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Az NHSZ Zöldfok Zrt. 8712 Balatonújlak, 

külterület 024 hrsz. alatti telephelyén, valamint 

Magyarország egész területén változó 

munkaterületeken nem veszélyes hulladék 

előkezelésére és hasznosítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélye 

Ügyintéző: 

 

Telefonszám: 

Jágerné Cserti Ildikó 

dr. Márki Mirella 

82/795-979 

82/795-981 

 

 

 

HATÁROZAT 

 

Az NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. (székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy Zs. 

utca 220.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére és részére  

hulladékgazdálkodási engedélyt 

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.  

1. Az Engedélyes adatai:  

   

1.1. Neve: NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. 

1.2. Székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy Zs. u. 220. 

1.3. Telephelye: 8712 Balatonújlak, külterület 024 hrsz. 

 1.4. Statisztikai azonosító jele: 11227209-3821-114-14 

 1.5. Adószáma: 11227209-2-14 

1.6. KÜJ: 100 220 881 

 1.7. KTJ: 100 984 375 

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: 

 

A határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelése (R12, E02-01, E02-03, 

E02-05, E02-06, E02-13, E02-16, E02-17) és hasznosítása (R5) a 8712 Balatonújlak, külterület 024 

hrsz. alatti telephelyen és Magyarország egész területén, változó munkaterületen. 
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3. Az előkezelési és hasznosítási tevékenységgel érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti kódszáma, típusa, valamint 

mennyisége: 

 

Azonosító 

kód 
Megnevezés Mennyiség (t/év) 

17 
Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt 

földet is) 

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 01 Beton 20.000 

17 01 02 Tégla 1.500 

17 01 03 Cserép és kerámia 1.500 

17 01 07 Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy 

azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 
4.000 

17 02 Fa, üveg és műanyag 

17 02 01 Fa 190 

17 02 02 Üveg 300 

17 02 03 Műanyag 300 

17 03 Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék 

17 03 02 
Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-

től 
100 

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 01 Vörösréz, bronz, sárgaréz 1 

17 04 02 Alumínium 1 

17 04 03 Ólom 1 

17 04 04 Cink 1 

17 04 05 Vas és acél 50 

17 04 06 Ón 1 

17 04 07 Fémkeverék 50 

17 04 11 Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 1 

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 
1.000 

17 05 06 Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 1 

17 05 08 Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 

05 07-től 
1 

17 06 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag 

17 06 04 Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és 

a 17 06 03-tól 
1 

17 08 Gipsz alapú építőanyag 

17 08 02 Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 

08 01-től 

1     

 

17 09 Egyéb építési-bontási hulladék 
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17 09 04 Kevert építési-bontási hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 

09 03-tól 

1.000 

Összesen: 30.000 

 

Az előkezeléssel és hasznosítással kezelhető nem veszélyes hulladékok éves mennyisége összesen 

legfeljebb 30.000 tonna lehet.  

 

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye: 

 

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet az Engedélyes a Balatonújlak, külterület 

024 hrsz. alatti, saját tulajdonú telephelyén, valamint Magyarország egész területén, változó 

munkaterületen lévő építkezések helyszínein, mint ideiglenes munkaterületeken végzi.  

 

A telephely Balatonújlak közigazgatási területén helyezkedik el. A telephely környezetében az M7 

autópálya és erdő területek találhatók. Lakott területként K-i irányban 1.500 m-re Balatonújlak, 

illetve ÉK-i irányban 2.000 m-re Balatonkeresztúr települések találhatók. A telephely a 68. számú 

főútvonalról murvás bekötőúton közelíthető meg. 

 

A telephely teljes területe 16.850 m2 nagyságú. A telephely magában foglalja az összesen 80.000 

m3 kapacitású inerthulladék-lerakó depóniát is. 

 

A telephely létesítményei: 

- Inert hulladék feldolgozó (jelen engedély alapján üzemel) 

- Inerthulladék lerakó (külön engedély alapján üzemel) 

- Mérleg kezelő épület szociális blokkal 

- Hídmérleg 

- Telepi úthálózat 

- Kapu, kerítés 

- Csapadékvíz elvezető rendszer 

- Csurgalékvíz elvezető rendszer 

- Zárt kommunális szennyvízgyűjtő akna 

 

Az inerthulladék feldolgozó teljes területe 2.835 m2 nagyságú, beton burkolattal ellátott terület, 

amely technológiai szempontból 3 részre osztott: 

- Átmeneti tároló tér  1.040 m2 területű 

- Feldolgozó tér  855 m2 területű 

- Feldolgozott anyag tároló tér  940 m2 területű 

 

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet zárt gyűjtőbe vezetik. Technológiai szennyvíz 

nem keletkezik a tevékenység során. 

 

A telephely villamos energia ellátása aggregátorral biztosított. A telephelyen bejelentés-köteles 

légszennyező pontforrás nem üzemel. A telephelyen történő üzemelési tevékenységből eredő 

zajkibocsátás a zajterhelési határértéket nem haladja meg, a hatásterületen védett épület, terület 

nem található.  
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A telephely a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által 11752-14/2014. ügyiratszámon 

kiadott telepengedéllyel (a továbbiakban: Telepengedély) rendelkezik. 

 

5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői: 

 

A hulladékkezelő telepen alkalmazott kezelési technológia: 

 

A telephelyre beérkezett inert hulladék az átmeneti tároló téren kerül elhelyezésre, ahol megtörténik 

a hulladék szétválogatása, osztályozása. A feldolgozó téren a törőgép segítségével történik a 

hulladék feldolgozása, amely végül a feldolgozott anyagtároló térre kerül, ahonnan folyamatos az 

értékesítése, elszállítása. A tovább nem hasznosítható hulladékok elhelyezése, lerakása a 

telephelyen található műszaki védelemmel ellátott inert hulladéklerakón történik. 

 

Az ideiglenes munkaterületeken alkalmazott kezelési technológia: 

 

A hulladékok kezelésére használt gépsor mobil rendszerű, így a gépek igény szerint áttelepíthetők 

ideiglenes munkaterületekre. A gépsor kitelepítésére kizárólag nagyobb méretű bontási munkák 

során kerül sor. A törőberendezések felszerelhetők hangfogó elemmel, így csökkenthető a 

zajkibocsátásuk. A technológia megegyezik a telephelyen alkalmazott technológiával. 

 

A töréssel előállított minősített anyagot másodlagos építőanyagként értékesítik. Az építőanyagként 

nem értékesíthető, illetve telephelyen belül nem felhasználható anyagot hulladékként a lerakó 

depónián ártalmatlanítják, vagy más, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadják, valamint 

az arra alkalmas frakciót a saját kezelésben lévő hulladéklerakó depónián közlekedő út építésénél 

hasznosítják. 

 

A hulladékkezelési technológia nem igényel segédanyagot. 

 

6. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek: 

 

Pénzügyi eszközök: 

 

Az Engedélyes rendelkezik a Colonnade Insurance S.A. -nál 428 0000007 kötvényszámon 

megkötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint az Engedélyes nyilatkozott a 

nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi 

eszközök meglétéről. 

 

Személyi feltételek: 

 

Az Engedélyes a telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételekkel 

rendelkezik. Az Engedélyes a környezetvédelmi feladatok ellátására a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő végzettségű munkavállalót foglalkoztat. 

       Tárgyi feltételek: 

 

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezett tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi 

eszközöket biztosítja. 
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A telephelyen a hulladékok mennyiségének meghatározására rendelkezésre áll egy közúti 

hídmérleg. 

A hulladékok aprításához, osztályozásához használt gépek: 

- MFL R-CI 100-100/T típusú röpítő törő 

- MFL STE 90-60/T típusú pofástörő gép 

 

Közegészségügyi feltételek: 

 

Az Engedélyes a tevékenység végzéséhez szükséges közegészségügyi feltételeket biztosítja (a 

rendszeres üzemorvosi ellátás, az egyéni védőfelszerelések, a szükséges szociális épületek, a 

telephely kártevőírtása).  

 

7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások: 

 

7.1. Jelen engedély alapján a határozat 4. pontjában meghatározott telephelyen, illetve 

Magyarország egész területén ideiglenes munkaterületeken, a határozat 3. pontjában 

meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása végezhető az 5. 

pontban foglalt technológiával. 

7.2. A tevékenység során az Engedélyes - a határozat 3. pontjában meghatározott - évente 

összesen maximálisan 30.000 tonna hulladékot előkezelhet és hasznosíthat. Az 

Engedélyes telephelyen történő nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenysége nem 

haladhatja meg a 10 tonna/nap kapacitást. 

7.3. A telephelyen az átmeneti tároló- és feldolgozó téren egy időben maximálisan 11.200 tonna 

(7.000 m3) nem veszélyes hulladék tárolható. 

7.4. Az előre meg nem határozható építési-bontási helyszíneken az egyidejűleg gyűjtött hulladékok 

mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített 

gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. 

7.5. A telepehelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetésére vonatkozó jóváhagyott 

üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani. 

7.6. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes által kijelölt személy a 

felelős. 

7.7. Az hulladéktároló helyen a tárolt hulladék fajtáját, típusát és a VM rendelet szerinti azonosító 

kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni. 

7.8. Az ideiglenes munkaterületeken végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységet 

annak megkezdése előtt 5 munkanappal be kell jelenteni a területileg illetékes elsőfokú 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz, megjelölve az előkezelés, 

hasznosítás helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és 

mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát. 

7.9. A hasznosítási műveleten átesett hulladékok esetében az Engedélyesnek a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésben foglalt hulladékstátusz 

megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal kell rendelkeznie. 

7.10. Amennyiben arra hatáskörrel rendelkező szervezet a kezelt hulladékot építőanyagnak minősíti 

– továbbiakban nem tekinthető hulladéknak – az szabadon értékesíthető. 

7.11. Az Engedélyes az építés helyszínén az építésre vonatkozó előírások betartásával deponálhat 

hulladékot. 
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7.12.  Az építési tevékenység során csak a megfelelően előkezelt, az építési célra alkalmas hulladék 

hasznosítható. 

7.13. Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálást követően építőanyagként történő hasznosításra 

nem alkalmas, a nem minősített hulladékokat, továbbra is hulladékként kell kezelni és azok 

kizárólag olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú 

hulladék kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az Engedélyes köteles 

megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről. 

7.14. Amennyiben az előállított anyagok nem értékesíthetők, úgy azok további kezeléséről a Ht. 31. 

§- ának figyelembevételével gondoskodni kell. 

7.15. A kezelt és az Engedélyes által nem hasznosított hulladékot az Engedélyes csak az adott 

hulladéktípusra engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatja át. 

7.16. Az inert hulladék egy részét – a műszakilag indokolt mennyiségben – a saját üzemeltetésű 

hulladéklerakón az üzemi út megerősítésére felhasználhatják. A felhasznált hulladék 

mennyisége nem haladhatja meg a hulladéklerakóban a tárgyévben az összes lerakott 

hulladék 15 %-át. 

7.17. A tevékenység végzése során keletkezett másodlagos veszélyes és nem veszélyes 

hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg 

tárolni. 

7.18. A tevékenység végzése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a 

továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket 

meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak. 

7.19. Az ideiglenes telephelyeken a diffúz jellegű porkibocsátást a hulladékkezelési tevékenység 

(anyagmozgatás, lerakás) során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre 

kell csökkenteni. 

7.20. A törőgép üzemelése során a vízpermetezéses porlekötési technikát folyamatosan működtetni 

kell. 

7.21. A változó munkaterületeken tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdésekor a 

zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett 

épületek védendő homlokzatánál, a védendő területeken, a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek a 

tevékenység végzése során folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett teljesüljenek. 

7.22. Amennyiben az ideiglenes munkaterülethez tartozóan meghatározott zajvédelmi szempontú 

hatásterületen védett épületek, területek találhatók, és a tevékenységet az ideiglenes 

munkaterületen évente legalább tizenkét alkalommal végzik, úgy a tevékenység megkezdése 

előtt a zajforrás üzemeltetője köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól 

környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának 

feltételeit megteremteni. 

7.23. A telephelyre a Rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését 

az üzemelés alatt a teljes létesítményre vonatkozóan folyamatosan biztosítani kell. 

7.24. A hulladék szállítása csak a közúti fuvarozásra minden tekintetben megfelelő gépjárművel, a 

közúti szállításra vonatkozó és a közlekedési szabályokat betartva, külön szállításra 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. 

7.25. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg 

elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.  
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7.26. A munkagépek, szállítójárművek mosását, karbantartását, szervizelését csak arra engedéllyel 

rendelkező telephelyen végezhetik. 

7.27. Amennyiben havária esemény következik be, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg 

kell tenni a havária tervben rögzített szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Somogy 

Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Járási Hivatal). Havária esetén a bekövetkező 

szennyezés felszámolásáért az Engedélyes a felelős. A rendkívüli eseményeket 

üzemnaplóban kell rögzíteni. 

7.28. Az előkezelt és hasznosított, illetve keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban 

előírtaknak megfelelő naprakész nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell 

teljesíteni. 

7.29. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban 

meghatározott mennyiséget, valamint a kialakított tároló kapacitást meghaladóan – nem 

halmozhat fel. 

7.30. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkavégzési helyszínek 

rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell. 

7.31. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően 

– jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni. 

7.32. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama 

során folyamatosan biztosítani kell. 

7.33. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti 

káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással. 

7.34. Az engedélyezett előkezelési és hasznosítási technológiától eltérni kizárólag a Járási Hivatal 

engedélyével lehet. 

7.35. A tevékenység felhagyása esetén az Engedélyes birtokában lévő összes hulladék jogszerű 

kezeléséről gondoskodni kell. 

 

8. Egyéb rendelkezések: 

 

8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, 

valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés 

hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – állandó telephelyenként – a tárgyév 

február 28. napjáig, első alkalommal a díj időarányos részét az engedély véglegessé 

válását követő 30 napon belül kell megfizetni a Somogy Megyei Kormányhivatal Magyar 

Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-

00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.  

 

8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – 

adataiban való változást az annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles a 

Járási Hivatalnak bejelenteni. 

 

8.3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás esetén az 

Engedélyesnek előzetesen engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania a Járási 

Hivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Járási Hivatal végleges határozata alapján 

valósítható meg.  
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8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának 

lejártát követően is folytatni kívánja, az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új 

engedély iránti kérelmet kell benyújtania. 

 

8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását 

meg akarja szüntetni, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 

30 nappal a Járási Hivatalnak be kell jelentenie.  

 

9. Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a 35200/175-

1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi 

szempontból – az alábbi előírásokkal – hozzájárult: 

- „A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok 

elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken 

történhet. 

- A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a 

külön jogszabályban – 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 rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteiben – a felszín alatti vízre 

megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát. 

- Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett 

szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a 

szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.” 

10. Egyidejűleg a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező 

részében előírtak betartása mellett 

 

jóváhagyom. 

 

10. Az engedély 2025. január 31. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.  

 

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon és illetéken felül egyéb 

eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Járási Hivatal nem 

rendelkezett. 

Jelen döntés ellen - annak közlésétől számított 15 napon belül - a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 

(1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.) mint másodfokú hatósághoz címezve, a Járási Hivatalnál 

fellebbezést lehet előterjeszteni. 

A fellebbezést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfelek (ld. 

gazdálkodó szervezet, jogi képviselő) kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. Természetes 

személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a 
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kapcsolattartás formájaként nem az Eüsztv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail 

útján nem terjeszthető elő! 

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve 

csak jelen 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 fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza.  

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja: az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjának 50%-a, azaz 295.000 forint, illetve civil szervezetek esetében az elsőfokú hatósági eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 5.900 forint, melyet a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-

00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás során 

a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés ügyiratszámát, és az átutalási megbízást vagy 

annak hiteles másolatát a Járási Hivatal részére az elektronikus ügyintézés szabályai szerint meg kell 

küldeni.  

 

INDOKOLÁS 

Az Engedélyes rendelkezik a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 

804-3/2015. iktatószámon kiadott nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az Engedély 2015. február 12. napján jogerőre emelkedett és 2020. 

január 31. napjáig hatályos. 

 

Az Engedélyes 2019. december 9. napján az Engedély lejárta miatt a Balatonújlak, külterület 024 hrsz. 

alatti telephelyen, valamint Magyarország egész területén változó munkaterületeken nem veszélyes 

hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti 

kérelmet nyújtott be a Járási Hivatalhoz. 

 

A kérelemhez csatoltan az Engedélyes benyújtotta az általa készített a nem veszélyes hulladékok 

előkezelésére és hasznosítására vonatkozó, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Eng. Korm. Rend.) 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.  

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékletként a következő nyilatkozatokat, 

dokumentumokat csatolta: 

- A Felügyelőség által kiadott Engedélyt.  

- A telephelyre vonatkozó tulajdoni lapot. 

- A telephely Telepengedélyét. 

- A környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot. 

(Colonnade Insurance S.A. Kötvényszám: 428 0000007) 

- Az engedélyezési dokumentációt készítő környezetvédelmi foglalkoztatott alkalmazásának és 

szakértői végzettségének igazolását. 
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- A nyilatkozatot a személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. A tevékenység végzéséhez 

alkalmazni kívánt eszközök, gépek leírását. (pl. törőgép, rakodó gép) 

- A hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségéről szóló nyilatkozatot. 

- A köztartozásmentesség igazolását. 

- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó nyilatkozatokat. 

- Az Engedélyes 8712 Balatonújlak, 024 hrsz. alatti telephelyén gyártott építési termék 

típusvizsgálati bizonyítványát. 

A Járási Hivatal a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az 

hiányos, mivel nem tartalmazza az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés e), ga), i), j) pontjai alapján előírt 

dokumentumokat, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 21. § (5) 

bekezdése alapján összeállított a telephelyen található hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzatát.  

Továbbá a benyújtott dokumentáció nem tartalmazta kizárólag a Balatonújlak, külterület 024 hrsz. alatti 

telephelyen hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék éves mennyiségét, így nem volt megítélhető, 

hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 107. pontja alapján a telephelyen végzett nem 

veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárás köteles tevékenység-e. 

A fentiekre tekintettel a Járási Hivatal a SO-04Z/TO/03110-2/2019. ügyiratszámú végzésében 

hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.  

 

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás során a SO-04Z/TO/03110-2/2019. 

ügyiratszámú hiánypótlási felhívásra az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta: 

- A Meghatalmazott képviseleti jogosultságát igazoló meghatalmazást. 

- A tevékenység végzéséhez használni kívánt közúti hídmérleg Somogy Megyei Kormányhivatal 

Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Útügyi és Mérésügyi Osztálya által SO-04S/MER/00075-2/2019/1. ügyiratszámon 

kiadott hitelesítési bizonyítványt. 

- Nyilatkozatot a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetről. 

- Havária tervet. 

- A nem veszélyes hulladék előkezeléséhez és hasznosításához szükséges közegészségügyi 

feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat. 

- A hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzatát. 

Továbbá az Engedélyes megküldte a hasznosítási művelet ’R’ azonosító kódját és a Balatonújlak, 

külterület 024 hrsz. alatti telephelyen hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék éves mennyiségét 

tonnában kifejezve, valamint nyilatkozott arról, hogy a kezelési tevékenység végzése során nem 

használnak fel segédanyagot. 

Az Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 5., 7. 

pontja szerinti 590.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – felhívásra – megfizette. 

 

A Járási Hivatal a kérelmet és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során 

a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan a területileg illetékes vízügyi 

hatóság szakhatóságkénti bevonása szükséges.  
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Az Engedélyes a területileg illetékes Vízügyi Hatóság szakhatósági közreműködéséért, az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. fejezete 1. pontja szerinti 5.000 forint összegű eljárási 

illetéket – felhívásra – megfizette. 

 

A Járási Hivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) 

bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 62. és 63. pontja alapján megkereste az ügyben érintett 

vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy a nem veszélyes hulladékok 

előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben. 

 

A hatáskörében és illetékessége szerint eljárt szakhatóság állásfoglalását a rendelkező rész szerint 

megadta. 

 

A Vízügyi Hatóság a 35200/175-1/2020. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását 

az alábbiakkal indokolta: 

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO-04Z/TO/03110-6/2019. számon megkereste az Igazgatóságot 

szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 62, 63. pontjai alapján nem veszélyes 

hulladék előkezelése engedélyezése iránti eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben 

vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, hogy a tevékenység 

vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-

e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata. 

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta az Engedélyes által, 2019. decemberében 

összeállított dokumentáció elérési útvonalát. 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján a 

fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

Az Engedélyes a Balatonújlak, 024 hrsz.-ú telephelyén inert hulladék előkezelését, hasznosítását végzik 

30 000 tonna/évi kapacitással. A más jellegű illetve veszélyes hulladékot arra engedéllyel rendelkező 

kezelőnek átadják. Az inert hulladékot osztályozzák, törik majd értékesítik. A nem értékesíthető anyagot 

a telephelyen lévő inert hulladéklerakóba helyezik.  

Az átmeneti tároló tér (1040 m2), a feldolgozó tér (855 m2) és a feldolgozott inert anyag tároló tér (940 

m2) vasbeton burkolattal rendelkezik. 

Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, a csapadékvíz a zöld felületeken elszikkad. 

Az érintett terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter 

által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra. 
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A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe 

véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a 

vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 

illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont b) alpontja 

állapítja meg.” 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az eljárás során a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 31. § (1) bekezdése alapján 

megvizsgálva a Korm. r. 8. számú melléklet I. táblázat 2. pontjában meghatározott környezet-

egészségügyi szakkérdéseket megállapította, hogy a telephelyen végzett nem veszélyes hulladék 

előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély kiadásával kapcsolatban népegészségügyi 

feladatkörben eljárva kifogás nem merült fel. 

 

A Korm. r. 11. § (2) bekezdése alapján a hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi 

környezetvédelmi hatóság jár el környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több területi környezetvédelmi hatóság illetékességi 

területére terjed ki.  

 

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Balatonújlak, külterület 024 hrsz. alatti 

telephelyen és Magyarország egész területén kívánja végezni. 

 

A Járási Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkereste az érintett környezetvédelmi hatóságokat. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya által javasolt előírást a Járási 

Hivatal a jelen határozat 7.8. pontban tett előírásnál figyelembe vette. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: 

Kormányhivatal) tájékoztatta a Járási Hivatalt, hogy az Engedélyes a Kormányhivatal által kiadott nem 

veszélyes hulladékok országos szállítási és gyűjtési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkezik. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a 

megkeresés teljesítésének nem tett eleget. 
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Továbbá az érintett környezetvédelmi hatóságok tájékoztatták a Járási Hivatalt, hogy nem rendelkeznek 

olyan adattal, információval, amely az engedély kiadását befolyásolná, illetve akadályozná. 

 

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint 

kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott 

hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.  

 

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző 

előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy 

kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a környezetvédelmi hatóság által kiadott 

hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja 

szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak 

hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint a 

hasznosítás, bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt 

szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét 

funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik 

elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse. 

 

A Járási Hivatal a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy levegővédelmi szempontból a 

jelen határozat 2. pontjában engedélyezett tevékenység során nem végeznek a levegőminőségi 

határértéket meghaladó légszennyezettséget okozó tevékenységet. A fentiekre tekintettel a Járási 

Hivatal levegőtisztaság- védelmi szempontból a 7. pontban meghatározott általános előírásokat tett. 

A Járási Hivatal levegőtisztaság-védelmi előírásait a VMH rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. § és 28. § -a alapján adta meg. A Járási 

Hivatal a Lr. 22. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva állapította meg a 

levegővédelmi követelményeket. 

Mivel az Engedélyes változó, ideiglenes munkaterületen is végzi az előkezelési és hasznosítási 

tevékenységet, így erre vonatkozóan előre nem állapítható meg, hogy a hatásterületen védett épület, 

terület található-e.  A telephelyen történő üzemelési tevékenységből eredő zajkibocsátás a zajterhelési 

határértéket nem haladja meg, a hatásterületen védett épület, terület nem található. A fentiekre 

tekintettel a Járási Hivatal zaj- és rezgésvédelmi szempontból a 7. pontban meghatározott általános 

előírásokat tett. 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: zajR.) 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó 

létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben 

a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. 

A zajR. 10. § (1) bekezdése előírja, hogy környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra 

vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a 

környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték 

betartásának feltételeit megteremteni. 

A zajvédelmi szempontú előírásait a zajR. 3. § (1) bekezdése, a zajR 9. (1) bekezdése és a zajR. 10. § 

(1) bekezdése alapján tette meg a Járási Hivatal, figyelemmel a Rendelet 1. számú mellékletében 

foglaltakra. 
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A Járási Hivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az 

Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei 

biztosítottak. A tevékenységet megfelelő végzettségű szakember irányítja, az Engedélyes megfelelő 

pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, 

felszámolásához, illetve rendelkezik havária tervvel, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy 

baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására. 

 

A benyújtott üzemeltetési szabályzat megfelel a Létr. 21. § (5) bekezdése szerinti jogszabályi 

előírásoknak. 

 

Az engedélyezett technológia célja az építési-bontási hulladékok hasznosítása. Az előkezelésen átesett 

hulladékok, akkreditált laboratóriumi vizsgálat után értékesítésre kerülnek, ezzel is csökkentve a 

lerakásra kerülő építési-bontási hulladék mennyiségét. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a 

jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok telephelyen, valamint változó munkaterületen 

végzett előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem 

jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés 

csökkentéséhez. 

A Járási Hivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 4. §, 15. §, 31. § előírásai alapján 

tette meg.  

 

Az Engedélyes adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettségét a hulladékkal kapcsolatos 

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

írta elő a Járási Hivatal.  

 

A Járási Hivatal a Ht. 62. § (1) bekezdése és a Ht. 15. § (2) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. 

Rend. 14. § (3) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 9. § (2) bekezdése 

szerinti tartalommal a rendelkező részben foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt. 

 

A Járási Hivatal a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Létr. 21. § (4) bekezdésében foglalt 

jogkörében eljárva hagyta jóvá. 

 

A Járási Hivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta. 

 

A Járási Hivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az 

engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és 

(2) bekezdései alapján rendelkezett.  

 

A Járási Hivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére 

figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles 

hulladékgazdálkodási tevékenység továbbfolytatásának szándéka esetén az engedély időbeli 

hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő 

engedélykérelem benyújtásáról. 

 

A Járási Hivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt 

változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta 

elő. 
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Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Járási Hivatal. 

A Járási Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a felügyeleti díjat telephelyenként évente 

egyszer kell megfizetni. 

A Járási Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Járási Hivatal megállapítja, hogy 

az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt 

feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy 

Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84 § (1) és (2) 

bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza. 

 

A Járási Hivatal egyúttal tájékoztatja az Engedélyest, hogy jelen döntés kiadásával az Ákr. 43. § (1) 

bekezdésére figyelemmel a SO-04Z/KO/03110-3/2019. ügyiratszámon kiadott függő hatályú 

döntésében foglalt joghatások az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján nem állnak be. 

 

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak 

(tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és 

polgári jogi vitákat nem dönt el. 

 

A Járási Hivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a Korm. r. 9. § (2) bekezdése és 

(3) bekezdés a) pontja alapján járt el. A Járási Hivatal illetékességi területéről a Korm. r. 8/A. § (1) 

bekezdése rendelkezik. 

 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja, 

valamint az Ákr. 143. § (2a) bekezdése biztosítja. A fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az 

Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra. 

 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. 

számú mellékletének 5., 7. pontja, valamint a 2. § (5) - (7) bekezdése szerint került megállapításra.  

 

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő 

napon véglegessé válik. 

Kaposvár, 2020. január 31. 

 

   dr. Boldog-Ellenberger Szilvia 

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:  

 Wéber Béla 

 osztályvezető 
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Hivatali kapun keresztül értesül: 

1. NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. (Adószám: 11227209) 

2. Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(hiv. szám: SO-05/NEO/0013-2/2020.) 

3. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 

(hiv. szám: 35200/175-1/2020. ált.) 

4. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

5. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

6. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

7. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

8. Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és természetvédelmi Szakértői Osztály 

9. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

10. Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

11. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Osztály 

12. Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Engedélyezési és Szakhatósági Osztály 

13. Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

14. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

15. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

16. Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

17. Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi osztály I. 

18. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

19. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

20. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály Hulladékgazdálkodási, Levegő- és Zajvédelmi Osztály 

21. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  

22. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

23. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  

Értesül: 

1. Irattár 
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