
Veszprémi Járási Hivatala

Ügyiratszám: VE-09/KTF/001994-14/2019. Tárgy: Egységes 
környezethasználati 
engedély módosítása

Ügyintéző: Kelényi Roland Hiv. szám: -
Telefon: 88/550-888 Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

1.0 A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Veszprémi  Járási  Hivatala  (a  továbbiakban:
Veszprémi  Járási  Hivatal)  hatáskörében  eljárva  a  Hunviron  Energia-  és
Környezetgazdálkodási  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (székhely:  1142  Budapest,
Dorozsmai út 197/a., KSH: 10271236-3821-113-01, KÜJ: 100474750, a továbbiakban:
Engedélyes)  által  a Lőrinci  Hulladékkezelő  és Hasznosító telepén (3021 Lőrinci  071
hrsz., KTJ: 101208436, EOV X: 262955 m, EOV Y: 697455 m, valamint 3000 Hatvan
0442  és  0443  hrsz.,  KTJ  101050673,  EOV  X:  262613  m,  EOV  Y:  697920  m,  a
továbbiakban:  Telephely)  végzett  tevékenységre  vonatkozóan  kiadott,  KTVF:  2847-
2/2009.,  KTVF:  6500-4/2010.,  KTF:  2032-21/2014.,  501-35/2015.  és  14148-2/2015.
számon módosított, KTVF: 6500-7/2010. és KTF: 501-36/2015. számon kijavított KTVF:
7416-8/2006.  számú egységes  környezethasználati  engedélyt (a  továbbiakban:
Engedély) az alábbiak szerint

módosítom.

2.0 Az  Engedély  H  mellékletének  (Átvehető  nem  veszélyes  hulladékok  köre)  A)  és  B)
táblázatát törlöm, helyükbe az alábbiak lépnek:

A) Biodegradációs célból átvehető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító
kódszám

Megnevezése
Mennyiség
(tonna/év)

03 01 01 fakéreg és parafahulladék

74 000

03 01 05
fürészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és

furnér, amely különbözik a 03 01 04-töl

03 03 01 fakéreg és fahulladék

03 03 07
hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél

mechanika úton elválasztott maradék

03 03 08
hasznosításra szánt papír és karton válogatásából

származó hulladék

03 03 09 hulladék mésziszap

03 03 10 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék,
szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap
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03 03 11
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő

kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03
10-től

19 06 04
települési hulladék anaerob kezeléséből származó

kirothasztott anyag

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap

19 08 14
ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap,

amely különbözik a 19 08 13-tól

19 08 99 közelebbről meg nem határozott hulladék

19 09 02 víz derítéséből származó iszap

19 09 03 karbonát sók eltávolításából származó iszap

20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék

20 03 04 oldómedencéből származó iszap

Összesen: 74 000 tonna/év

B) Technikai fehasználás céljából átvehető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító
kódszám

Megnevezése
Mennyiség
(tonna/év)

01 05 04
édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó

iszap és hulladék

45 000

01 05 07
baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és

hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05
06-tól

01 05 08
klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik

a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

10 01 03
tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséböl származó

pernye

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től

17 05 08
vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-

től

Összesen: 45 000 tonna/év

3.0 Az  Engedély  H/V  mellékletének  (Átvehető  veszélyes  hulladékok  köre)  2.  táblázatát
törlöm, helyébe az alábbi lép:

2. Gyűjtésre és hasznosításra átvehető veszélyes hulladék:

Azonosító
kódszám

Megnevezése
Mennyiség
(tonna/év)

17 02 04*
veszélyes anyagokat tartalmazó, vagy azzal

szennyezett üveg, műanyag, fa
8 000

Összesen: 8 000 tonna/év
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4.0 Az Engedély „IV. Környezetvédelmi előírások” című fejezetének „Hulladékgazdálkodás”
című  részében  szereplő,  veszélyes  hulladékok  kezelésére  vonatkozó  előírások  az
alábbiakkal egészülnek ki:

47. A  17  02  04*  azonosító  kódú,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó,  vagy  azzal
szennyezett üveg, műanyag, fa megnevezésű hulladék kezelése során keletkezett
faanyag  kizárólag  abban  az  esetben  kerülhet  másnak  átadásra,  értékesítésre,
energetikai  célú hasznosításra,  ha laboratóriumi vizsgálatokkal  minden kétséget
kizáróan igazolható, hogy az kreozotot, illetve kreozot származékot nem tartalmaz,
ellenkező esetben azt továbbra is hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről
ennek  megfelelően  kell  gondoskodni.  Az  ehhez  szükséges  mintavételt  és
laboratóriumi vizsgálatokat erre akkreditált laboratórium végezheti.

5.0 Az  Engedély  egyéb,  jelen  határozattal  nem  érintett  rendelkezéseit  hatályukban
változatlanul fenntartom.

6.0 A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.

7.0 A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  35100/6274-2/2019.ált.  számú
szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírások:

„A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Veszprémi  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi
ésTermészetvédelmi Főosztály (8200 Veszprém, József Attila u. 36.; a továbbiakban:
Kérelmező  hatóság)  szakhatósági  megkeresésére,  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály  (a
továbbiakban: FKIKHO) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A Hunviron Energia és Környezetgazdálkodási  Kft.  (1142 Budapest,  Dorozsmai utca
197/a.;  a  továbbiakban:  Engedélyes)  Lőrinci  Hulladékkezelő  Telephelyen  végzett
tevékenységre kiadott, többször módosított, illetve kijavított KTVF: 7416-8/2006. számú
egységes  környezethasználati  engedély  módosításához –  az  átvehető  veszélyes  és
nem veszélyes hulladékok mennyiségére vonatkozóan

vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

1. A  vízilétesítményeket  a  mindenkor  érvényes  vízjogi  üzemeltetési  engedélyekben
foglaltak szerint kell üzemeltetni.

2. A telephelyen végzett tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be
kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]  és a felszíni vizek minősége
védelmének  szabályairól  szóló  220/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  előírásait,  és
fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a
földtani közeg ne szennyeződjön.

3. A telephely területén a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vízre potenciálisan
veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről
és karbantartásáról az Engedélyesnek gondoskodnia kell.

4. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a
felszín  alatti  víz  szennyezőanyag  tartalma ne haladja  meg a földtani  közeg és  a
felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és
a  szennyezések  méréséről  szóló  6/2009.  (IV.14.)  KvVM-EüM-FVM  együttes
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rendeletben [a továbbiakban: 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] az
egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket.

5. Bármilyen,  a  felszíni,  felszín  alatti  vizeket,  valamint  a  földtani  közeget  érintő
rendkívüli  eseményt  jelenteni  kell  Kérelmező  hatóságnak  és  az  FKI-KHO-nak.
Szennyezés  észlelése  esetén,  annak  megszüntetéséről  a  terület  tulajdonosának,
illetve a szennyezés okozójának a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján kell
intézkednie.

6. A tevékenység talajra, illetve talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring-
hálózatot kell üzemeltetni a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerint.

7. Az  üzemeltetés  során  esetlegesen  bekövetkező  környezetszennyezést  –  a
kárelhárítás  egyidejű  megkezdésével  –  az  FKI-KHO-ra  mint  területileg  illetékes
elsőfokú vízügyi hatóságra be kell jelenteni.”

8.0 A  Heves  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  36000/601-1/2019.ált.  számú
szakhatósági állásfoglalása:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi  Főosztály  megkeresése  alapján  a  Hunviron  Energia-  és
Környezetgazdálkodási Kft.  által  a 3021 Lőrinci  071 hrsz. és 3000 Hatvan 0442 és
0443  hrsz.-ú  telephelyen  folytatott  tevékenységre  irányuló  egységes
környezethasználati engedélymódosítására irányuló eljárásban az ipari baleseteknek
és  a  természeti  katasztrófáknak  való  kitettség  szakkérdésével  kapcsolatos
katasztrófavédelmi szempontból

hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró
hatóság  határozata,  ennek  hiányában  az  eljárást  megszüntető  végzése  elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.”

9.0 A  Heves  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Gyöngyösi  Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének 36030/374-8/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi  Főosztályának  megkeresése  alapján  a  Hunviron  Energia-  és
Környezetgazdálkodási Kft. (1142 Budapest, Dorozsmai u. 197/a.) kérelmére a Lőrinci,
071. és a Hatvan, 0442., 0443. hrsz. alatti területeken egységes környezethasználati
veszélyes  hulladékok  kezelésének  kapacitásbővítése  tekintetében  egységes
környezethasználati engedély módosítási engedély megadásához katasztrófavédelmi
szempontból

hozzájárulok.

A szakhatósági  állásfoglalás  önálló  jogorvoslatnak  helye  nincs,  az  csak az  eljárást
befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

10.0 A közegészségügyi szakkérdések vizsgálata során megállapítottam, hogy tevékenység
végzése során az alábbiakat szükséges betartani:

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 44. és 46. §-a értelmében a köz-
és  magánterületeket  a  közegészségügyi  követelményeknek  megfelelő  állapotban
kell tartani.
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- A  talajt,  a  vizeket  és  a  levegőt  nem  szabad  fertőzni,  illetőleg  olyan  mértékben
szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

- A  létesítmény  tevékenysége  határérték  feletti  koncentrációban  légszennyező
anyagokkal és a lakosságot zavaró módon bűzzel a környezetet nem terhelheti.

- Porszennyezés  csökkentéséről  a  szállítási  útvonalakon  és  a  telephelyen  is
gondoskodni kell.

- A  vízbázis  védelme  érdekében  a  tevékenység  során  meg  kell  akadályozni  a
szennyező anyagok felszíni, felszín alatti vizekbe, földtani közegbe jutását.

- A hulladékkezelésre szolgáló gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és
rovarmentesítését  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.

11.0 Jelen határozatot hatósági nyilvántartásban rögzítem.

12.0 Az igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni, egyéb eljárási költség
nem merült fel. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

13.0 Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezés benyújtására van
lehetőség.  Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) nevesített
ügyfél az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést
az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A  fellebbezést  a  Veszprémi  Járási  Hivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi
Főosztályánál  (8200  Veszprém,  József  Attila  u.  36.,  hivatali  kapu  azonosító:
346009700)  lehet  előterjeszteni.  Fellebbezni  csak  a  megtámadott  döntésre
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből
közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell.  A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni,
amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján
kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezést a másodfokú hatóság, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztálya (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) bírálja el, amely
a  fellebbezéssel  megtámadott  döntést  és  az  azt  megelőző  eljárást  vizsgálja.  A
másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.  A
díjat  a  jogorvoslati  eljárás  kezdeményezésekor  a  10048005-00299516-38100004
előirányzat-felhasználási számlára kell banki átutalással teljesíteni. A díj megfizetését
igazoló  befizetési  bizonylatot  vagy  annak  másolatát  a  jogorvoslati  kérelem
előterjesztéséhez mellékelni kell.
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INDOKOLÁS

Az Engedélyes a Telephelyen végzett tevékenységére vonatkozóan kiadott, 2020. december

31. napjáig érvényes Engedéllyel rendelkezik.

Az Engedélyes 2018. május 02. napján kérelmet nyújtott be a Heves Megyei Kormányhivatal

Egri Járási Hivatalához (a továbbiakban: Egri Járási Hivatal), mint elsőfokú környezetvédelmi

hatósághoz,  melyben  az  átvehető  hulladékok  Engedélyben  rögzített  körének  és

mennyiségének módosítását kérte. Az Egri Járási Hivatal a kérelmet a HE-02/KVTO/2498-

19/2018.  ügyiratszámú  határozatában  elutasította.  Az  Engedélyes  a  döntés  ellen

fellebbezést  nyújtott  be,  valamint  a  fellebbezés  benyújtásával  együtt  a  kérelmét  is

módosította.  A  módosítással  a  kérelem  veszélyes  hulladékokra  vonatkozó  részét

visszavonta és kérte a kérelmet a nem veszélyes hulladékokra vonatkozó részében elbírálni.

A  HE-02/KVTO/2498-19/2018.  ügyiratszámú  határozatot  az  Egri  Járási  Hivatal  a

HE-02/KVTO/2498-24/2018.  számú  határozatával  visszavonta,  majd  a  nem  veszélyes

hulladékok  körének  és  mennyiségének  módosítására  irányuló  kérelmet  (a  továbbiakban:

Kérelem) a HE-02/KVTO/2498-25/2018. számú határozatával elutasította. A határozat ellen

az Engedélyes  fellebbezést  nyújtott  be.  A Pest  Megyei  Kormányhivatal,  mint  másodfokú

hatóság PE/KTFO/1061-1/2019. számú döntésével a HE-02/KVTO/02498-25/2018. számon

kiadott  határozatot  megsemmisítette és a Veszprémi Járási  Hivatalt,  mint  a Pest  Megyei

Kormányhivatal  PE/KTFO/4711-8/2018.  ügyiratszámú  végzésével  kijelölt  elsőfokú

környezetvédelmi hatóságot új eljárás lefolytatására utasította.

Fentiek miatt a Veszprémi Járási Hivatalnál 2019. február 21. napján az Engedélyes által

benyújtott  Kérelem  alapján  az  Engedély  módosítása  tárgyában  VE-09/KTF/01994/2019.

ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az Engedélyes a Kérelemben a biodegradációs célból átvehető nem veszélyes hulladékok,

valamint a technikai felhasználás céjából átvehető nem veszélyes hulladékok engedélyezett

mennyiségének növelését kérte.

Az  Engedélyes  a  Kérelemhez  2019.  március  07.  napján  benyújtott,  KP:  121/19-H

iktatószámú kiegészítésében a gyűjtésre és hasznosításra átvehető, 17 02 04* azonosító

kódú,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó  vagy  azzal  szennyezett  üveg,  műanyag,  fa

megnevezésű veszélyes hulladék engedélyezett mennyiségének növelését is kérte, valamint

jelezte, hogy az Engedély H mellékletének biodegradációs célból átvehető nem veszélyes

hulladékokat felsoroló A) táblázatában tévesen szerepel a 10 01 03 azonosító kódszámú,

tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye megnevezésű hulladék, melyet

adalékanyagként használnak fel a hulladékkezelési technológiában. Erre való hivatkozással

kérte ezen hulladék átvezetését a technikai  felhasználás céjából  átvehető nem veszélyes

hulladékokat felsoroló B) táblázatba.

Az Engedélyes által a Kérelemben tett nyilatkozat szerint az alkalmazott  hulladékkezelési

technológiában módosításokat nem kíván végrehajtani, új átvevő tér, kezelőtér kialakítására,

építési tevékenységre nem kerül sor.

A  Kérelmet  és  annak  kiegészítését  áttanulmányozva  megállapítottam,  hogy  a  tervezett

módosítás nem minősül  a környezeti  hatásvizsgálati  és az egységes környezethasználati
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engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §

(3) bekezdésének d) pontja szerinti jelentős változtatásnak.

Az eljárás során VE-09/KTF/01994-2/2019. ügyiratszámon függő hatályú végzést hoztam az

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §

(1) bekezdése alapján.

Az Ákr. 10. § és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

98.  §  alapján  az  ismert  ügyfeleket,  valamint  a  környezetvédelmi  érdekek  képviseletére

alakult  szervezeteket  VE-09/KTF/01994-7/2019.  ügyiratszámon  értesítettem  az  eljárás

megindításáról.  Az  engedélyezési  eljárásban  ismert  ügyfél,  környezetvédelmi  érdekek

képviseletére alakult szervezet ügyféli jogállásának megállapítását nem kérte.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

szóló  14/2015.(III.  31.)  FM rendelet  (a  továbbiakban:  DíjR.)  2.  §  (1)  bekezdése  alapján

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért.

Az  igazgatási  szolgáltatási  díj  a  DíjR.  3.  számú  mellékletének  4.  és  10.2  sora  alapján

150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, melyet az Engedélyes 2018. május 18. napján az Egri

Járási  Hivatal  részére  a  HE-02/KVTO/02498-4/2018.  ügyiratszámú  felhívásra  tekintettel

megfizetett.

Az  eljárás  során  megállapítottam,  hogy  az  Engedélyes  nem  rendelkezik  a  Telephelyen

kialakított hulladéktároló helyekre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott

üzemeltetési  szabályzattal,  valamint  nem  tisztázott,  hogy  az  átvehető  hulladékok

Engedélyben rögzített mennyiségének tervezett növelése összhangban áll-e a rendelkezésre

álló kapacitásokkal.

Fentiek miatt a tényállás tisztázása érdekében hiánypótlásra és nyilatkozattételre hívtam fel

az  Engedélyest  a  VE-09/KTF/01994-9/2019.  ügyiratszámú  végzésben.  Az  Engedélyes  a

végzésben foglaltaknak a 2019. március 29. napján benyújtott, a Veszprémi Járási Hivatalnál

VE-09/KTF/01994-12/2019. ügyiratszámon iktatott beadványával eleget tett.

Az Engedélyes által a hiánypótlási felhívásra megküldött beadványban tett nyilatkozat szerint

a  megnövelt  segédanyag  felhasználás  révén  a  technológia  intenzitása  nő,  ami  a

biodegradációs  eljárás  gyorsítását  eredményezi,  a  kezelőtéren  nagyobb  méretű  prizmák

kialakítását teszi lehetővé a prizmák stabilitásának növekedése által. A 10 01 03 azonosító

kódú, tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséböl származó pernye megnevezésű hulladék a

biodegradációs eljárás felgyorsítását és a szaghatás jeletős csökkenését eredményezi. A 17

02  04*  azonosító  kódú,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó,  vagy  azzal  szennyezett  üveg,

műanyag, fa megnevezésű veszélyes hulladék kezelésére szolgáló technológia kapacitása

6,5 tonna/óra.

A  tárgyi  eljárásba  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat

2. és 6. sorában, valamint a 19. táblázat 59. sorában nevesített szakhatóságokat, a Fővárosi

Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot,  a  Heves  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot,

valamint  a  Heves  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Gyöngyösi  Katasztrófavédelmi

Kirendeltségét is bevontam.
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A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  35100/6274-2/2019.ált.  számú  szakhatósági

állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély módosításához jelen határozat

7.0  pontjába  foglalt  kikötésekkel  hozzájárult.  Szakhatósági  állásfoglalását  az  alábbiakkal

indokolta:

„Kérelmező  hatóság  VE-09/KTF/01994-5/2019.  számú  megkeresésében  az  egyes

közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló

531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  1.  melléklet  9.  táblázat  2.  és  6.  sora  alapján,

szakhatósági  állásfoglalást  kért  az  FKI-KHO  részéről  a  megkereséshez  csatolt

dokumentációk alapján.

Jelen  eljáráshoz  az  Engedélyes  által  a  Kérelmező  hatósághoz  benyújtott  KP:121/19-H

iktatószámú kérelem (a továbbiakban: Kérelem) érdemi vizsgálatát követően az FKI-KHO az

illetékessége és hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában szakhatósági állásfoglalását

megadta, és a rendelkező részben foglalt előírásokat tette.

Tárgyi telephely  fő tevékenysége a veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése és

hasznosítása.

A Kérelem tartalma szerint a telephelyen jelenleg 104 000 tonna/év nem veszélyes hulladék

vehető át kezelésre, ezt a mennyiséget szeretnék 50 tonna/nap mennyiséggel megnövelni. A

mennyiség  növelés  magába  foglalja  a  biodegradációs  céllal  átvehető  nem  veszélyes

hulladékokat  (69  000  tonna/év-ről  74  000  tonna/év-re  történő  növelés)  és  a  technikai

felhasználás  céljából  átvehető  nem veszélyes  hulladékokat  (35  000  tonna/év-ről  45  000

tonna/év-re történő növelés).

Veszélyes hulladékok tekintetében a jelenleg engedélyezett 70 000 tonna/éves mennyiséget

kívánják 10 tonna/nap mennyiséggel megnövelni (17 02 04 EWC kódszámú vasúti talpfa 5

000 tonna/év-ről  8  000 tonna/év-re történő növelése).  A kérelmezett  növelés az évi  302

munkanapot figyelembe véve ~3000 tonna/éves mennyiséget foglal magába.

A  rendelkezésre  álló  kezelési  kapacitás  jelenleg  nagyobb,  mint  az  engedélyekben

meghatározott átvehető hulladékok mennyisége, így nem kerül sor új átvevő és új kezelő tér

kialakítására, építési tevékenységre, valamint az alkalmazott technológiában változás nem

történik.

A  telephely  tevékenységének  talajvízre  gyakorolt  hatásának  ellenőrzésére  létesített

monitoring-hálózat  35100-4206-5/2017.ált.  (FKI-KHO:  1432-5/2017.)  és  KTVF:  39599-

1/2010.  számú  határozatokkal  módosított  KTVF:  1916/2017.  számon  kiadott  (vízikönyvi

szám:  8.3/b/181.)  vízjogi  üzemeltetési  engedéllyel  rendelkezik,  mely  2027.  március  31.

napjáig hatályos.

A  terület  a  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  7.  §-a  és  a  2.  számú  melléklet  szerint,

valamint  a  7.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  1:100.000  méretarányú  országos

érzékenységi térkép alapján felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület.

Az  érintett  terület  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló

vízilétesítmények  védelméről  szóló  123/1997.  (VII.  18.)  Korm.  rendelet  szerint  kijelölt

vízbázist nem érint.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
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Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm.

rendelet 1. melléklet 9. táblázata állapítja meg.

Az Ákr.  55.  § (4)  bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást  befejező döntés

elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.

§ (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú

mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A  Heves  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  36000/601-1/2019.ált..  számú

szakhatósági állásfoglalásában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való

kitettség  szakkérdésével  kapcsolatosan  katasztrófavédelmi  szempontból  az  egységes

környezethasználati  engedély  módosításához  hozzájárult.  Szakhatósági  állásfoglalását  az

alábbiakkal indokolta:

„A Hunviron Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. által a 3021 Lőrinci 071 hrsz. és 3000

Hatvan  0442  és  0443  hrsz.-ú  telephelyen  egységes  környezethasználati  engedély

módosítására  irányuló  eljárásban  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Veszprémi  Járási

Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, mint engedélyező hatóság 2019.

március 12-én megkereste a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági

állásfoglalás kiadása céljából.

Az  ipari  baleseteknek  és  a  természeti  katasztrófáknak  való  kitettség  tekintetében,  a

megkereső  hatóság  által  csatolt  iratot  szakhatóságom  megvizsgálta,  mely  alapján  nem

merült  fel  olyan körülmény,  amely okán az érintett  telephely  területe fentiekben nevezett

veszélyeknek való kitettsége feltételezett lenne.

Fentiekre  tekintettel,  mivel  az  Ügyfél  kérelme  az  ipari  baleseteknek  és  a  természeti

katasztrófáknak  való  kitettség  tekintetében  jogszabályt  nem  sért,  az  Ügyfél  egységes

környezethasználati engedélyének módosításához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.

törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  55.  §  (1)  bekezdésén  alapul.  Hatáskörömet  az  egyes

közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló

531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  1.  melléklet  9.  táblázat  6.  sora,  illetékességemet  a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

évi  CXXVIII.  törvény  végrehajtásáról  szóló  234/2011.  (XI.  10.)  Korm.  rendelet  3.  §  (1)

bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A  Heves  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Gyöngyösi  Katasztrófavédelmi

Kirendeltsége  36030/374-8/2019.ált.  számú  szakhatósági  állásfoglalásában  az  egységes

környezethasználati  engedély  módosításához  hozzájárult.  Szakhatósági  állásfoglalását  az

alábbiakkal indokolta:
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„A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Veszprémi  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi  Főosztály,  mint  engedélyező  hatóság  tárgyi  engedélyezési  eljárásban

2019. március 12-én megkereste a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első

fokú szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az ügyfelet az előző eljárásban hiánypótlásra szólítottuk fel, amelyet határidőben teljesítette.

A megkereső hatóság által csatolt iratok, a bemutatott iratok, a megküldött iratok, valamint

az előző engedélyezési eljárásban 2019. február 15-én megtartott helyszíni szemle alapján a

Hunviron Energia- és Környezetgazdálkodási Kft.  Lőrinci,  071. és a Hatvan, 0442.,  0443.

hrsz.  alatti  területeken  veszélyes  hulladékok  kezelésének  kapacitásbővítése  tekintetében

egységes környezethasználati engedély módosítás megadásához hozzájárultam.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.

törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  55.  §  (1)  bekezdésén  alapul.  Hatáskörömet  az  egyes

közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló

531/2017.  (XII. 29.) Korm. rendelet  1. melléklet  19. táblázat 59. sora, 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 közegészségügyi szakkérdéseket  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény,  az

egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, a fővárosi

és  megyei  kormányhivatal,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  népegészségügyi

feladatai  ellátásáról,  továbbá  az  egészségügyi  államigazgatási  szerv  kijelöléséről szóló

385/2016.  (XII.  2.)  Kormányrendelet,  az  ivóvíz  minőségi  követelményeiről  és  az

ellenőrzéséről szóló  201/2001.(X.25.)  Kormányrendelet,  a  hulladékról szóló  2012.  évi

CLXXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ht.),  a  levegő  védelméről szóló  306/2010.  (XII.  23.)

Kormányrendelet,  a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött pontforrások

kibocsátási  határértékeiről szóló 4/2011. (I.  14.) VM rendelet,  a kémiai biztonságról szóló

2000.  évi  XXV.  törvény,  a  fertőző  betegségek  és  a  járványok  megelőzése  érdekében

szükséges járványügyi  intézkedésekről szóló  18/1998.(VI.3.)  NM rendelet,  a felszín alatti

vizek védelméről  szóló 219/2004.(VII.21.)  Kormányrendelet,  a földtani  közeg és a felszín

alatti  vízszennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  határértékekről  és  a

szennyezések méréséről szóló 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a felszíni

vizek  minőségének  védelmének  szabályairól  220/2004.(VII.21.)  Kormányrendelet,  a

vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények

védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet,  a veszélyes hulladékkal kapcsolatos

egyes  tevékenységek  részletes  szabályairól szóló  225/2015.  (VIII.  7.)  Korm.  rendelet,  a

munkavédelemről szóló  1993.  évi  XCIII.  törvény,  a  munkahelyek  munkavédelmi

követelményeinek minimális  szintjéről  szóló 3/2002.  (II.8.)  SzCsM-EüM együttes rendelet,

valamint  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladékkal  kapcsolatos

közegészségügyi  követelményekről szóló  13/2017.  (VI.12.)  EMMI  rendelet  alapján

vizsgáltam.
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Az Engedélyes kérelmének helyt adtam, és jelen határozat rendelkező részében foglaltak

szerint döntöttem.

A határozat 2.0 pontjában az átvehető nem veszélyes hulladékok körét és mennyiségét, a

határozat  3.0  pontjában  a  gyűjtésre  és  hasznosításra  átvehető  veszélyes  hulladék

mennyiségét módosítottam a benyújtott kérelem alapján.

A  határozat  4.0  pontjában  előírást  tettem a  Polgári  Törvénykönyvről szóló  2013.  évi  V.

törvény  6:550-6:559.  §-ai,  a  Ht.-ben  rögzített  kiterjesztett  gyártói  felelősség  elve,  a

hulladékgazdálkodási  tevékenységek  nyilvántartásba  vételéről,  valamint  hatósági

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés h) pontjában

foglaltak,  valamint  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  1907/2006/EK  rendelete  XVII.

mellékletének 31. a) - i) alpontjai alapján, mely szerint kreozottal kezelt faanyag nem hozható

forgalomba.

A  határozat  5.0  pontjában  rendelkeztem az  Engedély  további  részeinek,  –  beleértve  az

érvényességi időt – változatlan hatályban maradásáról.

A határozat 6.0 pontjában a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagytam, a

döntés  jogalapja  az  egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125.§ (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a

81. § (1) bekezdése alapján döntöttem.

A  jogorvoslat  lehetőségeiről  az  Ákr.  116.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  adtam

tájékoztatást,  a fellebbezés benyújtására  rendelkezésre  álló  időt  a 118.  § (3)  bekezdése

alapján állapítottam meg.

A  fellebbezés  benyújtásának  módjáról  az  Eüsztv.  9.  §  (1)  bekezdése,  valamint  10.  §-a

alapján adtam tájékoztatást.

Jelen határozat, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztenek elő, a közlést követő 16.

napon külön értesítés nélkül is véglegessé válik az Ákr. 82. § (2) bekezdésének a) pontja

alapján. 

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2019. április 21.

Az  ügyintézést  jelen  döntés  kézbesítésével  lezártam,  így  az  ügyintézési  határidőt

megtartottnak tekintem. A VE-09/KTF/01994-2/2018. ügyiratszámú függő hatályú döntéshez

joghatások nem kapcsolódnak.

A  határozatot  az  Ákr.  85.  §  (1)  bekezdésére  tekintettel  megküldöm  a  Fővárosi

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint

a  Heves  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Gyöngyösi  Katasztrófavédelmi

Kirendeltsége részére.

A  határozat  hatósági  nyilvántartásba  vételéről  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás

vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. §

(2) bekezdése, illetékességét a Pest Megyei Kormányhivatal elsőfokú környezetvédelmi és
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természetvédelmi hatóságot kijelölő PE/KTFO/4711-8/2018. ügyiratszámú végzése állapítja

meg.

A  kiadmányozási  jog  gyakorlása  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  szervezeti  és

működési  szabályzatáról szóló  39/2016.  (XII.  30.)  MvM utasítás  és  a  Veszprém Megyei

Kormányhivatal  kormánymegbízottjának  a kiadmányozás rendjéről szóló 38/2018.  (X.  25)

utasítása alapján történt.

Veszprém, 2019. április 16.

Benczik Zsolt

járási hivatalvezető

nevében és megbízásából

Wiborny József

főosztályvezető
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