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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( Kvt.)  71. § (3) bekezdése, valamint a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 21. § (8) (9) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az 

alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE-02/KVTO/0015/2020. (HE-02/KVTO/03717/2019) 

 

Az ügy tárgya: Az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. 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 egységes környezethasználati engedélyének 

kijavítása 

 

Az ügyfél neve, székhelye: INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. (8000 Székesfehérvár, 

Nagyszombati u. 43.) 

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T  

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által  

HE-02/KVTO/00015-9/2020. számon kiadott határozatot (továbbiakban: engedély) - elírás miatt - az 

alábbiak szerint 

ki javí tom:  

Az engedély  

 I. fejezet 4. pont „ A tevékenységből eredő környezetterhelések és igénybevételek: Levegőbe 

történő kibocsátás” fejezetének Diffúz forrás-ra vonatkozó bekezdésében a Salker Kft.-t INOTAL 

Zrt-re, 

 I. fejezet 4. pont „Hulladékgazdálkodás” fejezetének Nem veszélyes hulladékok-ra vonatkozó 

bekezdésében a Salker Kft.-t INOTAL Zrt-re javítom ki. 

 I. fejezet Zaj-ra vonatkozó rész előtt szereplő 5. pontot törlöm, ennek következtében az I. fejezet 

további pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

5. Hatásterület 

5.1. Levegőtisztaság-védelmi szempontból 

5.2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból 

6. Kibocsátási határértékek 
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 II. fejezet A.) a.) pont „Az engedélyes 3032 Apc, 064/7 hrsz. alatti feldolgozó üzemi telephelyén 

végzett hulladékgazdálkodási tevékenységeire vonatkozó előírások:” 3. pontját törlöm, helyébe 

az alábbiakat szerepeltetem: 

3. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége éves szinten nem 

haladhatja meg- Engedélyes által beadott felülvizsgálati dokumentációban leírtaknak 

megfelelően- a 25 000 tonnát, veszélyes hulladékok esetében a 65 000 tonnát. 

 VI. fejezet a) és b) pontjában szereplő D1 megnevezést D3 megnevezésre javítom ki. 

 

A HE-02/KVTO/00015-9/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély jelen kijavítással 

nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

Az engedély kijavított része ellen – a közlését követő naptól számított 15 napon belül – a Pest Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 

58/a.) címzett, de a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára az elektronikus ügyintézésre köteles 

ügyfél esetében elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye.  

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték illetve a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik nap. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a 

munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

ügyfélnek a döntés meghozatala előtt nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz a felülvizsgálati eljárás 

tekintetében 375 000,- Ft valamint az egységes környezethasználati engedélybe foglalt 

hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelmi engedélyek vonatkozásában 75 000,- Ft, Civil 

szervezetek, továbbá a természetes személyek által fizetendő jogorvoslati díj az eljárás szerinti 

igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a. A jogorvoslati eljárás díját elektronikusan kezdeményezett eljárás 

esetén a Heves Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-

00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a 

jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.  

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban 

lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő 

lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. 

A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről 

lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták.  

A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik a döntés az 

utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz való megérkezésének napján, ha a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy 

visszavonja fellebbezését. 

 

Indokolás kivonata:  

Az INOTAL Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) 2020. január 29. napján érkezett levelében 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 vonatkozóan HE-02/KVTO/00015-9/2020. 

számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel kapcsolatban észrevételeket tett.  
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Engedélyes jelezte a Környezetvédelmi Hatóság felé, hogy az engedélyben az Engedélyes 

megnevezésében, az előírások között szerepeltetett gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

mennyiségében és a diffúz forrás megnevezésében elírás történt. Az engedély átvizsgálása során 

Engedélyes által jelzetteken felül további elírást észleltem az I. fejezet pontjainak számozása 

tekintetében. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) 

bekezdése szerint: „Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, 

a hatóság a döntést kijavítja.”  

A (3) bekezdés szerint: „a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, 

mint az eredeti döntés ellen volt”. 

 

Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint hivatalból kijavítottam. 

 

A határozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A.§ (1) bekezdésében, 9. § (2) és 13. § (2) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

Jelen határozat közlésére az Ákr. 90.§ (2) bekezdése szerint kerül sor. 

 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 90. § (3) bekezdése, 112.§-a, 116.§ (1) bekezdése, (2) bekezdés a) 

pontja, valamint 118.§-a alapján adtam tájékoztatást.  

 

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet ( a továbbiakban: DíjR.) a 

3. számú melléklet 4. pontjának figyelembevételével a 10.1. pontja valamint a 3. számú melléklet 10.3. 

pontja alapján, a rendelet 2. § (3) bekezdése figyelembevételével a DíjR. 2. § (5)-(7) bekezdés alapján, 

megfizetésének módjáról a DíjR. 5. § (1)(6) bekezdései és 9. § d) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

A közzététel napja: 2020. február 04. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

  

Gombály László, az Egri Járási Hivatal hivatalvezetője nevében és megbízásából: 

 

         Kelemen Zoltán osztályvezető helyett 

 

dr. Kovács Melinda 

 jogi szakügyintéző 
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