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H A T Á R O Z A T

1.00 A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  hatáskörében  eljárva  az  EVERPLAST  Hulladék
Újrahasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Engedélyes)
részére környezetvédelmi szempontból

engedélyezem,

hogy a 4.00 pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és
az 5.00 pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását végezze.

2.00 Engedélyes: EVERPLAST  Hulladék  Újrahasznosító  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság (Everplast Zrt.)

Székhelye: 1074 Budapest, Hársfa u. 8. fszt. 3.

Statisztikai azonosító jele: 12424533-3832-114-01

Ügyfél azonosító (KÜJ): 102 670 750

Telephelye: 8330 Sümeg, 03/23. hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 183417 m, Y = 514502 m

Telephely azonosító (KTJ): 102 159 463

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladékok gyűjtése;

- nem veszélyes hulladékok előkezelése: E02-06; E02-03;

- nem veszélyes hulladékok hasznosítása: R3.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi osztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
telefon: 88/550-878, 88/550-898, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu 



4.00 Gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító
kódszám

Megnevezés
Mennyiség

(t/év)

02

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL,
ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL,

ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

02 01
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat

és halászat hulladéka

02 01 04 Műanyaghulladék (kivéve csomagolás) 11 000

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL HULLADÉK

07 02
műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből,

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 02 13 hulladék műanyag 11 000

07 02 15 Adalékanyag, amely különbözik a 070214-től 3 000

12
FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

12 01
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből

származó hulladék

12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 11 000

12 01 13 Hegesztési hulladék 3 000

12 01 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 11 000

15
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT

FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK,
SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási

hulladékot)

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 3 000

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 11 000

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 3 000

15 01 06 egyéb, kevert összetételű csomagolási hulladék 3 000

16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉK

16 01
A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek
(ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint karbantartásából

származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 1608)

16 01 19 műanyagok 11 000

16 01 22 Közelebbről nem meghatározott alkatrészek 3 000

16 01 99 Közelebbről nem meghatározott hulladék 3 000

17
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 02 Fa, üveg és műanyag
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17 02 03 műanyag 11 000

19

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET
KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 12
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás,

aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék

19 12 01 papír és karton 3 000

19 12 04 műanyag és gumi 11 000

19 12 12
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai

kezelésével nyert hulladék
11 000

20
TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI

HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI
HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 01 papír és karton 3 000

20 01 39 üveg 11 000

Összesen: 11 000

5.00 Hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító
kódszám

Megnevezés
Mennyiség

(t/év)

02

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL,
ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL,

ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

02 01
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat

és halászat hulladéka

02 01 04 Műanyaghulladék (kivéve csomagolás) 11 000

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL HULLADÉK

07 02
műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből,

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 02 13 hulladék műanyag 11 000

12
FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

12 01
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből

származó hulladék

12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 11 000

12 01 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 11 000
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15
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT

FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK,
SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási

hulladékot)

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 11 000

16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉK

16 01
A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek
(ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint karbantartásából

származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 1608)

16 01 19 műanyagok 11 000

17
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 02 Fa, üveg és műanyag

17 02 03 műanyag 11 000

19

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET
KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 12
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás,

aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék

19 12 04 műanyag és gumi 11 000

19 12 12
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai

kezelésével nyert hulladék
11 000

20
TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI

HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI
HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 39 üveg 11 000

Összesen: 11 000

6.00 Az  engedélyezett  hulladékgazdálkodási  tevékenység  műszaki  és
környezetvédelmi jellemzői: 

6.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület: 

A gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet az Engedélyes a Sümeg,
03/23 hrsz. alatti telephelyen végzi (a továbbiakban: telephely).

A Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a telephelyet nem veszélyes
hulladék  gyűjtési,  hasznosítási,  ártalmatlanítási  hulladékgazdálkodási
tevékenységi célokra 0560/2019 számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes  VE-09/KTF/06628-5/2020. ügyiratszámon  jóváhagyott
hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.
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A telephely iparterületen helyezkedik el, kerítéssel körbekerített, 24 órás őrzése
megoldott. A telephely rendelkezik portával, szociális helyiséggel, ahol a meleg
víz ellátás  biztosított.  A dolgozók üzemorvosi  ellátása,  egészségügyi  szűrése
biztosított.

A nem veszélyes hulladékok tárolása mintegy 3800 m2-es betonozott területen
lehetséges, melyen a bálázottan tárolt hulladékokat akár 3-as bálamagasságban
is lehet tárolni.

Az egyidejűleg maximálisan tárolható hulladék mennyisége 3400 tonna.

A telephely, a gépek és berendezések az Engedélyes tulajdonában vannak.

A telephelyen hídmérleg áll rendelkezésre.

A  telephely  saját  kiépített  közműhálózattal  rendelkezik,  burkolt  felületéről  a
csapadékvíz a telephelyen belül szikkad el.

Az  épületben  a  technológiai  mosás  során  felhasználásra  kerülő  vizet  saját
(vízjogi engedéllyel  rendelkező) kútból oldják meg. A technológiában használt
víz ülepítőre kerül, majd a vízvisszaforgató rendszernek köszönhetően a tiszta
víz visszaforgatásra kerül, a kiülepedett összetevőket tartályban gyűjtik és arra
engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.

6.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Engedélyes  a  telephelyen  belül  történő  gyűjtést,  előkezelést  és  hasznosítást
végez.

Gyűjtési tevékenység:

A  nem  veszélyes  hulladékok  telephelyre  történő  szállítását  engedéllyel
rendelkező gazdálkodó szervezetek végzik. A megbízott szervezetek végzik az
ellenőrzést,  hogy  a  hulladék  felrakodásánál  idegen/veszélyes  anyag  ne
kerülhessen átvételre.

A hulladékok mérlegelését az Engedélyes telephelyén lévő hídmérleggel végzik.
A  hulladékot  a  telephelyen  villás/bálafogós  emelőgéppel  és  hidraulikus
palettával mozgatják,  majd a további kezelési  műveletig a tároló helyen kerül
elhelyezésre.

A gyűjtött hulladékokról jogszabályi előírásoknak megfelelően napi nyilvántartást
vezetnek.

Előkezelési tevékenység:

 E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

 E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

A hulladék homogénebb része kézi előválogatásra kerül, a heterogénebb része
hulladékválogató  rendszeren  megy  keresztül,  ahol  a  technológiában
hasznosítható anyagokat külön válogatják és regranulálják. A további frakciókat
is anyagfajtánként homogénen kezelik. A kevesebb mechanikai szennyeződést
tartalmazó műanyagok fémdetektorral  ellátott  szeparátoron keresztül  kerülnek
osztályozásra külön helyiségben.
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Hasznosítási tevékenység

R3  -  Oldószerként  nem  használatos  szerves  anyagok  visszanyerése,
újrafeldolgozása  (ideértve  a  komposztálást,  más  biológiai  átalakítási
műveleteket,  továbbá  a  gázosítást  és  a  pirolízist  is,  ha  az  összetevőket  az
utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel).

A regranulátum előállításához az alábbi folyamatokon halad át a hulladék:

- elődarálás,  előaprítás:  a darabos,  nagy testű,  nagy terjedelmű műanyagok
esetében  szükséges.  Ezek  feldolgozását  nagy  kapacitású  (4  db)
shreddereken végzik, majd tovább aprítják és Big-Bag zsákokban gyűjtik.

- utánválogatás vizes darálás előtt: 6 db kis szállítószalagon halad keresztül az
anyag,  ahol  a  fémmentesítés  történik.  Az  előválogatott  fóliahulladék  innen
halad tovább a 3 db nagy szállítószalagra a vizes daráló felé.

- vizes darálás, mosás 3 fázisban: a 3 db vizes daráló 7 forgó és 2 állókéssel
van ellátva, amely 10-20 mm nagyságú darabokra aprítja a fóliahulladékot és
előmosást  végez.  A  magas  víznyomás  a  szennyeződés  egy  részét  is
eltávolítja.

- ülepítő, mosó: a 3 db buktató henger és 1 db anyagtovábbító gereblye célja
az előmosott fóliát fajsúly alapján, típus szerint különválasztani és továbbítani.

- frikciós mosó: (6 db) végzi a további tisztítást, valamint a mosó és ülepítő felől
a  prés  felé  továbbítja  az  anyagot.  A  beépített  csigatengely  pedig  további
tisztítást végez.

- prés:  a  megtisztított,  aprított  fólia  darálékot  magas  nyomáson  csigával
összepréseli, miközben a víz a perforált lemezen távozik.

- szárítórendszer: szállítás közben szárítást is végez.

- regranulálás automata gépsoron (2 db):  dupla kigázosító és dupla szűrővel
ellátott rendszer, ami biztosítja a granulátum homogenitását és tisztaságát.

Késztermék, csomagolás, bálázás

A granulálás során keletkezett gyártásközi selejtek visszakerülnek a technológia
elejére a legjobb minőség elérése érdekében.

A  granulátumot  Big-Bag  zsákokba  csomagolják,  melyek  az  értékesítésig
raktározásra  kerülnek.  Minden  zsák  egyedi  jelzőszámmal  ellátott,  melyek
mindegyikéből több helyről vett minta biztosítja a reprezentatív labor vizsgálatot.
Az exportra gyártott granulátumokat strecsfóliázó géppel csomagolják.

A  nem  hasznosított  anyagokat  is  bálázzák  és  engedéllyel  rendelkező
hulladékgazdálkodó cégnek adják át.

Előkezelés abban az esetben történik, ha a telephelyre került hulladékot csak
válogatják, esetleg darabolják, majd bálázzák és továbbítják hulladékgazdálkodó
cégekhez. Erre azért kerül sor, mert az így kezelt hulladékot a telephelyen nem
tudják hasznosítani, vagy nem gazdaságos.
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Kritikus ellenőrzési pontok:

1. Hulladék  beszállítása:  Engedélyes  köteles  meggyőződni  arról,  hogy  az
átvételre  kerülő  hulladék  veszélyességi  jellemzőkkel  nem  rendelkezik.  Az
átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.

2. Az átvett hulladékok csomagolását napi szinten ellenőrizni szükséges.

3. Hulladék  tárolása:  a  hulladékokat  csak  a  jellegüknek  és  mennyiségüknek
megfelelően kialakított  tároló  térre lehet  elhelyezni  a vezetők utasításainak
megfelelően.

4. Az  előkezelési  műveletek  nyilvántartási  és  dokumentációs  rendje  okán  a
beérkező hulladékok  és  távozó termékek anyagforgalmának felügyelete  és
napi szintű vezetése szükséges.

5. Hulladék kiszállítása: kezelőknek történő átadáskor minden esetben meg kell
győződni  az  átvevő  jogosultságáról.  Hulladékot  csak  a  szükséges
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek adhatnak át.

6. A készáru (granulátum) minőségi megfelelősége.

6.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A telephelyen bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nincs.

A telephely üzemeltetése talaj igénybevételével nem jár.

A telephely kiépített közműhálózattal rendelkezik.  A terület a Marcal vízgyűjtő
területéhez tartozik.  A telephely  közelében  felszíni  vízfolyás,  ivóvízbázis  nem
található. A felszíni és felszín alatti vizek szennyezése nem várható.

A  telephely  ipari  területen  helyezkedik  el,  mely  zajkibocsátásának  mérésére
2014-ben került sor. Tekintettel arra, hogy a tevékenységben lényegi változás
nem  történt,  a  zajkibocsátás  tekintetében  kritikus  ponton  2020-ban  kontroll
mérést  végeztek.  A  legközelebbi  zajtól  védendő  épület  mintegy  500  m-es
távolságban található.  Meghatározó zajos  tevékenység a járműforgalom és a
tervezett  tevékenység  során  a  hulladék  törése,  aprítása.  A  zajforrások  csak
nappali  időszakban  üzemelnek.  A  zajterhelési  határértékek  meghatározása
során az elvégzett számítások alapján a hatásterületen belül már a lakóövezetre
vonatkozó zajterhelési határértékek is teljesülnek.

Karbantartás  során  veszélyes  hulladékok  keletkezésére  lehet  számítani,
azonban  ezek  mennyisége  nem  jelentős.  Ezek  főleg  veszélyes  anyaggal
szennyezett  csomagolási  hulladékok  (15  01  10*;  15  01  11*),  abszorbensek,
szűrőanyagok (15 02 02*), olajszűrő (16 01 07*) és motor-, hajtómű-, kenőolajok
(13  02  05*).  A  hulladékok,  tároló  edényzetek  kármentő  tálcán,  hulladék
típusonként kerülnek gyűjtésre veszélyes munkahelyi gyűjtőhelyen.

A  tevékenység  során  úgynevezett  másodlagos  hulladékok  keletkezése  is
várható,  amelyek  az  udvaron  betonozott  felületen,  hulladékfajtánként  külön,
bálázottan vagy ömlesztve kerülnek gyűjtésre munkahelyi gyűjtőhelyen.

A  tevékenység  során  keletkező  hulladékokról  előírás  szerint  nyilvántartást
vezetnek, és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.
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6.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

A  hulladékgazdálkodási  tevékenység  végzéséhez  megfelelő  személyzet  áll
rendelkezésre. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

6.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az  Engedélyes  pénzügyi  fedezettel  és tárgyi  tevékenységre  vonatkozóan
környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik.

6.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

A telephely, a gépek és berendezések az Engedélyes tulajdonában vannak.

7.00 Előírások

7.01 Gyűjtésre,  előkezelésre  kizárólag  a  4.00  pontban, hasznosításra az  5.00
pontban szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.

7.02 A tevékenységet  úgy  kell  megtervezni  és  végezni,  hogy  az  a  környezetet  a
lehető  legkisebb  mértékben  érintse,  vagy  a  környezet  terhelése  és
igénybevétele  csökkenjen,  ne  okozzon  környezetveszélyeztetést  vagy
környezetszennyezést,  biztosítsa  a  hulladék  hasznosítását,  továbbá
környezetkímélő ártalmatlanítását.

7.03 A  tevékenység  során  az  elérhető  legjobb  technika  alkalmazásával  meg  kell
előzni a kiporzást és a légszennyezés kialakulását.

7.04 A tevékenység folytatása során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek
és berendezések üzemeltethetők.

7.05 A diffúz  forrás  kialakulásának  elkerülése  érdekében  az  üzemeltető  köteles  a
telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.

7.06 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a
zaj-és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.

7.07 A  telephelyen  egyidejűleg  maximálisan  tárolható  hulladék  mennyisége  nem
haladhatja meg az 6.01 pontban meghatározott mennyiséget. Ezen mennyiségi
küszöbérték elérése esetén a további  hulladékátvételt  fel  kell  függeszteni.  Az
átvétel  ismételt  megkezdése  csak  a  felszabaduló  szabad  kapacitás  esetén,
illetve annak mértékéig engedélyezett. Tárolás az átvételt követően legfeljebb 1
évig  végezhető,  így  ezen  időtartam  leteltét  megelőzően  a  hulladékot  a
telephelyen hasznosítani kell, vagy a további kezelés céljából el kell szállíttatni a
telephelyről.

7.08 A  hulladéktároló  hely  üzemeltetése  során  be  kell  tartani  az  egyes
hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és  üzemeltetésének
szabályairól  szóló  246/2014.  (IX.  29.)  Korm.  rendeletben  (a  továbbiakban:
LétesítményR.) foglaltakat.

7.09 Az  Engedélyes  a  4.00  pontban meghatározott  nem  veszélyes  hulladékokat
kizárólag  hulladékgazdálkodási  tevékenység  végzéséhez  szükséges
hulladékgazdálkodási  engedéllyel  rendelkező  kezelőnek  adhatja  át,  melynek
meglétéről köteles meggyőződni.
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7.10 A  hasznosításra  átvett  hulladékból  az  esetlegesen  előforduló  idegenanyag-
tartalmat  a  hasznosítási  technológia  előtt  ki  kell  válogatni,  elkülönítetten  kell
gyűjteni,  továbbá  kezelésére  engedéllyel  rendelkező  részére  át  kell  adni.  A
hasznosítandó  hulladékokat,  valamint  a  minősített  termékeket  egymástól  jól
elkülönítve kell tárolni.

7.11 A  hasznosított  nem  veszélyes  hulladékok  esetében  az  Engedélyesnek
rendelkeznie  kell  a  hulladékról szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban:  Ht.)  9.  §  (1)  bekezdésében  foglalt,  a  hulladékstátusz
megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal.

7.12 Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége
során  képződő,  mástól  átvett,  másnak  átadott  vagy  általa  kezelt  hulladékról
naprakész  nyilvántartást  vezetni,  valamint  rendszeres  adatszolgáltatást
teljesíteni.  A nyilvántartást  úgy kell  vezetni,  hogy alkalmas legyen arra,  hogy
annak alapján a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen
teljesíthető  legyen,  és  a  hatósági  ellenőrzések  során  a  telephelyi
hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

7.13 A  tevékenység  végzéséhez  szükséges  pénzügyi  eszközöket  és  a
környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani.

7.14 Amennyiben  tárgyi  engedélyben  meghatározott  feltételekben  változás
következik  be,  azt  az  Engedélyes  köteles  a  bekövetkezésétől  számított  15
napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak bejelenteni.

7.15 Amennyiben  az  Engedélyes  az  engedélyezett  tevékenységet  tárgyi  engedély
időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály
lejárta előtt  legalább 75 nappal  új  engedély iránti  kérelmet kell  benyújtania a
Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz.

7.16 Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok
vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági
engedélyhez kötött  hulladékgazdálkodási  tevékenységet  engedély nélkül  vagy
attól eltérően végzi, a Veszprém Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási
bírság megfizetésére kötelezi.

7.17 Az  Engedélyes  köteles  a  tárgyév  február  28-ig  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal részére az éves felügyeleti díjat megfizetni.

7.18 Közegészségügyi előírások:

• Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 44. és 46. §-a értelmében a
köz-  és  magánterületeket  a  közegészségügyi  követelményeknek  megfelelő
állapotban kell tartani.

• A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben
szennyezni,  amely  közvetlenül  vagy  közvetve  az  ember  egészségét
veszélyezteti.

• A  hulladékkezelésre  szolgáló  gépi  és  egyéb  eszközök  tárolóterületének
rágcsáló- és rovar-mentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell
végezni.  Az  elkülönítetten  gyűjtött  biológiailag  lebontható  hulladék  csak
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zárható  eszközben  gyűjthető,  a  gyűjtés  helyét  rendszeresen  tisztítani  és
fertőtleníteni kell.

• A  dolgozók  részére  a  munka  jellegének  megfelelő  védőoltásokat  a
munkáltatóknak  kell  biztosítania.  (A  dolgozók  munkakörhöz  kapcsolódó
védőoltási kötelezettségét  a járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.
3.) NM rendelet 9. §-a, és az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani
levele szabályozza.).

• A munkavégzéskor keletkező hulladékok kezelése során meg kell akadályozni
a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege
szerinti mentesítésről.

8.00 Bevezetendő  biztonsági  és  elővigyázatossági  intézkedésekre  vonatkozó  
követelmények:

8.01 Az  engedélyezett  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtése,  hasznosítása  és
előkezelése  a  hulladékok  fizikai,  kémiai  és  biológiai  tulajdonságainak
megfelelően,  a  környezet  veszélyeztetését,  szennyeződését  kizáró  módon
történhet.

8.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás
egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be
kell jelenteni, az illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása mellett.

8.03 A  tevékenység  végzése  során  bekövetkező  esetleges  káresemény,
szennyeződés esetén annak felszámolásáról,  a terület eredeti állapotába való
visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.

8.04 A gyűjtés, előkezelés és hasznosítás során megfelelő intézkedés megtételével
és  az  elérhető  legjobb  technika  alkalmazásával  biztosítani  kell  a  talaj-  és  a
levegőterhelés megelőzését.

9.00 A Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  35700/5618-1/2020.ált. számú
szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:

„1. Az EVERPLAST Hulladék Újrahasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1074 Budapest, Hársfa u. 8. fszt. 3..; KÜJ: 102670750; KSH: 12424533-
3832-114-13)  kérelmére  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalnál
VE-09/KTF/06406/2020.  ügyiratszámon  indult,  a  Sümeg,  03/23,25  hrsz. alatti
telephelyen (KTJ: 102159463) végezni kívánt nem veszélyes hulladék előkezelési és
hasznosítási  tevékenységre  vonatkozó  hulladékgazdálkodási  engedély
kiadásához az alábbiak rögzítésével 

szakhatóságként hozzájárulok:

1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a
felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

A  gépekből/berendezésekből  esetlegesen  elcsepegő  olaj/üzemanyag  felitatásáról
azonnal  gondoskodni  kell.  A  gépek/berendezések  telephelyen  belüli  üzemanyag
feltöltése esetén kármentő tálca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet
folyamatosan biztosítani kell.
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1.2 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal
meg kell kezdeni.

1.3  A  tevékenység  során  előforduló  rendkívüli  eseményeket  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-  helyettesi  Szervezet  Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra be kell jelenteni, a kárelhárítási
tevékenységet  az  engedélyes  köteles  azonnal  megkezdeni,  az  okozott  kárt  saját
költségén felszámolni.

2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

10.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes  az  engedélyezett  hulladékgazdálkodási  tevékenység  folytatásának
megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30
nappal – a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel
egyidejűleg az Engedélyesnek a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó
dokumentációban  be  kell  mutatnia  a  telephely  működése  következtében  a
környezetet ért  hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a
monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a
telephelyen  lévő  hulladék  elszállításáról  és  további  kezeléséről  gondoskodott.  Az
engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén
a Veszprém Megyei Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja.

11.00 Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

12.00 Jelen határozat a véglegessé válástól számított 5 évig hatályos.

13.00 Jelen  határozat  véglegessé  válásával  a  KTF-17405/2015  ügyszámon kiadott  nem
veszélyes  hulladékok  előkezelésére  és  hasznosítására  vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

14.00 A 710 000 Ft, azaz hétszáztízezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díj, amelyet
az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült
fel.

15.00 Jelen  határozat  nem  mentesít  a  tevékenység  megkezdéséhez  külön
jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

16.00 Jelen döntés ellen  fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel  véglegessé válik.
Bírósági felülvizsgálatát  a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi
Törvényszékhez  (a  továbbiakban:  Bíróság)  címzett,  de  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél
bizonyítékként  hivatkozik,  amely  a  képviselővel  való  eljárás  esetén  a  képviseleti
jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény
igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel  eljáró ügyfél,  valamint  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben nevesített
gazdálkodó  szervezet  a  keresetlevelet  kizárólag  elektronikus  úton,  a  https://e-
kormanyablak.kh.gov.hu honlapon lévő űrlap kitöltésével köteles benyújtani.  A jogi
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képviselő  nélkül  eljáró  felperes  a  keresetlevelet  jogszabályban  meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az
ítélkezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél
azonban  azonnali  jogvédelem  keretében  halasztó  hatály  elrendelését  kérheti.  A
kérelemben részletesen meg kell  jelölni  azokat az indokokat,  amelyek az azonnali
jogvédelem  szükségességét  megalapozzák,  és  az  ezek  igazolására  szolgáló
okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől
számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén
a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb
módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító
szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló
határidő elteltéig nem foganatosítható,  kivéve,  ha a közigazgatási  szerv a döntést
azonnal  végrehajthatónak  nyilvánította.  A  tudomásszerzésig  foganatosított
végrehajtási  cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban
maradnak.

A  keresetet  a  Bíróság  bírálja  el.  A  Bíróság  az  ügy  érdemében tárgyaláson  kívül
határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja
szükségesnek.  Tárgyalás  tartását  a  fél  a  keresetlevélben  kérheti.  A peres  eljárás
illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a
beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési
jog illeti meg.

A  szakhatóság  állásfoglalása  ellen  önálló  jogorvoslatnak  nincs  helye,  az  a  jelen
döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A  Veszprémi  Megyei  Kormányhivatalnál  az Engedélyes által  benyújtott  kérelem  és  a
mellékelt dokumentáció alapján VE-09/KTF/06406/2020. ügyiratszámon 2020. augusztus 07.
napján közigazgatási hatósági eljárás indult nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és
hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás 8 napon belül, szakhatósági megkeresés és hiánypótlási
felhívás nélkül nem folytatható le,  az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban:  Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján  VE-09/KTF/06406-2/2020.
ügyiratszámon tájékoztattam az Engedélyest a teljes eljárásra való áttérésről.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvt.)  98.  §  (1) bekezdése  szerint a környezetvédelmi  érdekek  képviseletére  létrehozott
politikai  pártnak  és  érdekképviseletnek  nem  minősülő,  a  hatásterületen  működő
egyesületeket  (a  továbbiakban:  szervezet)  a  környezetvédelmi  államigazgatási
eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Az érintett szervezetek
alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált határozattal igazolhatják
ügyféli  jogosultságukat.  Az  Ákr.  5.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  ügyfél  az  eljárás  során
bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet, erre való tekintettel az érintett szervezeteket  VE-
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09/KTF/06406-3/2020. ügyiratszámon közleményt  tettem  közzé  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalban  és  annak  honlapján.  A  közigazgatási  hatósági  eljárás  során  a
kérelmezett  tevékenységgel  kapcsolatosan  ügyféli  nyilatkozattételi  jogával  egyetlen
szervezet sem kívánt élni.

A  benyújtott  dokumentáció  vizsgálata  alapján  megállapítottam,  hogy  a  kérelem  a
jogszabályban foglalt követelményeknek nem felelt mert nem tartalmazza teljes körűen  a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási
tevékenységek  nyilvántartásba  vételéről,  valamint  hatósági  engedélyezéséről szóló
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: hull.eng.R.) foglaltakat, így az Ákr.
44. §-a alapján hiánypótlás benyújtása szükséges.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet  (a  továbbiakban:  FM  rendelet)  9.  §  e)  pontjára
figyelemmel, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az
FM  rendelet 2.  §  (1)  bekezdése  szerint  igazgatási  szolgáltatási  díjat  kell  fizetni  az  FM
rendelet  1-4.  mellékletében  meghatározott  kérelemre  induló  környezetvédelmi  és
természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Az  igazgatási  szolgáltatási  díj  mértéke  nem  veszélyes  hulladék  gyűjtési,  előkezelési  és
hasznosítási  tevékenységre  vonatkozó  hulladékgazdálkodási  engedélyezési  eljárás
vonatkozásában  az  FM  rendelet 1.  melléklet  4.6.,  5.  és  7.  pontjai  szerint  710  000  Ft.
Tekintettel arra, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásával
nem igazolta, ezért díjfizetésre hívtam fel az Engedélyest.

Engedélyes  a VE-09/KTF/06406-7/2020. ügyiratszámú  hiánypótló  és  díjfizetésre  felhívó
végzésben foglaltaknak 2020. augusztus 24. napján érkezett levelében eleget tett.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló  71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakba:  Korm.  rendelet)  8.
melléklet  I.  táblázata  4.  pontja  szerint  kirendelt közegészségügyi  szakkérdés vizsgálata
során  megállapítottam,  hogy  a  kérelemhez  mellékelt  dokumentációban  foglaltak  a
rendelkező  rész  7.19  pontjában  tett  kikötések  betartása  mellett  közegészségügyi
érdeket  nem  sértenek.  A  szakkérdést az  egészségügyi  hatósági  és  igazgatási
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
a Ht., a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.  18.)
Kormányrendelet,  a  felszín  alatti  vizek  védelméről szóló  219/2004.  (VII.  21.)
Kormányrendelet,  a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.
21.) Kormányrendelet, a Korm. rendelet,  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,
a fertőző  betegségek  és  a  járványok  megelőzése  érdekében  szükséges  járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, 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,  valamint  a
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladékkal  kapcsolatos
közegészségügyi  követelményekről szóló  13/2017.  (VI.  12.)  EMMI  rendelet  vonatkozó
előírásai alapján vizsgáltam.
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Az  Ákr.  55.  §  (1)  bekezdése  szerint,  törvény  vagy  kormányrendelet  az  ügyben  érdemi
döntésre  jogosult  hatóság  számára előírhatja,  hogy  az  ott  meghatározott  szakkérdésben
más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Tárgyi  eljárásban  az  Ákr.  55.  §  (1)  bekezdése  alapján,  az  egyes  közérdeken  alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet  1.  melléklet  19.  táblázat  60.  és  61.  pontjaiban  meghatározott  hatóságot
szakhatóságként be kell vonni, melyre tekintettel a VE-09/KTF/06406-5/2020. ügyiratszámú
végzéssel szakhatóságként megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/5618-1/2020.ált. számú szakhatósági
állásfoglalásban  a  tervezett tevékenység  megvalósításához  a  9.00  pontban szereplő
kikötésekkel járult hozzá. 

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal hivatkozott ügyiratszámú végzésében a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az EVERPLAST Hulladék
Újrahasznosító  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  (továbbiakban:  Ügyfél)  kérelmére
indult  nem  veszélyes  hulladék  gyűjtési,  előkezelési  és  hasznosítási  tevékenységre
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély irányuló eljárásban.

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  szakhatósági  hatásköre  az  egyes
közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 62-63. pontjai alapján nem
veszélyes  hulladék  előkezelés  és  hasznosítás  engedélyezésére  irányuló  eljárásban
állapítható meg.

A  megkereséséhez  mellékelt,  2020.  július  30.  napján,  Grünvaldné  Sipos  Anett,
környezetvédelmi  szakértő  által  71/2020.  munkaszámon  elkészített,  "  KÉRELEM
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  ENGEDÉLY  NEM  VESZÉLYES  HULLADÉK  GYŰJTÉS,
ELŐKEZELÉS, HASZNOSÍTÁS EVERPLAST ZRT." című engedélyezési dokumentáció és a
rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az  Ügyfél  a  tárgyi  hulladékgazdálkodási  tevékenységet  a  VE-09/KTF/03599-6/2019.
ügyiratszámon  módosított,  KTF-17405/2015.  ügy-  és  68071/2015.  iktatószámon  kiadott
hulladékgazdálkodási engedély alapján jelenleg is végzi, és a tevékenységét az engedély
érvényességi idejének lejártát követően a továbbiakban is folytatni kívánja.

A végezni kívánt tevékenység során gyártócsarnokban a műanyag hulladék válogatásával,
mosásával,  regranulálásával  állítják  elő  a  műanyag  granulátumot,  melyből  használati
tárgyakat, alkatrészeket készítenek. A hulladékot a telephelyen villás/bálafogós emelőgéppel
és hidraulikus palettával mozgatják.

A telephelyre beérkező hulladék homogénebb része közvetlenül a mosórendszer előtt kerül
kézi előválogatásra, fémdetektoros válogató soron. A heterogénebb része hulladékválogató
rendszeren  keresztül  kerül  osztályozásra,  amelyről  a  technológiában  hasznosítható
anyagokat külön választják és regranulálják, majd értékesítik a további frakciókat is anyag
fajtánként homogénen kezelik.

A végezni kívánt tevékenység:

Elődarálás előaprítás:
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Darabos nagytestű, nagy terjedelmű műanyagok előaprítása szükséges granulálás előtt.

Utánválogatás vizes darálás előtt:

6 db kis szállítószalag segítségével a hulladékot fémmentesen, előválogatás után a nagy
szállítószalagra juttatják. A kis szalag előtt történik a fólia idegen ‒ a technológia során nem
hasznosítható ‒ anyagoktól való mentesítése.

3 db nagy szállító szalag:

A már előválogatott fóliahulladékot továbbítja a vizes daráló felé.

Vizes darálás, mosás 3 fázisban

3 db vizes daráló 7 forgó és 2 állókéssel van ellátva, a nagy szállítószalag által továbbított
fóliahulladékot 10-20 mm nagyságú darabokra aprítja össze, és előmosást végez. A magas
víznyomásnak köszönhetően a szennyeződés egy részét eltávolítja.

3 db Ülepítő, mosó

3 db buktató henger és 1 db anyagtovábbító gereblye található benne, a már elómosott fóliát
fajsúly alapján, típus szerint különválasztja és továbbítja.

6 db frikciós mosó

További tisztítást végez, valamint a mosó és az ülepítő felől a hulladékot továbbítja a prés
felé.  A  beépített  csigatengelynek  köszönhetően  továbbítás  közben  eltávolítja  a  további
szennyeződéseket.

3 db Prés

A már  megtisztított,  aprított  fóliadarálékot  magas  nyomáson csigával  összepréseli,  és  a
perforált lemezen keresztül távozik a víz. Továbbítja az anyagot a szárítónak.

Szárítórendszer (Csőkígyó).

Az anyagot szállítja és közben az szárad.

Regranulálás automata gépsoron: (ielenleg 2 db)

A granulálás folyamán nagy tisztaságú, homogén granulátumot állítanak elő. Az esetleges
gyártásközi selejtek visszakerülnek a technológia elejére. A granulátumot Big-Bag zsákokba
csomagolják, melyek értékesítésig raktározásra kerülnek.

Előkezelés  abban  az  esetben  történik,  amikor  a  telephelyre  került  hulladékokat  csak
válogatják  esetleg  darabolják  majd  bálázzák  és  a  telephelyen  rendelkezésre  álló
hasznosítási  a  technológia  nem  tudja  hasznosítani,  vagy  nem  gazdaságos.  Ebben  az
esetben  az  előkezelt  hulladék,  kezelésére  érvényes  hulladékgazdálkodási  engedéllyel
rendelkező szervezetnek kerül átadásra.

A telephely 90 %-a betonozott.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó hulladéktárolás részben fedett, részben
nyílt, betonozott területen történik.

A hulladékkezelés  során végzett  mosás technológiai  vízigényét  saját  kútról  biztosítják.  A
mosó rendelkezik víz visszaforgató rendszerrel. A telephelyen a technológiában használt víz
ülepítőre kerül, melyből a tiszta részt visszaforgatják. A kiülepedett összetevőket tartályban
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gyűjtik,  majd  kezelésére/szállítására  érvényes  hulladékgazdálkodási  engedéllyel
rendelkezőnek adják át.

A tetőre hulló szennyeződés mentes csapadékvíz a telken belül elszikkad.

A  telephely  szociális  vízellátása,  valamint  a  kommunális  szennyvíz  elvezetése
közműhálózatról biztosított.

A  telephelyhez  legközelebbi  felszíni  víztest  a  DNy-i  irányban  635  m  távolságban  lévő
Névtelen-2434 jellegét tekintve nem kategorizált vízfolyás.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására.

A telephely területe vízbázis védőidomot/védőterületet nem érint.

Az érintett telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FaviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló
1:100.000-es  méretarányú  érzékenységi  térkép  alapján  a  felszín  alatti  vizek  állapota
szempontjából érzékeny (2a) területen található.

Az 1.1-1.3 pontokban foglalt előírások jogalapja a FaviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni
vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-ai,
a vizek hasznosítását,  védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer
üzemeltetése) a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások betartása mellett
nem indokolt.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)

Kormányrendelet (a továbbiakban: K.r.)1. számú melléklet 19. táblázat 62-63. pontjai alapján
adtam meg.

Jelen  szakhatósági  állásfoglalás  ellen  önálló  jogorvoslatnak  nincs  helye,  az  az  eljárást
befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése
alapján.

Felhívom  az  eljáró  hatóság  figyelmét,  hogy  az  Ákr.  81.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a
hatósági döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.
4.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  10.  §  (1)  bekezdés  4.  pontja,  a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, és
a K.r. 1. számú melléklet 19. táblázat 62-63. pontjai, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

Az Engedélyes nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre
vonatkozó  hulladékgazdálkodási  engedély  kiadására  irányuló  kérelme  és  a  mellékletét
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képező dokumentáció,  valamint  annak kiegészítése megfelel  Ht.-ben és a  hullengR.-ben
foglaltaknak.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a
tevékenység környezetvédelmi szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi
és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A  környezetvédelmi  előírások  betartása  mellett  a  környezet  veszélyeztetésével  nem kell
számolni,  ezért  a  hulladékgazdálkodási  tevékenységet  környezetvédelmi  szempontból
engedélyeztem.

Jelen  határozat  4.00  pontjában meghatároztam  a  gyűjthető  és  előkezelhető,  az 5.00
pontjában a  hasznosítható  nem  veszélyes  hulladékok  azonosító  kódszámát  a
hulladékjegyzékről szóló  72/2013.  (VIII.  27.)  VM  rendelet  alapján,  megnevezését  és
mennyiségét a benyújtott kérelem alapján.

A 7.02 pontban szereplő előírást Ht. 4. §-a alapján tettem.

A  7.03, 7.05 pontokban szereplő előírást  a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.  23.)
Korm. rendelet alapján tettem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és
végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek
alapján a 7.04 pontban előírást tettem.

A  7.06 pontban tett előírást  a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) és 10. § (3) bekezdéseire tekintettel tettem.

A telephelyen egyidejűleg átvehető hulladék mennyiségét meghatároztam a 6.01 pontban a
kérelem és a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3)
bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a 7.07 pontban,
tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő kezelő terek kapacitása behatárolja az egyidejűleg
biztonságosan  átvehető  hulladék  mennyiséget.  Az  előírás  betartásával  elkerülhető  a
környezetveszélyeztetés  kialakulásának  lehetősége,  valamint  a  telephelyen  történő
indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A 7.08 pontban szereplő előírást a LétesítményR. 18.-21. §-ai alapján tettem.

Jelen határozat  7.09 pontjában szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel
tettem.

A 7.10 pontban szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A 7.11 pontban szereplő előírást a Ht. 9.-10 §-aiban foglaltak alapján tettem.

A  7.12  pontban szereplő  előírást  a  Ht.  65.  §-ában  foglaltak,  valamint a  hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről  szóló 309/2014. (XII. 11.)
Korm.  rendelet  3.  § (1)-(4)  bekezdései,  a  4.  §  (1)  és (3)  bekezdései,  a  7.  § (1)  és (2)
bekezdései és a 12. § (1) ás (2) bekezdései alapján tettem.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a 7.13 pontban rendelkeztem.
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A  határozat  rendelkező  részének  7.14 pontjában szereplő  előírást  a  Kvt.  82.  §  (1)
bekezdésben és a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának
lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell
hatályos hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5)
bekezdésére, melyről a 7.15 pontban rendelkeztem.

A  tevékenység  engedélytől  eltérő  végzésének  jogkövetkezményeiről  a  Ht. 86.  §  (1)
bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a 7.16 pontban rendelkeztem.

A 7.17 pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. §
(3)  bekezdésének  a)  pontja  alapján  a  felügyeleti  díj  mértéke  hulladékgazdálkodási
engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

Az  engedélyezett  tevékenység  felhagyására,  megszüntetésére  vonatkozóan  a  10.00
pontban tettem előírásokat a hull.eng.R.  14. § (2) bekezdésére és a 15. § (2) bekezdés b)
pontjára tekintettel.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.)
AM  rendelet  szerint  jelen  határozat  hatósági  nyilvántartásba  vételéről  intézkedtem  a
határozat 11.00 pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a  12.00 pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése
alapján állapítottam meg.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.

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

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2020. szeptember 30.

Az ügyintézést a jelen határozat közlése iránti  intézkedéssel  lezártam, így az ügyintézési
határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A
keresetlevél benyújtásával kapcsolatban  a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény  (a  továbbiakban:  Kp.)  37-39.  §-ai  és  50-53.  §-ai  alapján  adtam tájékoztatást.  A
keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése, és a polgári perrendtartásról
szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény  608.  §-a  alapján  rendelkeztem.  A  tárgyaláson  kívüli
elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A  közigazgatási  bírósági  eljárásban  fizetendő  illetékről  és  az  illetékfeljegyzési  jogról  az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja
alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és
a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló
2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörét a  Korm. rendelet  9. §-a és  a Ht. 62. § (1)
bekezdése,  illetékességét  a  Korm.  rendelet  8/A.  §  (1)  bekezdése  és  az  Ákr.  16.  §  (1)
bekezdés a) pontja állapítja meg.
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A  kiadmányozási  jog  gyakorlása  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  szervezeti  és
működési  szabályzatáról szóló  3/2020.  (II.  28.)  MvM  utasítás  és  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  kormánymegbízottjának  a  kiadmányozás  rendjéről szóló  4/2020.  (III.  2.)
utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető
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Kapják:

1. Everplast Zrt. (HK, 12424533)
2. Irattár
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