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Tisztelt Jegyz6 Asszony!

A Veszpr6m Megyei Korm5nyhivatal hatdskor6ben elj6rva ez[ton tSjekoztatom, hogy az
EeH Eszak-Batatoni Hullad6kgazdiilkodiisi Nonprofit Kft. (sz6khelye: 8200
Veszpr6m, HAzgydri rlt 1., KSH: 12429057-3821-572-19, KUJ: 102686599,
tov6bbiakban: Ugyf6l) k6relm6re a Kir5lyszentistv5n 017116,017120,017125 hrsz. alatti
telephelyre (KTJ: 101683725) vonatkoz6 a tobbszor modosltott VE-09211-412017.

ugyiratsz6mU egyseges kornyezethaszn5lati enged6ly modoslt6sa t5rgy6ban a k6relem
alapjSn VE-09/KTF10718612020. iigyiratszSmon kozigazgatdsi hat6s6gi elj6rds indult a
kdrnyezeti hatdsvizsgdlati 6s az egysdges kdrnyezethaszndlati enged6lyez6si elj1rdsrol
szolo 31412005.(X11.25.) Korm. rendelet (tov6bbiakban: R.) 201A.. S (10) bekezd6s6re
tekintettel.

Az 6ltal6nos kdzigazgatdsi rendtartdsrol szolo 2016. evi CL. torv6ny (tovSbbiakban:

Afr.; 10. S (1) bekezd6se szerint rjgyf6l az a term6szetes vagy jogi szem6ly, egyeb

szervezet, akinek (amelynek) jogat vagy jogos 6rdek6t az tgy kozvetlenul 6rinti, akire
(amelyre) n6zve a hat6s5gi nyilv5ntart6s adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hat6s6gi

ellencirz6s al6t vontak. A (2) bekezd6s szerint torv6ny vagy kormSnyrendelet

meghatdrozott iigyfajt6ban meg6llapithatja azon szem6lyek 6s szervezetek kor6t, akik
(amelyek) a jogszab5ly erej6n6l fogva ugyf6lnek min6sulnek.

Tekintettel a fentiekre az ixkr.5. $-aban foglaltak alapjdn az al6bbiakr6l tdjekoztatom:

Az tigy t6rgya: Az EBH Nonprofit Kft. r6sz6re kiadott, tobbszor modosltott VE-O9Z1-

4 I 20 17. tigyi rats zilml egys6ges kornyezethaszndlati en ged6ly m6dos itdsa.

U gyiratsz6m : VE-09/KTF I 07 1 86 12020

Az eljdrdrs megindit6sSnak napia: 2020. szeptember 21 .

Az ugyfajt5ra ir6nyad6 iigyint6z6si hat6rid6: 105 nap

Ugyint6z6 neve 6s hivatali el6rhettis6ge: Becsei Vikt6ria

Lev6lcim: 8210 VeszPr6m, Pf.: 1307.

KO RNYEZETVE o r I-ptl Es Tr nmrs zErvr o e Lut F6os zrAlv
KOnNvtzrrvEPr lut oszrAlY

8200 Veszpr6m, Jozsef Attila u. 36., levelez6si cim: 8210 Veszpr6m, Pf. 1307, KRID: 346 009 700

telefon: dAISSO-AZg, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem'gov.hu



Telefon: 06-88-885-878, telefax: 06-88-550-848,

E-ma i I cim : veszprem. kornyezetvedel m ifo@veszprem.gov. h u

Hon lap cim : http ://mrvw. korma nyhivatal. h u/h ulveszpre m/h i rdetmenyek

Hivatali kapu megnevez6s: VEJHKTF, azonosltoja: 346009700

Ugyfelfogadiisi id6: H6tf6, Szerda: 800 - 16@ P6ntek: 8@ - 12@

Kedd, Csritortok: nincs ugyf6lfogadds!

Az elj6ro hatos6g megnevez6se:

Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal

Sz6khelye: 8200 Veszpr6m, Megyehiiz t6r. 1.

Ugyint6z6s helye: 8200 Veszpr6m, J6zsef A. u. 36.

Az Akr. 50. S (5) bekezd6s a) pontja szerint az ugyint6z6si hat6rid6be csak az elj:iriis
felftig geszt6s6nek, szri netel6s6ne k iddtartama nem sz6m [t be.

Ugyf6li jogokra 6s kotelezetts6gekre vonatkozo t6j6koztatds:

pa eXr.10. S (1) bekezd6se szerint ilgyfel az a term6szetes vagy jogi szemely, egyeb
szervezet, akinek (amelynek) joget vagy jogos 6rdeket az igy kozvetlenul 6rinti, akire
(amelyre) n6zve a hatos6gi nyilvSntartds adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hat6s6gi
ellenorz6s al6 vontak. A (2) bekezd6s szerint torv6ny vagy korm6nyrendelet
meghatdrozott tigyfajtSban meg5llapithatja azon szem6lyek 6s szervezetek kor6t, akik
(amelyek) a jogszabdly erej6n6l fogva ugyf6lnek min6sulnek.

Az ilgyf6lre vonatkoz6 alapelvek (Akr. 5. g)

(1) Az ugyfel az ellArds sor5n b6rmikor nyilatkozatot, 6szrev6telt tehet.

(2) A hat6siig biztositja

a) azigyfel, tov6bb6

b) atanu, a hatosSgi tan[, a szak6rtci, a tolmdcs, a szemletdrgy birtokosa 6s aztgy'tel
k6pvisel6je (a tov6bbiakban egyritt: eljSriis egyeb r6sztvevSje)

szAmara, hogy jogaikat es kotelezetts6geiket megismerhess6k, 6s elcimozdilla az
ugyfeli jogok gyakorl6s5t.

A johiszemfrs6g elve 6s a bizalmi etv (Akr. 6. g)

(1) Az. elj6rds valamennyi r6sztvevrije koteles j6hiszemfien elj5rni 6s a tobbi
r6sztvev6vel egyrittm 0 kod n i.

(2) Senkinek a magatart5sa nem ir6nyulhat a hatos5g megt6veszt6s6re vagy a
dont6shozatal, illetve a v6grehajt6s indokolaflan k6srertet6s6re.

(3) Az. tigyfel 6s az eljSrds egyeb r6sztvev6je j6hiszem0s6g6t az eljdr6sban
v6lelmezni kell. A rosszhiszemfis6g bizonyitdsa a hatosdgot terheli.
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Az Akr. 33. $ (1) bekezd6se alapjitn az ilgyfel az eljiir:is brirmely szakaszaban 6s annak
befejez6s6t ktjvet6en is betekinthet az eljirds sor6n keletkezett iratba. A (4) bekezdes
szerint az iratbetekint6s soren az arra jogosult m6solatot, kivonatot k6szithet vagy -
kormenyrendeletben meghat6rozott kolts6gt6rit6s ellen6ben - m6solatot k6rhet,
amelyet a hat6sdg k6relemre hitelesit.

Az Akr. 63. $-a szerint, ha a t6ny5ll6s tisztSzdsa azt szirks6gess6 teszi, a hat6sSg az
Ugyfelet nyilatkozatt6telre hivhatja fel. A 64. $ (1) bekezd6s alapjdn pedig, ha
jogszab6ly nem z{r)a ki, az rigyfel a nyilatkozat6val p6tolhatja a hiAnyzo bizonyft6kot,
ha annak beszerz6se nem lehets6ges. Ugyanezen jogszab6lyhely (2) bekezdese
szerint, ha az tigyf6l vagy k6pviseldje m5s tudom6sa ellen6re az tigy szempontj6b6l
jelent6s adatot val6tlanul 5llit vagy elhallgat - ide nem 6rtve, ha vele szemben az Akr-

66. S (2) bekezd6s6ben vagy (3) bekezd6s b) 6s c) pontj6ban meghat6rozott ok 6ll fenn

-, illetve ha a kotelezd adatszolg6ltatas kor6ben az Akr. 105. $ (2) bekezd6s6ben foglalt
ok hiSny6ban adatszolgaltatSsi kotelezetts696t nem teljesiti, elj616si birs6ggal sUjthat6.

Az etjdrds akad6lyozdsAnak kbvetkezm6nyei (Akr. 77. $)

(1) Azt, aki a kotelezettseget onhib6j6b6l megszegi, a hat6sag az okozott
tobbletkoltsegek megt6rit6s6re kotelezi, illetve eljS16si birsdrggal siljthatja.

(2) Az elAritsi birs5g legkisebb osszege esetenk6nt lizezer forint, legmagasabb
osszege - ha torv6ny m5sk6nt nem rendelkezik - term6szetes szem6ly eset6n
otszAzezer forint, jogi szem6ly vagy egy6b szervezet eset6n egymilli6 forint.

(3) Az elj6r6si birs5g kiszab6s6n6l a hat6s6g figyelembe veszi

a) a jogellenes magatartds srily6t,

b) -ha az erre vonatkoz6 adatok rendelkez6sre 6llnak - az 6rintett vagyoni helyzet6t

es jovedelmi viszonyait, tovSbb6

c) az elllrdsi birs5gnak ugyanabban az elj5rdsban tort6n6 ism6telt kiszab5sa eset6n

az elSzd birs5gol6sok sz5m6t 6s m6rtek6t.

Az lgyfet adatszolgAltatasi k6telezetts5ge (Akr. 105. $)

(1) A hivatalb6li elj6r5sban az tgytel a hat6s6g erre irdnyul6 felh[v6sdra koteles

kozi5lni az 6rdemi dont6shez sztiks6ges adatokat. Torv6ny vagy korm6nyrendelet
jogkovetkezm6nyeket 6llapithat meg az adatszolg5ltat6si kotelezetts6g elmulasztdsa

vagy val6tlan adatok kozl6se eset6re.

(2) Az adatszolgaltatast az igyl'l akkor tagadhatja meg, ha arra a tan[vallom5st

megtagadhatn6.

A k1rnyezet vedelm'nek 6ltal6nos szab6lyairol szolo 1995. 6vi Llll. torv6ny

(tov5bbiakban Kvt.) 98. S ('1) bekezdese kimondja, hogy a kornyezetv6delmi 6rdekek

k6pviselet6re l6trehozott politikai p6rtnak 6s 6rdekk6pviseletnek nem min6siil6, a

hat6steruleten mUkodc5 egyestileteket (tov6bbiakban: szervezet) a kornyezetv6delmi

6llamigazgat6si elj6r5sokban a milkod6si teriilettikon az igyI1l jog5llasa illeti meg. Az



(1) bekezdes alkalmaz6s6ban kornyezetv6delmi kozigazgat5si hat6sdrgi elj6r6snak
min6siilnek kiilonosen a Kvt. 66. $ (1) bekezd6s6ben 6s a 66/4. $ ('1 ) bekezdeseben
foglalt eljdrdsok.

A Veszpr6mi Megyei Korm6nyhivatal hatdskor6t a k1rnyezetv6delmi 6s
termdszetvddelmi hatosdgi 6s igazgat6si feladatokat ell1to szervek kijel6l6s6rdl sz6lo
7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm. rendelet) 9. $-a 6s a

k1rnyezet vddelmdnek 4ltalitnos szabdlyair6l sz6lo 1995. evi Llll. torveny 66. S (1 )

bekezd6se, illet6kess6g6t a Korm. rendelet B/A. S (1) bekezd6se, 6s az Akr. 16. S (1)
bekezd6s a) pontja iillapitja meg.

A kiadm5nyozSsi jog gyakorl6sa a fSvdrosi 6s megyei kormdnyhivatalok szervezeti 6s
mfikoddsi szabdlyzatdr6l sz6l6 3/2020. (ll. 28.) MvM utasit5s 6s a Veszpr6m Megyei
Kormiinyhivatal korm5nymegbizottjdnak a kiadmSnyozds rendj6r6l sz6l6 412020. (lll.2.)
utasitiisa alapjen lort6nt.

Veszp16m, elektronikus b6lyegz5 szerint
Tak5cs Szabolcs

kormSnymegbizott
nev6ben 6s megbiz6s6b6l:

Ke16nyi Roland
oszt5lyvezet6

Kapjdk:
'l . Lit6ri Kozos Onkormdnyzati Hivatal Jegyzd (hivatali kapun, KRID: 3041 133g2)
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8200 Veszprdm, Hdzgydri 0t 1.

infocdebhkft.hu. +36 B8 325 587

www.ebhkft.hu

Veszpr6m Megyei Ko rmin.vhivatal
Veszprtimi .I6r6si Hivatal
Ktirnyezefv6delmi 6s Term6szetv6d elmi Ftiosztilv
8200 Yeszpr6m

Hdzg.'6ri rit l.
tigyi ratszAm : VE-09/KIIF/04588- I I I 2819.

Tirgv: VE-09/KTF104588-19n4t9. tigyiratszf mfi Egys6ges Ktirxryezethaszn4lati

Enged6ly hathrazat 9.4; 9.9.:9.18.; 9.19 pont teljesftris6re voratkoz6 mr<idositrisi k6relme

Az EBH Nonprolit Kft. ezriton n1.'rijtja be a Hat6s6gnak a Veszprdm i\,legyei Korrninyhivatal

riltal VE-t)9/Kl:F104588-19,2A19. iigyiratszdnron kiadatt hat6rozatban. rnilid a PEiK'fFOi44l-
81202A. iig,v-iratszSmir hatdrctzatban 9.4; 9.5: 9.1 8; 9.19 pontban szereplo eliifrisok

m6dositris6ra vonatkoz6 kdrelemit.

Az EBH Nonprq{it K.ft. a grizkutuk mtntaydtelezdsdre vonotkrtzritrn rendelkez,ik 2A2A.{}2.{t3.-

dn kfudott mirtisi jegyzflk1ny*wel (mtntavdtel 2$19.12.16.). Mindemellett o Pipeutntroll Kft.

folyamatos mdrdseket vdgez o depinic grii mennyistigdre vonutkozdttn a depiniagdt

ri rt al tnatl a n it ds i (fri k ly ri ztis ) .fo ly a m ut h o z k ap c s o I d d d * n.

Jelenleg n Pipecontrott Kfi. hsvi sr,inten mdri u ntetdn (CII4), szdn-dioxid (CO2), axiS;dn

(O 2), h i d ro gd n (H 2 S) ko nce ntrti ciit.

I

A 9.4.pontban szerepld eldiris:
,A hulladdklerako-gbz elvezetesi rendszer hatdkony' mtikddeset retrdszeresen

ellencrrizni kell. A hullad6kleraka-glzvizsgdlatttt rig-v* kell vegrehajtani, hogy reprezentilja a

hulladdktestben keletkez6 g6zkeverdk mennyisegdt es 6sszetiteldt'

A rnet6n (CH+), az ammtlnia [NH:), tovfbb6 az osszes illdkony szerves vegyiilet (I-VOC),

enrisszitit. a szagkoncentr6ciot 6s a sz6n-dioxid (COz), oxigdn (O2.1 koncentrilci6t (vlva,'o) a

hulladeklerako iizemeltetojdnek dvente ket alkalommal kell meghat6rr:ztatni. a ttibbi 96z (kdn-

hidrogdn (HzS) hidrogin (l lz) stb.) esetiben az emisszio vizsg6lat sziiksegessigdt, gyakorisigdt

a lerakott hulladdk iisszetitele ftggvenydben kell nreg6llapitani."



A 9.4. pafithot, szereplf ,,sz,\sszes illdkotrj, szerves vegt*illet (TVOC)' virsgdlatiru
2 02 0. 0 9. 0 $-in kerii lt sor.
A metcin {{:H4), eu ammrinia (NHS), a szdn*dio-xid (C02), rxigdn (O2), a kdnhidrogdn
(H25) ds hidrogdn (H2) komponensekre vol6 vixsgrilatokut 2024.49.09.-dn
elkezrltdk, ds 202$.09.16.-dn.fejeztdk be. A ssgkoncentrdc.iri "*izsgdlatdt 202A.10.01-dn
vdgzik el.

A hutdl.1.*os engeddlyiinkben konkrdt kliipant nincs nreguclt,o u vizsgtilutttk elvdgzdsdre, erre
tonulkozinn u Kft. engedilj; mridosittist kdr *97*, hog.v az elsd viz,tgdlatot minden elv mdrcius
3I-ig, a mdsodikat pedig minden dv sx,eptember 3()*ig vdge{ressiik el.

A 9.9 ponthan szcrcpl6 el6irr{s

,,A Biol6giai Kezel6 Clsarnokhoz tartoza biot'ilterek miiktidesdt 2 evente feliil kell
vizsgdlni. ol1.'an m6don, hogy a t6r,ozti levegii nitrogdn-c'rxidck (N0,), CH+ 6s HzS tartalmdt

akkredit6lt laborat6riummal meg kell vizsg6ltatni. Sziiksdg eseten a biot'ilterek cserej6rol

gondoskodni kell. A nrdr6sekrol keszi.ilt szakert6i vilemdnyeket az adott 6vre vonatkozd 6ves

iisszelbgla16 "jelentdsben kel l megkiildeni a Veszprdmi .l6r6si I{ivatal rdsz6re."

"4 Bioligiui Kezelii Csurn*kltnn uz IPPC engeddly 8.2.2" pontjdnak megfeleliien nem ttirtdnik
bioltigiai eliikezeldsi ntiivelet {stahiliztilirs), ig), o bits{ilter miikAddsdre von{rtkozd

vizsgriltttokat nem Iehet elvdgeui.

,qz EnU Nonprolit Kft. ezfiton kdri a Hakisdgar, hogv ezen mirdsre vonstkozdnn az eliiirdst
* kdvet heziik szerin t mddositan i szives kedj en e k :

,,4 Bioldgini Kezelii Csarnokhoz tartozd hiaJi{terek miikiddsit, amennuils,.en hialisiai
eld*ezeidsi.miit'elet ($ltLhiliztildst tii(dnik. *kkor 2 dvente.felill kellvizsgdlni, tslya,, *rUur,
hogt, tr ttil,ox6 levq;ii nttrogdn-oxidok (NO*), CH+ ds IfzS turtulmdt akkredittilt
lahoratiriumnwl meg kell viugttltutni. Sziiksdg esetdn u biaJilterek cserdjdrdl gondoskodni
*elt. A mi.ri.sekrdl kdsziilt szakdrliii ydlemdnj,eftet sz adatt dvre vonatkozri tives iisszefttgt*tti

ielentdshen kell megkiildeni u Veszprdmi Jdrdsi Hivutal rdszdre."

A csureal6kviz visszalocsol 6salak eneeddlyezdsdhez sztiksdses baiizemre vonatkozd
hat6s6gi el6inisok:

A 9.18 ponthan szerepl6 el6ir6s:

".Annak igazol6s6ra, hog)'' a csurgalekvfz visszalocsol6sa nem jiir a kdrny.'ezeti levegti
brieterhe l6sdnel< ndvekedisivel 3 hdnap iddtartamir prdbaiizerrret irok e16.,'

A 9.t 9 pcntban szerepld eldirf s:

,, A pr6baiizemi tevdkenvsdget 2020 mri.iusa es 202A oktdbere kciziitt kell elvdgezni.,'

A csurgaldkviz t'isszqlocsoltisdra elfirt 3 hhnapos prhhoilezemet a Kft. az tij koronavirus
(2019*CoV) ttkozta idrvriny helyzet (munkaeriihidny) miatt kiatakalt nehdzsdgek, iltetye
eg),db nem ydrt esem{nyek miatt nem tudta megkezdeni.
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Az fnn NonproJit Kft. ezfuon kdri t Hatistigot, hogy a csurgul6kviz visszaloesoltisdr$

vonatkozd prdbuiizem sly(g4esit 2021-ben kdt rdszhen, egy tdli: jtrnudrttil- nfirciusig, majd

egy nydri idtiszskban: jittiustdl sleptemherig engertdtjtezr.dk. igy az esetleges szaghattisok

j o h h a n e I k iil$ nit h et(ie k.

Yarga Aliz
Kdm.v"ezetvdde I m i re furens

Enn Nonproflt K{t.
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Az EBH Nonprofit Kft. ez*ton nyujtja be a Hatosignak a Veszpr6m Megyei

Korm6 nyh ivatal 6ltal VE-O9iKTF104588- 1 g 12019. Ugyi ratsz6mon kiadott

hathrozatban, majd a PEIKTFAl44l-81202A. Ugyiratsz6mu hat6rozatban 9.4; 9.5;

9.18: 9.19 pontban szerepl6 el6fr6sok modosit6s5ra vonatkozo k6relem6t.
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