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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. § (1) bekezdése d) pontja, (3) 

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 21. § (9) bekezdése értelmében a döntéséről 

készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00703-9/2020. 

 

Az ügy tárgya: Az INOTAL Zrt. HE-02/KVTO/00015-11/2020. számon kijavított HE-02/KVTO/00015-

9/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítása 

 

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

Nagyszombati u. 43.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal fenti 

tárgyban lefolytatott eljárást a HE/KVO/00703-9/2020.számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

 

I. Az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. (8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 43.; KÜJ: 

102363944) mint engedélyes részére, az Apc 064/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium salak 

feldolgozó üzemre (KTJ:100465106) és az Apc 0130/1 helyrajzi szám alatti veszélyes hulladék 

lerakó-telepre (KTJ:102808837; KTJOBJEKTUM:101364651) kiadott HE-02/KVTO/00015-11/2020. számon 

kijavított HE-02/KVTO/00015-9/2020. számú 

 

egységes környezethasználati engedélyt 

(a továbbiakban alaphatározat) 

  

az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. kérelme alapján az alábbiak szerint 

 

módosítom. 

 

1. Az alaphatározat rendelkező részének II. A) a) pontjának „A rekultivációra vonatkozó előírások” 

megnevezésű részét törlöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem: 
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A rekultivációra vonatkozó előírások: 

Általános előírások: 

1. A Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott egységes környezethasználati engedély 5 éves 

kötelező felülvizsgálatára, valamint az engedély időbeli hatályának lejárta miatti felülvizsgálatára 

vonatkozó engedélykérelmi dokumentációnak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben  

(a továbbiakban: Khvr.) előírtakon túl tartalmaznia a kell a hulladéklerakó előzetes rekultivációs 

tervét. 

2. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 

szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)  

15/A. § (2) bekezdése értelmében 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) szerinti hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását a Környezetvédelmi 

Hatóság erre vonatkozó külön engedélye birtokában, az azokban foglalt előírások betartásával kell 

végezni. 

3. Engedélyes köteles az engedélyezett lerakható hulladékmennyiség elérését követően a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV tv. (a továbbiakban: Ht.), a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 

20/2006. (IV.5) KvVM rendelet előírásainak megfelelően a hulladéklerakó rekultivációjára és 

utógondozására vonatkozó engedélykérelmet benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz. Az 

engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet 4. számú mellékletben 

meghatározott követelmények szerint elkészített rekultivációs tervet. 

 

A VI. VII. és VIII. kazetta rekultivációjára vonatkozó egyedi előírások: 

a) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben 

1. Jelen engedély az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található veszélyeshulladék-lerakó 

VI., VII. és VIII. kazettájának rekultivációjára vonatkozik. 

2. A lerakó rekultivációját a lerakott hulladéktest rendezésével, helyben történő műszaki védelem 

kiépítésével, azaz a lerakó végleges felső lezárásával és tájba illesztéssel kell megvalósítani. 

3. A hulladéklerakó rekultivációjához és a végleges felső záróréteg rendszer kiépítéséhez csak 

szennyeződésmentes anyagok használhatók fel. A szennyeződés mentességet laboratóriumi 

vizsgálatokkal, az anyagok származási helyét bizonylatokkal igazolni kell. 

4. A lerakó végleges lezárásánál a felső záróréteg rendszert a depónia teljes felületén ki kell építeni. 

5. A rekultivációt úgy kell elvégezni, hogy megakadályozza a lerakott hulladékból történő 

szennyezőanyag kimosódást. 

6. A végleges felső záróréteg rendszer elemei a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet 4. számú 

mellékletének 1.2.2. pontjában előírtaknak megfelelően: 

- kiegyenlítő réteg, anyaga a depónia építésénél keletkezett föld. 

- 30 cm kavics gázelvezető réteg 

- 1 réteg geotextilia elválasztó réteg (200 g/m
2
) 

- 2 x 25 cm agyag szigetelés (k<10
-9

 m/s) 

- 2,5 mm vastag HDPE fóliaszigetelés, mely helyettesíthető - egyenértékűség vizsgálatra 
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vonatkozó szakvélemény birtokában - 2,5 mm vastag EPDM szigetelő fóliával. 

- 1 réteg geotextília védőréteg (300 g/m
2
) 

- 50 cm szivárgó és szűrőréteg, anyaga osztályozatlan homokos kavics (k> 5x10
-3

 m/s) 

- 20 cm gyökérzáró réteg (megfelelő gyökérzáró tulajdonságokkal rendelkező, erősen kötött 

vagy erősen kőtörmelékes tömör anyag, célszerűen osztályozott építési-bontási hulladék [mint 

alsó fedőréteg] 

- 50 cm agyagos altalaj 

- 30 cm szervesanyagban gazdag humuszos termőtalaj [mint felső fedőréteg] 

- telepített növényzet (melynek fajai a lerakó környéki alföldi társulásokra jellemző őshonos 

fajok) [mint vegetációs réteg] 

7. A hulladéktestben keletkező gázok kivezetésére összesen 24 db gázkiszellőztető kutat kell 

elhelyezni. 

8. A depónia lezárása előtt a hulladéktest felületét a lezáró rétegrendhez alakítva formálni, tömöríteni 

kell. 

9. A depóniafelszín esését úgy kell kialakítani, hogy az a felületére hullott csapadékvíz elvezetését 

biztosítsa. A pangóvizek kialakulásának lehetőségét meg kell akadályozni. 

10. A földtakarás elvégzése után a területet fűmagkeverékkel gyepesíteni kell. A gyepesítés kizárólag 

őshonos, lágyszárú fajokkal végezhető (pl. réti csenkesz, vörös csenkesz, angolperje, sudár 

rozsnok stb.). 

11. A rekultivációs rétegekre nagyméretű, mélygyökérzetű fák nem telepíthetők. 

12. A füvesített, rekultivált felületet évente legalább két alkalommal – a magérést megelőzően – 

kaszálni, gyommentesíteni kell, szükség esetén utánvetéssel és újraültetéssel kell pótolni az 

elpusztult növényzetet. 

13. A lerakó területén a lábon álló, illetve a levágott növényzet égetése tilos. 

14. A rekultivációs munkálatokat annak megkezdése előtt 8 munkanappal írásban be kell jelenteni a 

Környezetvédelmi Hatóságnak. 

15. A rekultivációs tevékenység végzése során munkanaplót kell vezetni. 

16. A tevékenység befejezését, az azt követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni a 

Környezetvédelmi Hatóságnak, melyhez csatolni kell a megvalósulási dokumentációt, melyben 

szerepel a kivitelezést végzők megnevezése, a lezáró rétegrend kiépítésének naplózott menete, a 

felhasznált anyagok bizonylatokkal igazolt származási helye, a növénytelepítés megtörténte, a 

beépített rétegek minősítési dokumentációja és az elkészült beruházás átadásának jegyzőkönyve. 

17. A depóniából származó csurgalékvizet az erre a célra kialakított csurgalékvíz tároló medencében 

kell gyűjteni. 

18. A csurgalékvíz tároló medencében tárolt csurgalékvíz mennyiségét rendszeresen ellenőrizni kell. A 

csurgalékvízből a jellemző elvezetési pontokon mintát kell venni, és annak mennyiségét és 

összetételét mintavételi pontonként külön kell meg vizsgálni. Az utógondozási időszakban a 

csurgalékvíz mennyiségének és összetételének meghatározását évente két alkalommal kell 

elvégezni. 

19. Amennyiben a csurgalékvíz tároló medence megtelik, az összegyűlt csurgalékvíz elszállításáról 

gondoskodni kell. A csurgalékvíz elszállítását, ártalommentes elhelyezését dokumentumokkal 
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igazolni kell. A csurgalékvíz kezelésre történő átadása csak az arra engedéllyel rendelkező fél 

részére történhet. 

20. A csurgalékvíz tároló medencében tárolt szennyezett csurgalékvíz a lezárt depóniára nem 

locsolható vissza. 

21. A csurgalékvíz-gyűjtő rendszer létesítményeinek műszaki állapotát, működőképességét 

rendszeresen ellenőrizni kell, a szükséges javításokat soron kívül el kell végezni. 

22. A hulladéklerakó-gáz elvezetési rendszer hatékony működését rendszeresen ellenőrizni kell. 

23. Az utógondozási időszakban a hulladéklerakó-gáz vizsgálatát évente két alkalommal kell elvégezni 

a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 2.-1. táblázata szerint. 

24. A hulladéktestben bekövetkező mechanikai változások káros hatásainak elkerülése érdekében 

rendszeres ellenőrzéseket kell végezni a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 4.-1. 

táblázata szerint. 

25. A kialakított rézsűk állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Amennyiben a kialakított rétegek 

állékonysága nem megfelelő - erózió, megcsúszás észlelése esetén - a rézsűk 

állékonyságvizsgálatát el kell végezni. Amennyiben szükséges, a rézsűk stabilizálását kiegészítő 

műszaki intézkedésekkel kell biztosítani. 

26. A rekultiváció keretében kiépített szigetelőrétegnek és a hozzá kapcsolódó műtárgyaknak a 

folyamatos ellenőrzését, és az észlelt meghibásodások kijavítását az utógondozási időszakban el 

kell végezni. 

27. Az utógondozás során a csapadékvíz-elvezető rendszer tisztántartásáról, karbantartásáról 

gondoskodni kell. 

28. Az utógondozás során a talajvíz minőségének ellenőrzése céljából fenntartott monitoring rendszert 

üzemeltetni kell! 

29. A monitoring rendszert alkotó kutak megfelelő vízjogi engedélyezettségéről a monitorozás teljes 

időszaka alatt gondoskodni kell.  

30. Folyamatosan gondoskodni kell a figyelőkutak karbantartásáról, a kutak jelének láthatóságáról, a 

figyelőkutak környezetének rendben tartásáról, valamint a felszíni eredetű szennyeződések 

kizárásáról. 

31. A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának 

nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait össze 

kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal. Az értékelést és az értékelés részét képező 

intézkedési javaslatokat (pl. az észlelés gyakoriságának módosítására, monitoring kiegészítésére 

stb. vonatkozó javaslatokat) meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére. 

32. A lezárt depónia karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az utógondozási időszakban 

az üzemeltető felelős. 

33. A lerakó utógondozását a rekultivációt követően 15 évig kell folytatni. 

34. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdésének megfelelően a hulladéklerakó 

utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati 

eredményekről a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelő összefoglaló jelentést kell készíteni.  

35. Az összefoglaló jelentést üzemeltető köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni. A 
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jelentés beküldésének határideje tárgyévet követő év március 31.   

 

b) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Budapest) 35100/10881-1/2020. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában tett előírásai: 

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 földtani közeg 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-EüMFVM együttes 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. Az üzemeltetés során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű 

megkezdésével – az FKI-KHO-nak, mint területileg illetékes elsőfokú vízügyi hatóságnak, be kell 

jelenteni. 

7. A területről elfolyó szennyeződhető csapadékvizek és szennyvizek csak tisztítást követően 

vezethetők el a befogadóba. 

 

2. Az alaphatározat rendelkező részének IX. fejezete alatt az alábbi rendelkezéseket szerepeltetem: 

a) Jelen engedélybe az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található veszélyeshulladék-

lerakó VI., VII. és VIII. kazettájának rekultivációjára és utógondozására vonatkozó engedélyt 

belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.  

b) A rekultivációs munkák műszaki befejezését követő utógondozási időszakot 15 évben határozom 

meg.  

c) A rekultivációs munkákat 2021 év végéig szükséges befejezni, ha addig a rekultivációt nem fejezik 

be az egységes környezethasználati engedélybe foglalt rekultivációra és utógondozásra 

vonatkozó engedély 2021. december 31. napján érvényét veszti. Befejezett rekultiváció esetén 

az engedély a rekultiváció befejezését követő utógondozási időszak végéig érvényes. 

 

Fentiek következtében az alaphatározat IX. fejezete X. fejezetre, a X. fejezete XI. fejezetre és a 

XI. fejezete XII. fejezetre módosul. 
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3. Az alaphatározat rendelkező részének II. A) a) pontjának „Mérésre, nyilvántartásra és 

adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” megnevezésű részt az alábbi előírással egészítem ki: 

14. A hulladéklerakó üzemeltetője a hulladéklerakó üzemelésére, bezárására, rekultivációjára és 

utógondozására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét (HLR) a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § 

(1) bek. d) pontja alapján a 10.§ (3) bekezdése és a 12. § (7) bekezdése szerint évente a tárgyévet 

követő év március 1. napjáig köteles teljesíteni. 

 

II. A módosítás az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. A HE-02/KVTO/00015-11/2020. számon 

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

változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag azzal együtt érvényes. 

 

III.  Az eljárási költséget az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. viseli. Jelen eljárás 150 000,- Ft 

igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az Engedélyes általa befizetésre került. 

 

IV. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási 

döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani 

vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel 

eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a 

közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  37. § tartalmazza. 

 

Az Indokolás kivonata:  

Az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. (8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 43.; KÜJ: 

102363944) mint engedélyes az Apc 064/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium salak feldolgozó 

üzem (KTJ: 100465106) és az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található veszélyes hulladék 

lerakó-telep (KTJ: 102808837) 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. (a továbbiakban: Engedélyes) 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 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 15. §
 
(1) bek. szerint:  

 „A hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására akkor kerülhet sor, ha a külön jogszabály szerinti 

beavatkozásra nincsen szükség. A hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációját és 

utógondozását a környezetvédelmi hatóság engedélyezi.” 
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A 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 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg 

egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakó engedélyezése során a Khvr.-t a 

20/2006. (IV.5) KvVM rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. 

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.” 

 

Megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVTO/00703-2/2020. számon tájékoztattam az Engedélyest, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/00703/2020. számon eljárás van folyamatban az INOTAL Zrt. 

HE-02/KVTO/00015-9/2020. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítására 

vonatkozóan, valamint a hatóság a továbbiakban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és a teljes eljárás 

ügyintézési határideje: 2020. 08. 29. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 3. számú mellékletének 

4. pontjánk figyelembevételével a 10.3. pontja alapján megállapított 150 000,- Ft (azaz százötvenezer 

forint) igazgatási szolgáltatási díjat a HE/KVTO/00703-4. számon kiadott hiánypótlási felhívásra 

tekintettel 2020. július 9-én megfizette.  

 

Az eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott 

szakkérdésre vonatkozóan megkerestem a vízügyi és vízvédelmi hatóságot, mint szakhatóságot. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján az alaphatározat rendelkező részének a II. A) a) „A rekultivációra 

vonatkozó előírások” megnevezésű részét módosítottam, az alaphatározat IX. fejezeteként a rekultivációra 
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és utógondozásra vonatkozó engedélyt belefoglaltam és az ennek következtében megváltozó 

fejezetszámozást pontosítottam, továbbá az alaphatározat II. A) a) „Mérésre, nyilvántartásra és 

adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” megnevezésű részt egy előírással kiegészítettem.  

 

A fentiek alapján Engedélyes HE-02/KVTO/00015-11/2020. számon kijavított HE-02/KVTO/00015-

9/2020. számú egységes környezethasználati engedélyét a rendelkező részben foglaltak szerint 

módosítottam. 

 

Határozatomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, a 9. § (2) 

bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva,  

a Khvr. 20/A. § (10) bekezdés alapján az Ákr. 80. § (1) bek. és 81. § (1) bekezdésének rendelkezései 

szerint hoztam meg. 

 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71.§ (3) 

bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján közhírré teszem. A határozat jegyző részére történő 

megküldéséről a Khvr. 21.§ (8) bekezdése alapján rendelkezem. 

 

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló  469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 3. számú melléklet 4. pontjának figyelembevételével, a 10.3. pontja alapján állapítottam meg, 

viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján 

rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget az Engedélyes viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Ákr. 50. § (2) bek. c) pontja szerinti ügyintézési határidőt megtartottam. 

 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A keresetlevél követelményeit a 

Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam 

meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 

13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 

21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az 

elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

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

 

A közzététel napja: 2020. augusztus 28. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 
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eljárásban részt vett önkormányzatok 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.    

 

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

 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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