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Tárgy: megfelelőségi vélemény kiállítása és kötelezés a Hivatal által meghatározott
feltételek teljesítésére
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
út 52., a továbbiakban: Hivatal) az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca
22., képviseli: Éberhardt Gábor ügyvezető; a továbbiakban: Ügyfél), mint
hulladékgazdálkodási közszolgáltató által benyújtott kérelemre indult, megfelelőségi
vélemény kiállítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a következő
HATÁROZATOT.
1. A Hivatal megállapítja, hogy az Ügyfél, mint hulladékgazdálkodási
közszolgáltató
működése
és
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással
kapcsolatos tevékenysége a Hivatal által jelen határozat 2. pontjában előírt
feltételek
teljesítése
esetén
megfelel
a
2022.
évi
Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről szóló 1/2022. (I. 7.) ITM rendelet 1.
mellékletében (a továbbiakban: OHKT) foglalt előírásoknak és erről
megfelelőségi véleményt állít ki.
A megfelelőségi vélemény jelen döntés véglegessé válásától számítva
visszavonásig, de legfeljebb 1 évig hatályos.
2. A Hivatal megállapítja, hogy az Ügyfél által benyújtott Hulladékkezelési fejlesztési
terv - OHKT 7. és 8. táblázata szerinti - célértékek elérését biztosító, tervezett
intézkedései megfelelőek és kötelezi Ügyfelet a megfelelőséghez szükséges
alábbi feltételek teljesítésére:
A kérelméhez csatolt Hulladékkezelési fejlesztési tervben megjelölt
intézkedések végrehajtásával, 2023. március 31. napjáig:
a) a lerakásra szállított hulladék összes gyűjtött hulladékhoz viszonyított arányát
csökkentse legalább 6 százalékponttal, a 2020. évben lerakásra szállított
hulladék arányához képest,
b) az üzemeltetésében lévő előkezelő létesítmény kihozatali hatásfokát
o az előkezelésre szállított összes települési hulladék tekintetében növelje
legalább 58,62%-ra, és
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o az összes előkezelésre szállított papír, műanyag, fém és üveg
(továbbiakban: PMFÜ) hulladék tekintetében növelje legalább 70,59%ra, továbbá.
3. A Hivatal kötelezi az Ügyfelet, hogy a 2. pontban meghatározott feltételek
teljesítését a Hivatal felé hitelt érdemlően igazolja, az alábbiak szerint:
a) Az igazolás teljesítésére megállapított határidő: a feltételek teljesítését
legkésőbb 2023. április 30. napjáig igazolni szükséges,
b) Az igazolás
formájában):
-

-

-

-

-

-

-

teljesítésének

módja

(hiteles

elektronikus

dokumentum

ismételten küldje meg a MEKH_22_MFV.xls Excel-táblázatot a 2022. január 1.
– 2022. december 31. és 2023. január 01. – 2023. március 31. napjáig terjedő
időszakokra (a továbbiakban együtt: tárgyidőszak) vonatkozó adatokkal
kitöltve,
nyilatkozzon a Hulladékkezelési fejlesztési tervben feltüntetett, Nyíregyháza és
Térsége Regionális Hulladékkezelő Központban (a továbbiakban: NYRHK) a
hulladékválogató csarnok bővítése, a szelektív hulladék válogató üzem
kapacitásának további 16.000 t/évvel történő emelkedése, valamint a három
oldalról fedett bálatároló kialakításának, az MBH technológiából kikerülő
stabilizált 60 mm-nél nagyobb szemcseméretű biohulladék hasznosításának
kezdeti időpontjáról,
nyilatkozzon az NYRKH-ból a tárgyidőszak során kikerülő energetikailag
hasznosítható hulladék, valamint az egyéb, anyagában történő,
újrafeldolgozásra alkalmas haszonanyag típusok mennyiségéről, az OHKTban foglalt minősítési osztályok feltüntetésével, illetve a hasznosításra nem
alkalmas (másodlagos) hulladék mennyiségéről,
nyilatkozzon a 2022. december 31. és 2023. március 31. napjain fennálló
állapot szerint az NYRKH területén biológiai előkezelés alatt álló, valamint
előkezelést követően ideiglenesen tárolásra kerülő hulladék mennyiségéről,
amennyiben a H0ulladékkezelési fejlesztési tervben feltüntetett fejlesztések
nem kerülnek üzembe helyezésre, úgy nyilatkozzon arról, hogy a határozat
rendelkező részének 2. pontjában foglalt feltételek teljesülése érdekében
milyen intézkedések, fejlesztések kerültek bevezetésre a tárgyidőszak során,
nyújtsa be a 2. pontban előírt feltételek, valamint a Hulladékkezelési fejlesztési
tervben meghatározott intézkedések teljesítésének igazolására szolgáló
dokumentumokat,
nyilatkozzon minden olyan körülményről, amelyek az OHKT 4.1.3.1.3
pontjában (OHKT 7. táblázat B oszlopa szerinti célérték), 4.1.3.2.1 pontjában
(OHKT 8. táblázat B oszlopa szerinti célérték) és 4.1.3.2.2 pontjában (OHKT 8.
táblázat C oszlopa szerinti célérték) meghatározott feltételek teljesülését
befolyásolhatják.
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A fentiekben megjelölt nyilatkozatokat és adatszolgáltatást a MEKH_22_MFV iForm
nyomtatvány ismételt benyújtásával kell megküldeni a Hivatal részére.
Az elektronikusan beküldendő iForm nyomtatvány a következő helyen érhető el:
https://www.magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=b21f3271-ba69-494a-8110342957d30782
A Hivatal felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a megfelelőségi véleményt visszavonja,
amennyiben Ügyfél a fentiekben meghatározott feltételek teljesítésének igazolását
elmulasztja, a feltételek nem teljesülnek, vagy az Ügyfél azok teljesülését nem tudja hitelt
érdemlően igazolni.
A Hivatal a határozat meghozatalakor figyelembe vette az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (a továbbiakban: Koordináló
szerv) – a jogszabály szerint feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szakkérdések vonatkozásában elvégzett vizsgálatának eredményét tartalmazó –
indokolással ellátott véleményét, valamint a Hivatal részére megküldött tájékoztatását.
A Hivatal a megfelelőségi vélemény kiállításával egyidejűleg Ügyfél adatait az általa
vezetett és a honlapján közzétett nyilvántartásban rögzíti.
A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított
30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés
szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d50be8b3-ae75-446e-8f51aae40fea393b
A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti
perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül
bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke
30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.
Az Ügyfél a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj (100.000,- Ft) átutalását igazolta. Az eljárás során egyéb eljárási költség
nem merült fel.
INDOKOLÁS
Az Ügyfél 2022. április 29. napján a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (2) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet
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(a továbbiakban: Közszolg. rend.) 3/C. § (2) bekezdése alapján megfelelőségi vélemény
iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, a Hivatal által közzétett formanyomtatvány, és
a jogszabályban meghatározott mellékletek elektronikus benyújtásával.
A Ht. 32/A. § (4a) és (4b) bekezdései alapján a közszolgáltató és a közszolgáltatói
alvállalkozó a megfelelőségi véleményt minden naptári év június 30. napjáig köteles
beszerezni. Annak a gazdálkodó szervezetnek, amely megfelelőségi véleménnyel nem
rendelkezik, a közszolgáltatói, illetve a közszolgáltatói alvállalkozói tevékenység
megkezdése előtt be kell szereznie a Hivatal által kiállított megfelelőségi véleményt.
A Közszolg. rend. 3/C. § (1) bekezdés szerint a Hivatal megvizsgálja, hogy
a közszolgáltató és – kizárólag a hulladék átvételére, gyűjtésére vagy előkezelésére
irányuló tevékenységet végző – közszolgáltatói alvállalkozó működése és
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel-e az OHKT
előírásainak, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alkalmas-e az OHKT-ban foglalt
célok elérésére, a jogszabályi követelmények teljesítésére.
A Közszolg. rend. 3/C. § (2) bekezdése alapján a közszolgáltató és a közszolgáltatói
alvállalkozó a megfelelőségi véleményről szóló határozat kiállítása iránti kérelmet a
Hivatal által biztosított jognyilatkozatok megtételére szolgáló interaktív alkalmazás vagy
formanyomtatvány útján terjeszti elő.
A Közszolg. rend. 3/C. § (3) bekezdése szerint a megfelelőségi vélemény iránti
kérelemhez hiteles elektronikus formában mellékelni kell
a) a kérelem benyújtását megelőző naptári évben végzett hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással összefüggő tevékenységre vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti
interaktív alkalmazásban vagy formanyomtatványban meghatározott adatokat,
b) az OHKT-ban rögzített feltételeknek való megfelelés alátámasztására szolgáló alábbi
dokumentumokat:
ba) a Kommunikációs Tervet,
bb) a Hulladékgazdálkodási Tervet és
bc) – a Közszolg. rend. 3/C. § (4) és (11) bekezdésben foglalt esetben – a Gyűjtési
vagy Hulladékkezelési fejlesztési tervet, továbbá
c) az igazgatási szolgáltatási díj átutalásának igazolását.
A Közszolg. rend. 3/C. § (5)-(6) bekezdései alapján a Hivatal a kérelem beérkezését
követő 8 napon belül intézkedik a Koordináló szerv véleményének beszerzése iránt
a megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelem egyidejű megküldésével. A Koordináló
szerv a megfelelőségi kérelmet a jogszabály szerint feladatkörébe tartozó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szakkérdések – különösen a haszonanyag
értékesítésének és a hasznosításra nem kerülő hulladék ártalmatlanításának
koordinációja – vonatkozásában megvizsgálja, és a Hivatal megkeresésének
kézhezvételétől számított 15 napon belül indokolással ellátott véleményt küld a Hivatal
részére.
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A Hivatal a kérelem beérkezését követően – a Közszolg. rend. 3/C. § (5) bekezdése
alapján – 2022. május 05. napján intézkedett a Koordináló szerv véleményének
beszerzése iránt, az Ügyfél megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelmének egyidejű
megküldésével. A Koordináló szerv az indokolással ellátott véleményét 2022. május 24.
napján küldte meg a Hivatal részére.
A Koordináló szerv úgy nyilatkozott, hogy az Ügyfél tevékenységének OHKT 2. és 4.3
fejezetei szerinti véleményezéséhez nem rendelkezik adatokkal, azonban csatoltan
megküldte az Ügyfélre vonatkozó Haszonanyagok és Ártalmatlanításra átadott anyagok
mennyiségének listáját a 2020. és 2021. év, valamint a 2022. év első negyedév
vonatkozásában, valamint az Ügyfél által közszolgáltatás keretében végzett
lomtalanításra vonatkozó fajlagos adatokat a gyűjtés módja szerinti csoportosításban,
továbbá megküldte az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladéktípusok tekintetében
az Ügyfél tevékenységéhez köthető gyűjtési gyakoriságra vonatkozó adatokat.
A Hivatal – a Koordináló szerv véleményének beszerzésén túl – a kérelem vizsgálatát
követően 2022. május 31. napján, a HULLG/1243-4/2022 ügyiratszámú végzésében
hiánypótlásra, valamint tényállás tisztázásra hívta fel az Ügyfelet. Ezek keretében
a Hivatal a kérelemhez nem hiteles formában csatolt dokumentumok ismételt
megküldésére, a benyújtott MEKH_22_MFV.xls Excel-táblázat felülvizsgálatára, szükség
szerinti módosítására, valamint - az OHKT 2. fejezetében foglalt előírásoknak való
megfeleléssel összefüggésben - nyilatkozattételre hívta fel az Ügyfelet.
Az Ügyfél a hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzésben foglaltaknak
2022. június 08. napján eleget tett.
Az Ügyfél hiteles elektronikus formában megküldte a szükséges dokumentumokat,
nyilatkozatokat és adatszolgáltatást a Hivatal részére.
A Hivatal az eljárás során az Ügyfél által benyújtott és a rendelkezésre álló
dokumentumok, nyilatkozatok és adatok alapján az alábbiakat állapította meg.
Az Ügyfél a kérelem benyújtására szolgáló MEKH_HULL_MFV iForm nyomtatvány
6.1 és 6.2 pontjában tett nyilatkozatai szerint a kérelem benyújtását megelőző naptári
évben gyűjtési, előkezelési, hasznosítási, ártalmatlanítási és hulladékgazdálkodási
létesítmény-üzemeltetési tevékenységeket végzett, és ugyanezen tevékenységeket
kívánja a megfelelőségi vélemény birtokában is végezni.
Az Ügyfél fenti nyilatkozatával összhangban a Hivatal megállapította, hogy az Ügyfél
az általa hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében elkülönítetten gyűjtött PMFÜ
hulladékot kizárólag az általa üzemeltetett előkezelő létesítménybe szállítja be
előkezelésre. Emellett az Ügyfél által közszolgáltatás keretében elkülönítetten gyűjtött
zöldhulladék az általa üzemeltetett hasznosító létesítményekbe kerül, míg az általa
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közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék az üzemeltetésében álló vegyes, valamint
inert hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra.
Mindezekre figyelemmel a Hivatal az Ügyfél hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos tevékenységét az OHKT 4. fejezet 4.1.1, 4.1.2, valamint 4.1.3 pontjaiban
meghatározott, Ügyfélre irányadó feltételeknek való megfelelés szempontjából vizsgálta.
1. Az OHKT 2. fejezetének való megfelelés
Az OHKT 4.1.1.3 pontjában foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak
nyilatkozni kell arról, hogy eleget tesz a 2. fejezetben a tevékenysége vonatkozásában
foglaltaknak, vagy ha nem, akkor részletesen be kell mutatni az eltérés mértékét és okait.
Az Ügyfél a kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány 7.2. pontjában tett
nyilatkozatai alapján, az általa végzett tevékenységek vonatkozásában eleget tesz
az OHKT 2. fejezetében foglaltaknak.
Az OHKT 4.1.1.3 pontja szerinti, az OHKT 2. fejezetében foglaltaknak való megfelelés
alapjául az Ügyfél erre vonatkozó nyilatkozata, a kérelemhez csatolt nyilatkozatokban
foglaltak, valamint a kérelem mellékleteként benyújtott MEKH_22_MFV.xlsx Exceltáblázat HG1 munkalapján feltüntetett adatok, valamint az Koordináló szerv által a Hivatal
részére megküldött, lomtalanításra és a szolgáltatás egyes tartalmi elemeire vonatkozó
tájékoztatása szolgáltak.
A fentiekre tekintettel, valamint Ügyfél nyilatkozata alapján a Hivatal megállapította, hogy
az Ügyfél tevékenysége megfelel az OHKT 2. fejezetében foglaltaknak.
2. Az OHKT 4. fejezet 4.1.1.1 pontjának való megfelelés
Az OHKT 4. fejezet 4.1.1.1 pontja szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak
rendelkeznie kell Kommunikációs Tervvel, amelyet az Ügyfél – hiánypótlás keretében –
hiteles elektronikus formában csatolt a kérelméhez és a Hivatal megállapította, hogy a
fenti dokumentum tartalmazza az OHKT 4.1.1.1 pontjában foglalt tartalmi elemeket.
3. Az OHKT 4. fejezet 4.1.1.2 pontjának való megfelelés
Az OHKT 4. fejezet 4.1.1.2 pontja szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak
rendelkeznie kell a közszolgáltatási területre vonatkozó, megelőző naptári év adatait
tartalmazó Hulladékgazdálkodási Tervvel, amelyet az Ügyfél hiteles elektronikus
formában
csatolt
a
kérelméhez.
A
Hivatal
megállapította,
hogy
a
Hulladékgazdálkodási_terv.xlsx Excel-táblázat az OHKT 4.1.1.2. pontjában
meghatározottak szerint került elkészítésre.
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4. Az OHKT 4. fejezet 4.1.2.2 pontjának való megfelelés
Az OHKT 4. fejezet 4.1.2.2 pontja szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak úgy
kell megszerveznie a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét, hogy
a PMFÜ hulladék fajlagos mennyisége, vagy az összes képződő és gyűjtött PMFÜ
hulladékhoz viszonyított aránya elérje az 5. táblázatban meghatározott, Ügyfélre
irányadó célértéket. A célértékek teljesülése, a kérelem benyújtását megelőző naptári év
adatai alapján vizsgálandó.
Az OHKT 4. fejezet 4.1.2.1 pontja szerint a Hivatal a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatók gyűjtési tevékenységének megfelelőségét a hulladékgazdálkodási
régiókra (a továbbiakban: HGR) meghatározott célértékeknek a közszolgáltató által
ellátott közszolgáltatási területre vetítésével vizsgálja. Az Ügyfél által benyújtott
kérelemben foglalt adatok alapján, az általa ellátott közszolgáltatási területhez tartozó
240 db település az Észak-Alföld HGR részét képezi, így az OHKT 5. számú táblázatában
az erre a HGR-re meghatározott célértéket vette figyelembe a Hivatal az Ügyfélre
irányadó, az OHKT 4. fejezet 4.1.2.2 pontjában foglalt megfelelés vizsgálatakor. A fentiek
alapján az Ügyfélre irányadó, az elkülönítetten gyűjtött PMFÜ hulladék fajlagos
mennyiségre, és az elkülönítetten gyűjtött PMFÜ hulladék összes képződő és gyűjtött
PMFÜ hulladékhoz viszonyított arányára vonatkozó célértékek a következők:
Ügyfél által teljesítendő célérték az OHKT 5. számú táblázata alapján

Hulladékgazdálkodási
Régió

Elkülönítetten gyűjtött
PMFÜ hulladék fajlagos
mennyisége
[kg/fő]

Észak-Alföld

21,4

Elkülönítetten gyűjtött
PMFÜ hulladék összes
képződő és gyűjtött PMFÜ
hulladékhoz viszonyított
aránya
[%]
28

A Hivatal megállapította, hogy a 2021. évre vonatkozó adatok alapján az Ügyfél által
elkülönítetten gyűjtött PMFÜ hulladék fajlagos mennyisége 22,78 kg/fő volt, amellyel
Ügyfél teljesítette a rá irányadó 21,4 kg/fő célértéket, ezzel eleget tett az OHKT 4.1.2.2
pontjában (OHKT 5. táblázat) foglaltaknak.
5. Az OHKT 4. fejezet 4.1.3.1 pontjainak való megfelelés
Az OHKT 4. fejezetének 4.1.3.1 pontja alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak
úgy kell megszerveznie a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét, hogy
-

az előkezelésre szállított hulladék összes gyűjtött hulladékhoz viszonyított aránya
elérje 6. táblázat B oszlopában meghatározott célértéket (4.1.3.1.1 pont),
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-

az előkezelésre szállított PMFÜ hulladék összes képződő és elkülönítetten gyűjtött
PMFÜ hulladékhoz viszonyított aránya elérje a 6. táblázat C oszlopában
meghatározott célértéket (4.1.3.1.2 pont), és

-

a lerakással történő ártalmatlanításra szállított hulladék összes gyűjtött
hulladékhoz viszonyított aránya – a megfelelőségi vizsgálat során vizsgált év
adatait tekintve – az előző évi arányhoz képest legalább a 7. táblázat B oszlopában
meghatározott százalékpont értékkel csökkenjen (4.1.3.1.3 pont).
Ügyfél által teljesítendő célértékek az OHKT 6. és 7. számú táblázata alapján

Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató

Előkezelésre
szállított PMFÜ
Előkezelésre
hulladék összes
szállított hulladék
képződő és
összes gyűjtött
elkülönítetten
hulladékhoz
gyűjtött PMFÜ
viszonyított aránya
hulladékhoz
[%]
viszonyított aránya
[%]
6. táblázat B
oszlop

ÉAK Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

91,96%

Lerakásra szállított
hulladék összes
gyűjtött
hulladékhoz
viszonyított aránya
csökkentésének
mértéke
százalékpontban
[százalékpont]

6. táblázat C oszlop 7. táblázat B oszlop

100%

6

A Hivatal megállapította, hogy a 2021. évre vonatkozó adatok alapján az Ügyfél által
előkezelésre szállított hulladék összes gyűjtött hulladékhoz viszonyított aránya 92,38%
volt, amellyel Ügyfél teljesítette a rá irányadó 91,96%-os célértéket, ezzel eleget tett az
OHKT 4.1.3.1.1 pontjában foglaltaknak (OHKT 6. táblázat B oszlop).
A Hivatal megállapította, hogy a 2021. évre vonatkozó adatok alapján az Ügyfél által
előkezelésre szállított PMFÜ hulladék összes elkülönítetten gyűjtött PMFÜ hulladékhoz
viszonyított aránya 144% volt, – amely az egyéb hulladékként gyűjtött anyagáramból is
tartalmazza a PMFÜ hulladékot – így az Ügyfél teljesítette a rá irányadó 100%-os
célértéket, ezzel eleget tett az OHKT 4.1.3.1.2 pontjában foglaltaknak (OHKT
6. táblázat C oszlop).
A Hivatal megállapította, hogy a 2021. évre vonatkozó adatok alapján, az Ügyfél a
lerakással ártalmatlanított hulladék mennyiségét a megelőző évhez képest
mindösszesen 1,06%-kal csökkentette, amellyel az Ügyfél nem teljesítette a rá irányadó
6 százalékpontos csökkenést meghatározó célértéket, ezzel nem tett eleget az OHKT
4.1.3.1.3 pontjában foglaltaknak (OHKT 7. táblázat).
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6. Az OHKT 4. fejezet 4.1.3.2 pontjainak való megfelelés
Az OHKT 4. fejezetének 4.1.3.2 pontja alapján az előkezelő létesítményt üzemeltető
közszolgáltatónak – a 4.1.3.1 pontban meghatározottakon felül – úgy kell megszerveznie
a hulladék előkezelésével kapcsolatos tevékenységét, hogy
- az összes előkezelésre szállított települési hulladék tekintetében az előkezelő
létesítmény kihozatali hatásfoka elérje a 8. táblázatban meghatározott célértéket
(4.1.3.2.1 pont), és
- az előkezelésre szállított PMFÜ hulladék tekintetében az előkezelő létesítmény
kihozatali hatásfoka elérje a 8. táblázatban meghatározott célértéket (4.1.3.2.2
pont).
Ügyfél által teljesítendő célértékek az OHKT 8. számú táblázata alapján

Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató

Az előkezelő létesítmény
kihozatali hatásfoka az
összes előkezelésre
szállított hulladék
tekintetében
[%]

Az előkezelő létesítmény
kihozatali hatásfoka az összes
előkezelésre szállított PMFÜ
hulladék tekintetében
[%]

ÉAK Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

58,62%

70,59%

A Hivatal megállapította, hogy a 2021. évre vonatkozó adatok alapján az Ügyfél, 26,09%os értéket elérve nem teljesítette az előkezelésre szállított összes települési hulladék
tekintetében megállapított előkezelő létesítmény kihozatali hatásfokára vonatkozó, rá
irányadó 58,62%-os célértéket, ezzel nem tett eleget az OHKT 4.1.3.2.1 pontjában
foglaltaknak (OHKT 8. táblázat B oszlop).
A Hivatal megállapította, hogy a 2021. évre vonatkozó adatok alapján az Ügyfél,
39,42%-os értéket elérve, nem teljesítette az előkezelésre szállított PMFÜ hulladék
tekintetében megállapított előkezelő létesítmény kihozatali hatásfokára vonatkozó, rá
irányadó 70,59 %-os célértéket, ezáltal nem tett eleget az OHKT 4.1.3.2.2 pontjában
foglaltaknak (OHKT 8. táblázat C oszlop).
7. Az OHKT 4. fejezet 4.3 pontjának való megfelelés
Az OHKT 4. fejezetének 4.1.1.3 pontja alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak
ismertetni kell, hogy érintettsége esetén tevékenysége mennyiben felel meg az OKHT
4. fejezete 4.3. pontjában foglalt, az egyes elkülönítetten gyűjtendő hulladékáramokra
vonatkozó minőségi követelményeknek.
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Tekintettel arra, hogy az Ügyfél a kérelem benyújtására szolgáló MEKH_HULL_MFV
iForm nyomtatvány 6.1 pontjában tett nyilatkozata alapján előkezelési tevékenységet is
végez, így érintettsége fennáll, ezért az OHKT 4.1.1.3. pontjában foglaltak alapján az
OHKT 4. fejezetén foglalt, az egyes elkülönítetten gyűjtendő hulladékáramokra
vonatkozó minőségi követelményeknek való megfelelést ismertető dokumentum
benyújtásra is köteles a megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelem mellékleteként.
Az Ügyfél 2022. június 08. napján hiteles elektronikus formában megküldött nyilatkozata
alapján, az általa végzett előkezelési tevékenység vonatkozásában eleget tesz az OHKT
4. fejezete 4.3. pontjában foglaltaknak.
A Koordináló szerv az Ügyfél OHKT 4. fejezete 4.3. pontjának való megfeleléséről, illetve
az Ügyfél erre irányuló nyilatkozatával kapcsolatban tájékoztatásul megküldte az Ügyfél
által 2020. és 2021. években, valamint 2022. év első negyedévében értékesített, vagy
értékesítésre átadott haszonanyagok mennyiségére vonatkozó adatokat, ám – az erre
vonatkozó adatok hiányára történő hivatkozással – nem adott véleményt az OHKT
4. fejezete 4.3. pontjának való megfeleléséről, így a Hivatal – a Közszolg. rend. 3/C. §
(7) bekezdésében, valamint az OHKT 4.1.1.3 pontjában foglaltakra figyelemmel –
elfogadta az Ügyfél nyilatkozatát a megfelelés alapjául.
***
Fentiek alapján a Hivatal összességében megállapította, hogy az Ügyfél, mint
hulladékgazdálkodási
közszolgáltató
működése
és
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége nem felel meg teljeskörűen az OHKT
Ügyfélre irányadó rendelkezéseiben foglaltaknak.
A közszolgáltató a Közszolg rend. 3/C. § (3) bekezdés b) pontjának
bc) alpontja, (4) bekezdése, valamint az OHKT 4.1.3.4.2 - és 4.1.3.4.3 pontjai alapján
hulladékkezelési fejlesztési terv készítésére köteles, ha:
− a kérelem benyújtását megelőző naptári év adatait alapul véve a lerakással történő
ártalmatlanításra szállított hulladék összes gyűjtött hulladékhoz viszonyított
aránya az előző évi arányhoz képest a 7. táblázatban meghatározott értéknél
kisebb arányban csökken (4.1.3.4.2), vagy
− a kérelem benyújtását megelőző naptári év adatait alapul véve a 8. táblázatban
meghatározott, rá irányadó célérték nem teljesül a kizárólag előkezelő
létesítményt üzemeltető közszolgáltató esetében (4.1.3.4.3).
Ügyfél a 2022. április 29. napján benyújtott kérelméhez mellékelte a Hulladékkezelési
fejlesztési tervét.
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Ügyfél a Hulladékkezelési fejlesztési tervében bemutatta a jelenleg üzemelő előkezelési
kapacitást, valamint az OHKT-ban meghatározott célértékeknek történő megfelelés
érdekében teendő fejlesztéseket, intézkedéseket, azok várható hatásait. Ügyfél
a Hulladékkezelési fejlesztési tervben kifejtette, hogy a „Komplex hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel
az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP3.2.1-15-2017-00025 azonosító számú projekt keretében a Nyíregyháza és Térsége
Regionális Hulladékkezelő Központ területén új beruházások kerülnek megvalósításra.
Az új beruházások keretében a meglévő hulladékválogató csarnok bővítésre kerül
kb. nettó 1000 m2 alapterülettel, a szelektív válogató üzem fejlesztésre kerül, amivel
további 16000 t/év beszállított szelektíven gyűjtött hulladék kezelésére kerület sor,
valamint három oldalról fedett bálatárolót is kialakítanak a válogatóműből kikerülő kész
bálák ideiglenes tárolása céljából.
A fentieken túl Ügyfél az MBH technológiából kikerülő stabilizált, 60 mm-nél nagyobb
szemcseméretű biohulladék hasznosítását, valamint a lakossági szemléletformálást
jelölte meg, mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében gyűjtött hulladék
lerakótól való nagyobb arányú eltérítését, hasznosítását biztosító intézkedéseket.
A Közszolg. rend. 3/C. § (4) bekezdése szerint a (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában
meghatározott terv célérték elérését biztosító intézkedéseinek megfelelőségét a Hivatal
a megfelelőségi vélemény kiállítására irányuló eljárásban bírálja el.
A Hivatal a fentiek alapján a hulladékkezelési fejlesztési terv célérték elérését biztosító
intézkedéseinek megfelelőségéről az eljárás keretében, a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött.
A Hivatal megállapította továbbá, hogy az Ügyfél tevékenysége a rendelkező részben
foglalt feltételek teljesítése esetén megfelel az OHKT 4.1.3.1.3 pontjában (OHKT
7. táblázat B oszlop) és 4.1.3.2 pontjában (OHKT 8. táblázat B és C oszlop) foglaltaknak,
emellett feltétel teljesítése nélkül megfelel az OHKT 2. fejezetében, 4.1.1 pontjában,
4.1.2 pontjában (OHKT 5. táblázat), 4.1.3.1.1 és 4.1.3.1.2 pontjaiban (OHKT 6. táblázat
B és C oszlop), valamint a 4. fejezete 4.3. pontjában foglaltaknak.
A Közszolg. rend. 3/C. § (11) bekezdése alapján, ha a Hivatal az eljárás során azt állapítja
meg, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése, vagy
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége bizonyos feltételek
teljesítése esetén megfelel az OHKT-nak, a megfelelőségi véleményt kiállítja, egyúttal
kötelezi a kérelmezőt a megfelelőséghez szükséges, a Hivatal által meghatározott
feltételek teljesítésére.
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A Közszolg. rend. 3/C. § (12) bekezdése szerint az Ügyfél a Hivatal által meghatározott
feltételek teljesítését a Hivatal határozatában meghatározott időpontig köteles igazolni,
ellenkező esetben a Hivatal a megfelelőségi véleményt visszavonja.
A Hivatal mindezek alapján Ügyfél részére a megfelelőségi véleményt kiállította, és
a rendelkező részben foglaltak szerint kötelezte az OHKT-nak való megfeleléshez
szükséges feltételek teljesítésére.
A megfelelőségi vélemény hatályosságáról a Hivatal a Közszolg. rend. 3/C. §
(13) bekezdése alapján döntött. A Közszolg. rend. 3/C. § (13) bekezdése alapján
a megfelelőségi vélemény visszavonásig, de legfeljebb egy évig hatályos.
A Hivatal a Közszolg. rend. 3/C. § (14) bekezdése alapján, az általa vezetett és
a honlapján közzétett nyilvántartásban rögzíti az Ügyfél adatait.
Felhívja az Ügyfél figyelmét a Hivatal, hogy a Közszolg. rend. 3/C. § (15) bekezdése
alapján a Hivatal ellenőrzi, hogy az Ügyfél működése és hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel-e a megfelelőségi véleményben
foglaltaknak.
A Hivatal az ellenőrzési tevékenysége során helyszíni ellenőrzést tarthat.
A Közszolg. rend. 3/C. § (16) bekezdése alapján, ha a Hivatal az ellenőrzése vagy
a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy az Ügyfél működése vagy
tevékenysége – a Hivatal felhívása ellenére – sem felel meg a megfelelőségi
véleményben foglaltaknak, akkor a megfelelőségi véleményt visszavonja.
A Ht. 32/A.§ (4c) bekezdése alapján a megfelelőségi vélemény kiállítására irányuló
eljárásban az ügyintézési határidő 60 nap.
A Hivatal határozatát az ügyintézési határidőn belül meghozta.
Az Ügyfél a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási
díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb
bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó
szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 6. § (1) bekezdése, valamint
az 1. melléklet F) pont 3. alpontja szerint a megfelelőségi vélemény kiadására irányuló
eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 100.000,- Ft-ot a Hivatal előirányzat-felhasználási
keretszámlájára átutalta.
Jelen döntés a fent hivatkozott jogszabályokon és az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésén és
81. § (1) bekezdésén alapul.
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Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján
véglegessé válik. Az ügyfél a döntésről hiteles másolatot kérhet.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja
a fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen
közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra,
a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése
és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 77. §
(1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja
és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint
a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó
hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének
mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél
benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az elektronikus
ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. §
(1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul.
A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH. tv.) 3. § (2) bekezdés f) pontja,
továbbá a Ht. 32/A. § (2) bekezdése, illetékességét a MEKH tv. 5/D. § (2) bekezdése
határozza meg.

Az eljárás speciális szabályait a MEKH tv., a Ht., valamint a Közszolg. rend. tartalmazza.
Kelt: Budapesten, az elektronikus bélyegző szerint.
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