
Ügyiratszám: 
Ügyintéző: 
Szerv. egység:
Telefon: 

VE/30/07181-9/2022.
Jakab Ildikó
Hulladékgazdálkodási Osztály 
88/550-887

Tárgy:
Hiv. szám:
Melléklet:

Közlemény
-
-

K Ö Z L E M É N Y

A Veszprém  Megyei  Kormányhivatalnál  az  NHSZ  Csobánc Kft.  (székhely:  8300
Tapolca,  Halápi  utca  33; KSH:  25005095-3811-113-19,  KÜJ:  103336387)
meghatalmazottja,  Hosszú  Erzsébet által  benyújtott  Zalahaláp  010/44.  hrsz.-on
üzemelő  és  bővítendő  nem  veszélyes  hulladéklerakó  teljes  körű  környezetvédelmi
felülvizsgálati dokumentáció alapján közigazgatási hatósági  eljárás indult,  melyről  az
általános  közigazgatási  rendtartásról szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:
Ákr.),  valamint  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati
engedélyezési  eljárásról szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:
Rendelet) 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom. 

Az  ügy  tárgya: Zalahaláp  010/44.  hrsz.-on  üzemelő  és  bővítendő  nem  veszélyes
hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata

Ügyiratszám: VE/30/07181/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. szeptember 01.

Az ügyintézési határidő: 65 nap.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Jakab Ildikó, 88/550-887

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és
Hulladékgazdálkodási Főosztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36.

Telefon: 06-88-550-898, telefax: 06-88-550-848,

Központi e-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek

Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF 

Hivatali kapu azonosító: 346009700

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 800-1600, péntek: 800 –1200

Jelen közlemény közzétételének időpontja: 2022. szeptember 02.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és hulladékgazdálkodási Főosztály
hulladékgazdálkodási osztály

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

mailto:veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
mailto:veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu


Az ügy rövid ismertetése:

Zalahaláp 010/44. hrsz.-on üzemelő és bővítendő nem veszélyes hulladéklerakó teljes
körű környezetvédelmi felülvizsgálata

A  jelenleg  üzemelő  lerakó  mellett  egy  másik  lerakó  kiépítése  ütemezett.  Mivel  a
tervezett bővítés jelentős változtatásnak minősül, így környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárást  szükséges  lefolytatni  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
20/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján.

A jelenleg üzemelő lerakó és annak tervezett bővítése a Rendelet 2. számú melléklet
5.4 pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

Zalahaláp  010/4,  010/5,  010/31,  010/33,  010/35,  010/39,  010/43,  010/44,  010/45,
010/46, 0285, 0353, 010/4 hrsz.

Az elekt  ronikus úton közzétett kérelem és a dokumentáció elérési helye:  

A  kérelem  és  mellékletei  elektronikus  úton  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
honlapján,  valamint  előzetes  egyeztetés  alapján  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalnál  tekinthető  meg.  A  betekintés  módjáról  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalnál lehet részletes felvilágosítást kapni.

Tárgyi eljárásra vonatkozó észrevételek megtételére, kérdések feltevésére a Veszprém
Megyei  Kormányhivatalnál  előzetes  egyeztetés  alapján  ügyfélfogadási  időben
személyesen, illetve postai, vagy elektronikus úton van lehetőség.

A  közhírré  tétel  időtartama  alatt  a Lesenceistvándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
Jegyzőjénél  és  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalnál  a  kérelem  tartalmára
vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül észrevételt lehet tenni.

A Dokumentáció digitálisan a jelen levél melléklete az alábbi  webcímen megtalálható
meg:

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/
8a4880ee814901f90182f349e9e62164/129464/-5842621614409961525/7181-22.zip 

Az   észrevételek megtételére, kérdések felvetésére biztosított lehetőségek:  

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy az Rendelet 21. § (2) bekezdés a)
pontja  alapján  a  felülvizsgálati  dokumentáció  tartalmára  vonatkozóan  a  Veszprém
Megyei  Kormányhivatal  közleményének  megjelenését  követő  21  napon  belül
közvetlenül a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál észrevételt lehet tenni.

A Veszpr  ém Megyei Kormányhivatal által hozható döntések a Rendelet 20/A. § (12)  
bekezdése   tartalmazza.  

A  Veszprém Megyei Kormányhivatal  a felülvizsgálat eredményeképpen a következő
döntéseket hozhatja:

 a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes
környezethasználati engedélyt, vagy

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f90182f349e9e62164/129464/-5842621614409961525/7181-22.zip
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 b)  az  engedélyt  visszavonja  vagy  a  kérelmet  elutasítja,  és  szükség  esetén
meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a Rendelet 21. § (9) bekezdése, és
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3)
bekezdése az irányadó.

Ügyféli jogok gyakorlása: 

Felhívom  szíves  figyelmét,  hogy  a  hatósággal  történő  kapcsolattartási  lehetséges
formáit az Ákr. 26. § (1)-(2) bekezdései szabályozzák.

Amennyiben jelen  közleményben szereplő kérelemre indult eljárás természetes
vagy jogi személy, egyéb szervezet  jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti,
úgy  írásban,  fenti  elérhetőségeken  kérelmezheti  ügyféli  jogállásának
megállapítását.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak
befejezését  követően  is  betekinthet  az  eljárás  során  keletkezett  iratba.  
Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot,
kivonatot készíthet, vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében
- másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít

A tárgyi eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi lehetőségét az Ákr. 5. §-a szabályozza.
Az  Ákr.  5.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  ügyfél  az  eljárás  során  bármikor
nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Továbbá felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások  általános  szabályairól szóló  2015.  évi  CCXXII.  Törvényben  (a
továbbiakban:  Eüsztv.)  nevesített  ügyfél  az  Eüsztv-ben  meghatározott  elektronikus
úton történő ügyintézésre köteles. Az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat az
Eüsztv. 9. § (5) bekezdése szerint hatálytalan.

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  vezetőjének  a  Kiadmányozás rendjéről  szóló  18/2022.  (VIII.  1.)
utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető
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