213 nevű, nem kategorizált jellegű vízfolyás. A
tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására. A telephely területe
vízbázis védőidomot/védőterületet nem érint.
Az érintett telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FaviR.) 7. § (4)
bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín
alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) területen található.
Az 1.1-1.3 pontokban foglalt előírások jogalapja a FaviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a
felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 4-8. §-ai, 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. tv. 6.-8., 18. §-a.
A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring
rendszer üzemeltetése) a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások
betartása mellett nem indokolt.
Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, a K.r. 1.
számú melléklet 19. táblázat 62-63. 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.
Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a
döntésnek tartalmaznia kell a szakhatóság állásfoglalását és a szakhatósági
állásfoglalás indokolását.
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 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, és a K.r. 1. számú melléklet 19. táblázat 6263. pontjai, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének
4. pontja állapítja meg.”
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A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége 36960/745-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a
tervezett
tevékenység
megvalósításához
katasztrófavédelmi
szempontból
hozzájárult.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:
„Az "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8400 Ajka, Szent István u. 1/A.,
KÜJ: 100305834, KSH: 11325479-3821-572-19, telephely: 8400 Ajka 039 hrsz., KTJ:
102566100) megbízásából, Hegedűs József kérelmére indult hulladékgazdálkodási
engedély kiadása ügyben Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság
2020. május 25-én megkereste a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Ajka Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú katasztrófavédelmi
szakhatóságot, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.
A megkereső hatóság, továbbá a kérelmező által csatolt dokumentáció
katasztrófavédelmi felülvizsgálata alapján a hulladékgazdálkodási engedély
kiadásához kikötés nélkül hozzájárultam.
Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.
Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezés alapján hoztam.
Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19.
táblázat 57. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek
illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint
ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.
Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”
A kérelem és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 7.-11. §-okban előírtakat.
A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek
alapján a tevékenység környezetvédelmi szempontból megítélhető.
A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi,
tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem
kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi
szempontból engedélyezem.
Az Engedélyes rendelkezik a Veszprém Megyei
VE-09/KTF/05514-2/2020. ügyiratszámon jóváhagyott
üzemeltetési szabályzattal.

Kormányhivatal által
hulladékgyűjtő udvar

A határozat 4.00 pontjában meghatároztam a gyűjthető, szállítható, tárolható és
előkezelhető nem veszélyes hulladékok és gyűjthető veszélyes hulladékok fajtáját és
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mennyiségét a benyújtott kérelem alapján. A hulladékgazdálkodásba bevonható
hulladékok körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint
felsorolt azonosító kódszámok alapján állapítottam meg.
A rendelkezésre álló adatok alapján az ÉBH Kft. (VE-09Z/03070-14/2018.
ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély alapján) az érintett telephelyet a z
Engedélyessel közösen, megosztott formában üzemelteti, ezért megállapodást
kötöttek arra vonatkozóan, hogy a 8400 Ajka, 039 hrsz. alatti telephelyet megosztott
időpontban üzemeltetik, a telephelyen egy adott időpontban kizárólag egy
gazdálkodó szervezet végzi a tevékenységet. A két gazdálkodó szervezet
ugyanazon személyi és tárgyi feltételeket használja a hulladékgazdálkodási
tevékenység végzése során. A telephelyet az Észak Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tulajdona. A
megállapodás keretében az ÉBH Kft. vette át üzemeltetésre az Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Rendszer összes létesítményét ezen létesítmények működtetését a
tagvállalatok (többek között: „AVAR AJKA” Kft.) bevonásával biztosítja.
Fentiekre figyelemmel a két gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási
tevékenységének jól elkülöníthetősége és nyomon követhetősége érdekében jelen
határozat 6.01-6.03 pontjaiban előírásokat tettem.
A 6.04 pontban szereplő előírást LétesítményR. 7. § (5) bekezdése alapján írtam
elő.
A 6.05 pontban előírt kötelezettség alapja a Ht. 14. § (3) bekezdése.
A telephelyen egyidejűleg átvehető hulladék mennyiségét meghatároztam a 5.02
pontban a kérelem és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a
6.06 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 6.07 pontban szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tettem.
A 6.08 pontban szereplő előírást a LétesítményR. 6.-10. §-ai alapján tettem.
A 6.09 pontban szereplő előírást a Ht. 65. § -a, és a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) alapján tettem.
A 6.10-6.12 pontokban szereplő előírást a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet alapján tettem.
A 6.13 pontban szereplő előírást a Ht. 65. § -a, és a hull.nyilv.R. alapján tettem.
A 6.14 pontban foglaltak jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai.
A 6.15 pont szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.
A 6.16 pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.
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A 6.17 és 6.18 pontokban szereplő előírásokat a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja
alapján tettem, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.
A 6.19 pontban szereplő előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. §
(1)-(2) bekezdései alapján előírást fogalmaztam meg.
A 6.20 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 6.21 pontban
rendelkeztem.
A 6.22 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 6.23 pontban rendelkeztem.
A 6.24 pontban szereplő előírást a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.
A 6.25 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 7.00 pontban foglaltak a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján alapulnak.
Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a 10.00
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.
A határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.
Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1)
bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem.
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
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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 ügyintézési határidő leteltének napja: 2020. július 2.
Az ügyintézést a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az
ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem. A VE-09/KTF/04578-3/2020.
ügyiratszámon kiadott függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak.
A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, valamint a Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése
szerint az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 9. §-a és a Ht. 62.
§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és az Ákr. 16.
§ (1) bekezdés a) pontja 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
Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Kelényi Roland
osztályvezető
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