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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/00703/2020. 

Ügy tárgya: Az INOTAL Zrt. (Székesfehérvár) részére az Apc 064/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő 

alumínium salak feldolgozó üzemre és az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található 

veszélyes hulladék lerakó-telepre vonatkozó HE-02/KVTO/00015-11/2020. számon kijavított 

HE-02/KVTO/00015-9/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítása  

Kérelmező: INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. (8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 43.) 

Az engedélyezett tevékenységgel és a módosítással érintett település: Apc 

Rövid ismertető: 

Az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. az Apc 064/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium 

salak feldolgozó üzem és az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található veszélyes hulladék lerakó-

telep helyhez kötött egységeiben folytatott és ezen műveletekkel közvetlenül együtt járó tevékenységek 

továbbfolytatására vonatkozóan HE-02/KVTO/00015-11/2020. számon kijavított, HE-02/KVTO/00015-

9/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2030. január 31-ig 

érvényes. 

Az INOTAL Zrt. benyújtotta az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található veszélyes hulladék 

lerakó-telep VI-VII-VIII. számú medencéjének rekultivációs és utógondozási tervét. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. július 1. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 60 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 (36) 795-153 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Az INOTAL Zrt. 2020. június 30. napján benyújtotta az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található 

veszélyes hulladék lerakó-telep VI-VII-VIII. számú medencéjének rekultivációs és utógondozási tervét. 

 

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 15. §
 
(1) bek. szerint: „A 

hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására akkor kerülhet sor, ha a külön jogszabály szerinti 
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beavatkozásra nincsen szükség. A hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációját és 

utógondozását a környezetvédelmi hatóság engedélyezi.” 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. §-a alapján:  

„(1) A környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakóra vonatkozó környezetvédelmi követelményeket a 

környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakók esetében 

a környezetvédelmi engedélyben, illetve az egységes környezethasználati engedélyben írja elő, amelynek - 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon felül - az alábbiakat is 

tartalmaznia kell:  

h) a rekultivációra és utógondozásra vonatkozó feltételeket, az előzetes rekultivációs terv jóváhagyását;  

(2)  A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását engedélyező 

határozatban a környezetvédelmi hatóság előírja a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására 

vonatkozó környezetvédelmi követelményeket.”  

 

A Khvr. 20. § (3) bekezdése kimondja: „A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az 

egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.”  

 

A Khvr. 20/A. §-a szerint:  

„(10) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - 

módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély 

visszavonását nem teszi szükségessé. 

(11) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása 

során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a 

módosítás érinti.” 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 21. § (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás 

megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az ügyfélforgalom 

előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából 

megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző gondoskodik a 

közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon 

történő közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap. 

 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett 

önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVTO/00703/2020. számon.  

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 21 napon 

belül. 

 

A környezetvédelmi hatóság a módosítás iránti kérelem alapján a kérelemnek helyt ad és a határozatot 

módosítja, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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A közlemény közzétételének időpontja: 2020. július 7. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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