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Tárgy: 10 t/nap kapacitás  feletti  hulladékhasznosítási  tevékenységre vonatkozó  előzetes  vizsgálati
eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

1.00 Pont-Plan Építőipari  Kft.  (1051  Budapest,  Reáltanoda  u.  5.,  KSH:  10695786-4211-113-01,
KÜJ:  100438785)  által  a  Dunaújváros,  Papírgyári  út  30/d.  sz.  alatti  (KTJ:  101113015)
telephelyen végzett 10 t/nap feletti hulladékhasznosítási (161 t/nap-ra történő kapacitás bővítés)
tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció és az eljárás során tudomásomra jutott
adatok alapján 

megállapítom

az alábbiakat:

1.01 A tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak.

1.02 A tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

2.00 Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység megkezdése előtt az alábbi engedély beszerzése
szükséges:

 Hulladékgazdálkodási engedély (a nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységre)

3.00 A  tevékenység  megkezdéséhez,  illetve  folytatásához  az  alábbi  szempontok  figyelembevétele
szükséges:

A megkeresett szakhatóságok részéről:

3.01 A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve az előzetes vizsgálati
dokumentációban foglaltak betartása mellett közegészségügyi szempontból kifogást nem emelt,
azonban az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

3.01.1 Az üzemi  és szabadidős létesítményektől  származó zaj  terhelési  határértékei  a zajtól  védendő
területeken nem léphetik túl – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján – a zajtól
védendő  területeken  az  üzemi  vagy  szabadidő  zajforrástól  származó  zajterhelési,  1.  számú
mellékletben meghatározott határértékeket.

3.01.2 Valamennyi  vonatkozó  előírást,  így  a  levegő  védelméről  szóló  306/2010.  (XII.23.)  Korm.
rendelet előírásait is be kell tartani.

3.01.3 A veszélyes  anyagokkal,  keverékekkel  végzett  tevékenység  során  be  kell  tartani  az  Európai
Parlament  és  a  Tanács  vegyi  anyagok  regisztrálásáról,  értékeléséről,  engedélyezéséről  és
korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvényben és valamennyi végrehajtási rendeletében foglaltakat.
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3.01.4 A tevékenység megkezdése előtt a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. 19. § szerinti
kémiai  kockázatbecslést  el  kell  végezni  és  a  kockázatok  csökkentése  érdekében  a  szükséges
intézkedéseket meg kell tenni.

3.01.5 A  Kbtv.  20.  §  (9)  bekezdése  szerint  a  veszélyes  anyaggal,  illetve  a  veszélyes  keverékkel
kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és
más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet  károsodását,  illetve szennyezését ne
idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.

4.00 Jelen határozat nem mentesít egyéb, a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján
szükséges engedélyek beszerzése alól.

5.00 Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett település (Dunaújváros Megyei Jogú
Város) Jegyzőjét, hogy jelen határozatom kézhezvételét követő nyolcadik napon gondoskodjon a
határozat  helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt  követő öt
napon  belül  tájékoztassa  a  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi
Felügyelőséget  (továbbiakban:  Felügyelőség)  a  közzététel  időpontjáról,  helyéről,  valamint  a
határozatba való betekintési lehetőség módjáról. 

6.00 Elrendelem,  hogy  az  ügyfelek  tájékoztatásáért  felelős  személy  a  határozat  kiadmányozását
követően  haladéktalanul  gondoskodjon  a  határozatnak  a  Felügyelőség  hirdetőtábláján történő
kifüggesztéséről,  illetve  az  internetes  honlapján,  valamint  a  központi  rendszeren való
közzétételéről. 

7.00 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

8.00 A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni
fellebbezés keretében támadhatók meg.

Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi  Főfelügyelőséghez  (továbbiakban:  Főfelügyelőség)  címzett,  de  hozzám  2
példányban  benyújtandó  –  igazgatási  szolgáltatási  díjköteles  -  fellebbezéssel  lehet  élni.  A
Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a
megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek
által  a  jogorvoslati  eljárásért  fizetendő  díj  a  megfizetett  igazgatási  szolgáltatási  díj  1%-a. A
társadalmi  szervezetek  esetében,  ha  az  engedélyezési  eljárás  nem  a  társadalmi  szervezet
kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre (továbbiakban: Felügyelőség)
a Pont-Plan Építőipari Kft. (1051 Budapest, Reáltanoda u. 5..; továbbiakban: Kft.) megbízásából az Ollé-
Környezetvédelem Kft.  (2900 Komárom,  Mártírok  útja  64.  fszt.  2.)  által  benyújtott,  2014.  július  7-én
érkezett  kérelem  alapján  a  Dunaújváros,  Papírgyári  út  30/d.  sz.  alatti  (KTJ:  101113015)  telephelyen
(továbbiakban: telephely) végezni kívánt 10 t/nap kapacitás feletti hulladékhasznosítási tevékenységre (161
t/nap-ra  történő  bővítés)  vonatkozó  előzetes  vizsgálati  eljárás  tárgyában  16744/2014.  ügyszámon
közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Felügyelőség  az  55745/2012.  iktatószámú határozattal  módosított  23894/2008.  ügy-  és  96453/2008.
iktatószámú  határozatával  (továbbiakban:  alaphatározat)  a  Kft.  részére  nem  veszélyes hulladékok
előkezelésére és hasznosítására hulladékgazdálkodási engedélyt adott. Az alaphatározatban engedélyezett
kezelhető hulladékok összes mennyisége 9985 tonna/év.

A Kft. a kezelni kívánt hulladék mennyiségének növelésére irányuló kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre,
mely alapján 22369/2013. ügyszámon a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindult. 
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A fentiek alapján a Felügyelőség a 22369/2013. ügyszámú hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást a
10  t/nap  kapacitás  feletti  hasznosítási  tevékenység  25  %-ot  meghaladó  bővítésre  vonatkozó  előzetes
vizsgálati eljárás jogerős lezárásáig a 43079/2014.iktatószámú végzésben foglaltak szerint felfüggesztette.

A  tárgyi  kérelem  szerint  végezni  kívánt  hulladékhasznosítási  tevékenység  (nemveszélyes  hulladék
hasznosítása  10  t/nap  feletti  kapacitással)   a  kérelem  benyújtásakor  hatályos   a környezeti
hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról szóló  314/2005.  (XII.25.)
Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 107. a) és 130. pontjaira tekintettel előzetes
vizsgálathoz kötött. 

Az  előzetes  vizsgálati  eljárás  során  az  52077/2014.,  valamint  78633/2014.  iktatószámú  végzésben
hiánypótlást írtam elő.

A hiánypótlásra történő felszólításoknak az ügyfél az 56835/2014., 84447/2014., 85396/2014, 85448/2014.,
valamint 520/2015. számon iktatott beadványaiban eleget tett.

2014. augusztus 14-én  a  R.  3. § (3) bekezdése alapján – a hivatalban, a honlapon, valamint a központi
rendszeren  közleményt  tettem  közzé;  továbbá  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  megindulásáról  szóló
értesítés  érdekében  vezetett  elektronikus  adatbázis  létrehozásáról,  vezetéséről,  valamint  az  adatbázis
alapján  történő  értesítésről szóló  187/2009.  (IX.  10.)  Kormányrendelet.  2.  §  (1)  bekezdése  és  a
közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól szóló  2004.  évi  CXL.  törvény
(továbbiakban: Ket.) 28/A. §-a alapján a közleményt megküldtem a Sz-Épülő Velencét Környezet-Kultúra
Egyesület, az Aranyszarvas Egyesület, a Biológiai Tudományokat Ismertető Klub Magyarország Egyesület,
a Csalán Környezet-  és Természetvédő Egyesület,  a Dráva Szövetség,  az Egyensúly Környezetvédelmi
Egyesület,  az  Energiaklub  Szakpolitikai  Intézet  és  Módszertani  Központ  Egyesület,  a  Magas-Bakony
Környezetvédelmi Egyesület, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, a Mécses Szeretetszolgálat, a
Reflex Környezetvédő Egyesület, a Tudatosan a Környezetünkért Egyesület, a Zöld Forrás Környezetvédő
Egyesület részére.

A Ket. 29. § (6) bekezdése és a R. 3. § (4) bekezdése alapján, a fenti közlemény közzétételével egyidejűleg
az 58784/2014. iktatószámú levélben megküldtem a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés
helye  szerinti  település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel
érdekében.

A  nyilvánosság  részéről  a  dokumentációval  kapcsolatos  észrevétel  sem  a  Felügyelőséghez,  sem  az
önkormányzathoz nem érkezett.

Környezetvédelmi  érdekek  képviseletére  alakult  civil  szervezet  ügyféli  minőségben  történő  részvételi
szándékát a Felügyelőségre nem jelentette be.

Az 58783/2014. iktatószámú levél megküldésével bevontam az előzetes vizsgálati eljárásba, a Ket. 44. §
(1)  bekezdése  és  a  környezetvédelmi,  természetvédelmi,  vízvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 33. §
(1) bekezdése, valamint 5. számú melléklete alapján, az ügyben érintett  szakhatóságokat: a Fejér Megyei
Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szervét,  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

Az ügyben illetékes szakhatóságok az alábbiak szerint adták meg szakhatósági állásfoglalásukat:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a FER/043/01935-2/2014. számú
állásfoglalásában  az  előzetes  vizsgálati  dokumentációban  foglaltak  betartása  mellett  közegészségügyi
szempontból  kifogást  nem  emelt,  azonban  a  rendelkező  rész  3.01  pontjaiban  foglaltakra  hívta  fel  a
figyelmet.

Indokolása szerint:

„A Pont-Plan Építőipari Kft. kérelmére, a Dunaújváros, Papírgyári út 30/D. alatti telephelyen tervezett 10
tonna/nap kapacitás feletti hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati ügyében, a
Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőség  megkereste  hatóságomat
szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján.

Megállapítottam, hogy az Ollé Jánosné környezetvédelmi mérnök által elkészített és a megkereső szerv
által  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szervünknek  megküldött  előzetes  vizsgálati  dokumentáció
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közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvénynek, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek, a kémiai biztonságról szóló 2000.
évi XXV. törvénynek, az Európai Parlament és a Tanács vegyi  anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről  és  korlátozásáról  szóló  1907/2006/EK  (REACH)  rendeletnek,  a  környezeti  zaj-  és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendeletnek,
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos közegészségügyi
rendelkezéseknek.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi  CXL.  tv.  44.  §  (9)  bekezdése  alapján  zártam  ki,  s  e  jogszabályi  helyre  hivatkozással  adtam
tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Az ügyben hatáskörömet  az egészségügyi  hatósági  és igazgatási  tevékenységéről  szóló 1991.  évi  XI.
törvény  4.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja,  az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálatról,  a
népegészségügyi  szakigazgatási feladatok ellátásáról,  valamint  a gyógyszerészeti  államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja, a környezetvédelmi,
természetvédelmi,  vízvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló
481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet állapítja meg.

Illetékességünket a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése határozza meg.”

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Jegyzője a  39508-6/2014.  ügyiratszámú végzésében a szakhatósági
eljárását megszüntette. Indokolása szerint:

„A  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőség  megkereste  Dunaújváros
MJV  Polgármesteri  Hivatal  Jegyzőjét,  hogy  hatósági  jogkörében  a  helyi  környezet-  és
természetvédelemre kiterjedően adja meg szakhatósági állásfoglalását.

A közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános szabályairól  szóló 2004.  évi  CXL.  törvény
(továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése szerint, ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről
a megkereséstől számított nyolc munkanapon belül tájékoztatja a hatóságot és megszünteti a szakhatósági
eljárást.

A Pont-Plan Építőipari Kft. által a Dunaújváros, Papírgyári út 30/d. szám alatti telephelyén tervezett 10
tonna/nap  kapacitás  feletti  hulladékhasznosítási  tevékenység  tárgyában  a  környezetvédelmi,
természetvédelmi,  vízvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló
481/2013.  (XII.17.)  Korm.  rendelet  5.  számú  melléklet  7.  pontja  alapján  az  érintett  települési
önkormányzat jegyzője részére biztosított jogkört, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
a  helyi  jelentőségű természeti  értékek védelméről  szóló  69/2004.  (XII.17.)  önkormányzati  rendeletet
megvizsgálva  arra  az  álláspontra  jutottunk,  hogy  jelen  esetben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Jegyzőjének szakhatósági  állásfoglalás kiadására hatásköre nincs,  mivel  a területen nincs olyan  helyi
védett természeti terület, emlék és környezeti elem vagy rendszer, amely hatásviselő lehet és amelynek
védelme hatáskörébe tartozik.

A  fenti  ügyben  a  hivatkozott  jogszabályok  alapján  megállapítottam  hatásköröm  hiányát,  ezért  a
szakhatósági eljárásomat megszüntettem.

Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással
adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.”

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  226-1/2014/F-VH számon  tényállás  tisztázására
szólította fel a Kft.-t, majd erre tekintettel 226-2/2014/F-VH számú végzésében az ügyintézési határidejét
meghosszabbította 15 nappal. Szakhatósági állásfoglalását 226-4/2014/F-VH számon előírások nélkül adta
meg. Indokolása szerint:

„A  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőség  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Vízügyi  Hatóság  (a  továbbiakban:  Vízügyi  Hatóság)  jogelődjének  a
Közép-dunántúli  Vízügyi  Hatóságnak  szakhatósági  állásfoglalását  kérte  a  Pont-Plan  Építőipari  Kft.
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(továbbiakban:  engedélyes)  Dunaújváros,  Papírgyári  út  30/D.  szám  alatti  telephelyen  tervezett  10
tonna/nap kapacitás feletti hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása tárgyában.

A hivatkozott számú megkereséshez csatolásra került  az Ollé Jánosné által  2014.  júniusában készített
előzetes vizsgálati dokumentáció.

Az  eljárás  során  226-1/2014/F-VH  iktatószámú  végzésemben  hiánypótlásra  szólítottam  fel  az
engedélyest,  amelyet  2014. október 30-án érkezett  levelében teljesített  Ollé Jánosné környezetvédelmi
megbízott.

Az  engedélyes  tárgyi  telephelyre  2013.  december  31-ig  rendelkezett  nem  veszélyes  hulladékok
hasznosítására  engedéllyel,  amelynek  lejárta  előtt  kérte  az  engedély  érvényességi  idejének  a
hosszabbítását.

Az engedélyes a tárgyi telephelyen inert hulladékok fizikai előkezelését, hasznosítását kívánja végezni.

A bontott hulladékokat törésig a telephelyen lévő, termett talaj aljzattal rendelkező, beton válaszfalakkal
elkülönített nyílt tárolókban gyűjtik. A bunkereket ráccsal fedett betonozott csapadékvíz gyűjtő árok veszi
körül.  A  letört  és  minősített  másodalapanyagokat  a  telephely  területén  elkülönítetten  tárolják  a
kiszállításig.

Technológiai vízigény nincs.

A technológia  sajátosságából  adódóan  nem kell  szennyezett  csapadékvíz  keletkezésével  számolni.  A
területre lehulló csapadékvíz így nem szennyezett és elszikkasztásra kerül a telephelyen.

A tevékenység vízilétesítményt, ivóvízbázis védőterületét, védőidomát nem érinti.

A  tevékenység  a  felszín  alatti  vizek  védelméről  szóló  219/2004.  (VII.21.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi
alkategóriák szerinti térkép) alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny.

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  vízügyi  hatósági  és  szakhatósági  feladat-  és
hatáskörében 2014.  szeptember  10.  napjától  a vízügyi  igazgatási  és a vízügyi,  valamint  a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés
c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  vízvédelmi  hatósági  és  szakhatósági  feladat-  és
hatáskörében 2014.  szeptember  10.  napjától  a vízügyi  igazgatási  és a vízügyi,  valamint  a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés
c) pontja alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

Állásfoglalásom jogalapja  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése,  a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet,
és  a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény,  a felszín alatti vizek védelméről  szóló 219/2004.
(VII.21.) Kormányrendelet 2. melléklete.

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
(továbbiakban:  Korm.  rendelet)  10.  §  (1)  bekezdés  4.  pontja,  a  környezetvédelmi,  természetvédelmi,
vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm.
rendelet 34. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése,
illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Az  eljárás  során  az  ügyintézés  határidejét  annak  letelte  előtt  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. § (8) bekezdése
alapján meghosszabbítottam.

A Vízügyi  Hatóság az  ügyintézést  jelen döntés  postára  adásával  lezárta,  így az  ügyintézési  határidőt
megtartottnak tekinti.

A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás az engedélyező hatóság által kiadott
döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
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Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A  hasznosítani  kívánt  nem  veszélyes  inert  hulladékok  mennyisége  42000  tonna/év.  A  hasznosítási
tevékenység kapacitása 161 tonna/nap.

A hulladékokat a telephelyen saját tulajdonú kalapácsos törőgéppel aprítják igény szerinti gyakorisággal. A
megfelelő  szemcseméretűre  tört  anyagokat  a  telephelyen  gyűjtik,  ahol  a  további  kiszállításig
anyagfajtánként deponálják.

A megfelelő méretűre tört anyagot igény esetén értékesítik, vagy a Kft. a saját tevékenysége során beépíti,
hasznosítja.

A letört frakciókat kiszállításig a telephelyen tárolják. A telephelyen egyidejűleg 15000 tonna hulladék és
kb. 15000 tonna tört anyag tárolható.

 A letört anyagot szállítójárművekkel a beépítés helyére szállítják, ahol pályaágyazatok készítésénél, térkő
burkolatok ágyazatának kialakításakor felhasználják. 

A bontásból származó aszfaltot a felhasználás előtt  töréssel a kívánt szemcseméretű frakciókra törik, a
marásból  származó  kavicsaszfalt  betonok  a  marási  technológia  következtében  közvetlenül
felhasználhatóak. 

A bontott és mart kavicsaszfalt – betont aszfalt szőnyeg alá terítik az ún. finom tükör létrehozásához, vagy
makadám szerkezetű utak esetében fedőréteg kialakításához használják fel. A bontott öntött aszfaltot mobil
aszfaltkeverő berendezéssel megfelelő hőmérsékletre melegítik, illetve szükség szerint bitument adagolnak
a keverékhez az előírt minőség biztosítása érdekében. 

A tervezett inert hulladék kezelése magában foglalja a saját és mások bontási tevékenységéből származó
hulladékok:

- telephelyre történő beszállítását, beszállíttatását 

- előfeldolgozásig a telephelyen történő tárolását

- törését (fizikai előkezelését, hasznosítását)

- útépítési  céllal  történő újbóli  felhasználását,  az  érvényes  útépítési  előírásoknak és  technológiai
utasításoknak megfelelően,  valamint  az  útépítéseknél  nem felhasználható,  hasznosított  anyagok
esetében a haszonanyaggá minősítést és telephelyről történő értékesítést.

A Kft. útépítési és egyéb építőipari kivitelezési munkálatait számos esetben a már meglévő építmények,
létesítmények  és  útszerkezetek  bontásával  kezdi.  A  tervezett  hulladékkezelési  tevékenység  ezen  saját
építési  kivitelezési  tevékenység során keletkező inert  hulladékok - bontott  beton, aszfaltbeton és öntött
aszfalt - újbóli útépítési másodnyersanyagként való felhasználására vonatkozik, valamint a telephelyre más
vállalkozás által beszállított inert hulladékokra.

Az  egyes  hulladékfajtákat  a  bontás  helyszínén  anyagfajtánként  és  anyagminőség  szerint  elkülönítve
gyűjtik, majd beszállítják a Kft. dunaújvárosi telephelyére, ahol a hasznosításig átmenetileg tárolják. 

A beszállított hulladékokat ugyancsak anyagfajtánként és anyagminőség szerint elválasztva tárolják, majd a
megfelelő mennyiség összegyűjtése után az anyagokat törőberendezéssel általában évente 4 – 5 alkalommal
megfelelő méretűre törik, aprítják. 

A törést követően a hulladék anyagok már felhasználhatók útépítési alapozási munkálatok során másod–
nyersanyagként ún. hideg technológiával (fizikai elterítés és tömörítés), illetve a bontott öntött aszfaltok
melegítést  követően  újbóli  útépítési  fedőanyagként,  elsődlegesen  járdaburkoláshoz,  másodlagosan
kátyúzáshoz használhatók. A föld és kövekből nyert másod–nyersanyagok pedig területfeltöltésekhez és
alapozáshoz kiválóan alkalmasak. 

Kezelés kódja:

R5: egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása

A hulladékkezelési technológia és a telephely jellemzői:

- a  kezelendő  hulladékok  többsége  a  Kft.  saját  építőipari  tevékenysége  során  keletkezik,  már
meglévő  műtárgyak  vagy  útpálya  szerkezetek  felújítása,  bontása  során,  kisebb  részben  más
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hulladéktermelőktől  kerülnek  begyűjtésre.  A  bontás  anyagfajtától  függetlenül  minden  esetben
munkagépekkel, fizikai töréssel, bontással, marással történik. A bontás során  a betonvasat még a
helyszínen, a munkaterületen eltávolítják, esetenként a hulladékot a helyszínen, bérelt mobiltörővel
törik.  A  bontott,  előkezelt  hulladékokat  fajtánként  elkülönítve  rakodógépekkel  billenőplatós
szállítójárművekre  rakják,  majd  engedéllyel  rendelkező  szállítókkal  a  dunaújvárosi  telephelyre
szállítják.

A bontott  hulladékot  törésig a telephelyen  lévő,  termett  talaj  aljzattal  rendelkező,  beton válaszfalakkal
elkülönített nyílt tárolókban gyűjtik, melyek az alábbiak:

- bunker a bontott beton és aszfalt vegyes keverékéhez, alapterülete 150 m2, térfogata 600 m3

- bunker a bontott aszfalt gyűjtéséhez: térfogata 90 m3

- bunker a föld és kövek gyűjtéséhez: térfogata: 1125 m3

- rendelkezésre áll még egy bunker: térfogata 360 m3

A bunkereket ráccsal fedett, betonozott csapadékvíz gyűjtő árok veszi körül. 

A letört és minősített másodalapanyagokat a telephely területén elkülönítetten tárolják a kiszállításig. A
letört anyagokat, valamint a hulladékokat külön táblával megjelölik. 

A tervezett tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásai:

Zaj     és rezgés elleni védelem szempontjából:

A telephely  Dunaújváros  déli  részén  lévő  ipari  területén  található.  Minden  irányban  gazdasági-ipari
területek övezik.  Egyik irányban sem található több száz méteres  körzetben védendő létesítmény vagy
lakóépület. Mind Dunaújváros, mind a Duna túlpartján fekvő Dunavecse legközelebbi lakóházai 2000 m-
nél távolabb helyezkednek el.

A  Kft.  út-  és  közműépítési  munkák  építését,  tervezését,  valamint  a  keletkező  bontási  törmelék
újrahasznosítását  végzi.  Az  aszfalt-  és  betontörmeléket  letörik,  a  keletkezett  zúzott  anyagot  útalapként
beépítik vagy értékesítik.

A telephely domináns zajforrásai:  1 db áramfejlesztő aggregátor, 1 db kalapácsos aszfalt törőgép, 1 db
homlokrakodó. A zajt keltő berendezések kültéren üzemelnek. A gépek jellemzően a műszak teljes ideje
alatt működnek. A telephelyen alkalmazott munkarend 1 műszakos, kizárólag nappali időszakban történik
munkavégzés.

Az előzetes vizsgálati dokumentációhoz csatolt, Nagy Ferenc szakértő által a gépek terheletlen állapotában
végzett műszeres mérésről készült IM-3/2014 számú mérési jegyzőkönyv, valamint a tényállás tisztázására
becsatolt, a Kultech Kft. által 2008-ban a gépek normál üzemállapotában végzett vizsgálatokon alapuló
KZ-27/08  számú  mérési  jegyzőkönyv  szerint  a  telephely  üzemeltetéséből  határértéket  meghaladó
környezeti zajterheléssel nem kell számolni. 

A környezeti  zaj  és  rezgés  elleni  védelem egyes  szabályairól szóló 284/2007.  (X.  29.)  Korm.  rendelet
(továbbiakban: Zajrendelet.) 6. § szerint a korábbi vizsgálatok során végzett műszeres méréssel, az előzetes
vizsgálati  dokumentációhoz  csatolt  szakértői  véleményben  akusztikai  számítással  lehatárolásra  került  a
telephely,  mint  környezeti  zajforrás  zajvédelmi  hatásterülete.  A  mérések  illetve  a  számítás  szerint  a
hatásterület nem haladja meg a telekhatártól mért 170-180 m-t, így védendő létesítményt nem érint.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetre zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy
kell  tervezni  és  megvalósítani,  hogy  a  védendő  területen,  épületben  vagy  helyiségben  a  zaj-  és
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

Fentiek,  illetve  a  telepítési  körülmények  alapján a  tervezett  tevékenység  zajvédelmi  szempontból  nem
minősül jelentős környezethasználatnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A dokumentáció zajvédelmi munkarészében foglaltak alapján a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a
telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

Felhívom a figyelmet,  hogy a Zajrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben
veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési
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terv  szerinti  besorolás  függvényében  a környezeti  zaj  és  rezgésterhelési  határértékek  megállapításáról
szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen továbbra is a korábban már
engedélyezett nem veszélyes építési és bontási hulladék hasznosítási tevékenységet kívánják végezni. A
hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége 42.000 tonna/év. A hasznosítási tevékenység kapacitása 161
tonna/nap. 

A hasznosítási tevékenység során a hulladékokat a telephelyen saját tulajdonú kalapácsos törőgéppel törik,
majd a letört frakciókat igény esetén értékesítik, vagy saját építőipari tevékenységük során ágyazatok, utak,
burkolatok készítésénél használják fel.

A letört frakciókat kiszállításig a telephelyen tárolják. A telephelyen egyidejűleg 15.000 tonna hulladék és
kb. 15.000 tonna tört anyag tárolható.

A hulladékhasznosítási  tevékenység  során másodlagos hulladékok keletkezése nem várható.  A törőgép
szervizelését nem a Kft. végzi, így ilyen jellegű hulladék keletkezésével nem kell számolni.

Hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 15. § (2) bekezdése alapján nem
veszélyes  hulladék  hasznosítási  tevékenység  kizárólag  a  környezetvédelmi  hatóság  által  kiadott
hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető, melyre felhívtam a figyelmet a 2.00 pontban. 

Levegőtisztaság      védelmi szempontból:

A  hulladékhasznosítási  tevékenység  a  légszennyezettségi  agglomerációk  és  zónák  kijelöléséről szóló
4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján az 5. számú légszennyezettségi zónába tartozik. 

A  hulladékkezelési  tevékenység  összes  munkafolyamata  során  por  képződésével  kell  számolni.  A
levegővédelmi  hatásterület  szálló  porra  a  forrástól  számított  83  m  sugarú  körrel  lehatárolt  terület.  A
telephelyen belül helyhez kötött légszennyező pontforrás (dízelüzemű HIW-300 Himoinsa áramfejlesztő
aggregátor) valamint mozgó források (levegőterhelést okozó munkagépek: homlokrakodó, tehergépkocsi)
nitrogén-oxid,  valamint  korom  légszennyező  anyag  kibocsátásaival  kell  számolni,  amelyre  vonatkozó
hatásterület 50 m sugarú körrel jellemezhető. 

A  levegő  védelméről  szóló  306/2010.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Levr.)  31.  §  (1)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a hulladékhasznosítási tevékenységhez nem tartozik bejelentés köteles
helyhez kötött légszennyező diffúz forrás. 

A  telephely  nem  rendelkezik  bejelentett  helyhez  kötött  légszennyező  pont-  és  diffúz  forrással.
Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos lakossági panaszbejelentés a Felügyelőségre az elmúlt 5 évben
nem érkezett. 

Felhívom az üzemeltető figyelmét a Levr. 26. § (4) bekezdésére, mely szerint a Felügyelőség a Levr. 26. §
(3)  bekezdés hatálya  alá  nem tartozó diffúz légszennyező források közül  azok üzemeltetőjét,  amellyel
szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz
légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges. 

A 2015. január 6-án érkeztetett 520/2015. számon iktatott beadványban foglaltak szerint a fent nevezett
áramfejlesztő generátor óránként 49,5 kg dízelolajat fogyaszt. Ennek megfelelően megállapítható, hogy a
berendezés  nem  tartozik  a  levegőterheltségi  szint  határértékeiről  és  a  helyhez  kötött  légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről  szóló 4/2011.  (I.14.) VM rendelet  a (a továbbiakban:  VM.) 7.
számú melléklet 2.8.1 (Helyhez kötött benzin- és dízelüzemű belső égésű motorok) és a 2.8.2 (Az előírások
a helyhez kötött berendezések belső égésű motorjaira vonatkoznak, amelyek tüzelőanyag felhasználása 50
kg/h vagy ennél nagyobb. Az előírások vonatkoznak a motorok féktermi próbajáratására is.) hatálya alá. 

A tervezett hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódó szállítás elhanyagolható mértékű terhelést okoz, a
levegőminőséget gyakorlatilag nem befolyásolja. Jelen esetben a kezelő telephely lakott területektől való
jelentős távolsága is hozzájárul ahhoz, hogy a lakott területrészeken a tevékenység levegőterhelő hatása
nem érzékelhető.
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A  tevékenység  elvégzésének  hatása  a  levegőre,  mint  környezeti  elemre  nem  jelentős,  környezeti
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Táj- és természetvédelemi szempontból:

A tevékenység céljából igénybevett terület (a telephely területe) nem része országos jelentőségű védett
természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek, és az ökológiai hálózat elemeinek. A
kapacitásbővítés telephelyen belül valósulna meg, új területek igénybevételére, sőt új épületek építésére
sem lesz szükség. A kérelemmel érintett  ingatlanokat megközelíti a Duna és ártere kiemelt jelentőségű
természet-megőrzési  Natura  2000  terület  egyik  nyúlványa  (ezen  a  területen  erdőterület),  amelynek  a
telephelytől mért legkisebb távolsága kb. 30 m a DNy-i irányban. A telephely és a Natura 2000 terület ezen
részterülete  között  (a  legközelebbi  és  a  távolabbi  pontokon is)  iparterület  található  a  D-i  irányban.  A
végezni kívánt tevékenység becsült összesített hatásterülete a zajvédelmi hatásterület tekintetében terjed ki
a Natura 2000 területre.

A  telephely  területén  jelenleg  meglévő  növényzet  elenyésző  mértékű,  a  terület  eredeti  vegetációja  a
területen több évtizede folytatott  ipari tevékenységből kifolyólag megszűnt,  a telep élővilága jelentősen
átalakult.

A  telephely  beépített  iparterületen  helyezkedik  el,  környezetében  is  működő  üzemek  vannak,  tágabb
környezetében az ipari létesítmények mellett K-i oldalról szántóterületek és D-i, DK-i, (a szántóterületeken
túl) K-i irányból a Natura 2000 területhez tartozó erdőterületek találhatók.

A becsült hatásterületet tekintve a zajhatásból eredő zavaró hatás érinti a közeli Natura területet, de ennek
tárgyi kapacitásbővítésből eredő növekedése – a telephelyen, valamint a telephely és a Natura 2000 terület
közötti iparterületen, illetve a Natura 2000 terület érintett részterületét D-i oldalról szegélyező területen
jelenleg is folyó tevékenységet figyelembe véve – várhatóan nem lesz olyan mértékű, hogy a Natura 2000
terület jelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelyekre káros hatással lenne. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdése, a 8. § (4) bekezdése és az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése alapján a tervezett tevékenységre vonatkozóan az alábbiak figyelembevétele szükséges:

A telephelyen az invazív, idegenhonos fajok visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell (a közeli
Natura 2000 területre tekintettel is).

A kibocsátások megelőzését, illetve mérséklését szolgáló intézkedéseket, technológiai eljárásokat, illetve
üzemmenetet  meg  kell  tenni,  illetve  be  kell  tartani  (pl.  locsolás,  a  töltési  veszteségek  haladéktalan
felszedése, stb.).

A  telep  fás  szárú  zöldfelületének  őshonos,  a  városi  környezetet  jól  toleráló  fajokkal  történő
továbbfejlesztése  különösképpen indokolt.  (Az  országos településrendezési  és  építési  követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint az ipari övezetekben telkenként legalább (az
ipari terület jellegétől függően) 40, ill. 25 %-os zöldfelületet kell biztosítani. Ezt a helyi építési szabályzat
tovább szigoríthatja.)

Fentieket figyelembe véve a tevékenység folytatása, illetve a kapacitásbővítés – a kibocsátásra vonatkozó
környezetvédelmi határértékek betartása esetén – a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető.

Táj- és természetvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A  rendelkezésre  álló  adatok  és  dokumentumok  alapján  összefoglalóan  megállapítható,  hogy  a
tervezett tevékenységgel kapcsolatban környezetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel és
nem  feltételezhető  olyan  jelentős  környezeti  hatás,  amely  a  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás
lefolytatását  szükségessé  tenné,  valamint  hogy  a  tervezett  tevékenység  nem  egységes
környezethasználati engedély köteles. 

A tervezett  tevékenység megkezdése előtt  beszerzendő engedélyre  vonatkozó tájékoztatást  a  2.00 pont
tartalmazza a R. 5. § (2) bekezdésének ac) pontjára figyelemmel.

A  határozat  2.00  pontjában  tett  megállapítás  értelmében  a  tevékenység  megvalósításához jogerős
hulladékgazdálkodási engedélyre van szükség a Ht. 15. § (2) bekezdés alapján, melynek kiadására irányuló
eljárás lefolytatására a Felügyelőség rendelkezik hatáskörrel.
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Határozatom  jogalapja  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól szóló  1995.  évi  LIII.  tv.
(továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése, illetve a R. 3. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint  3. sz.
mellékletének 107. a) és 130. pontja.

A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését és a
tevékenységgel érintett hatásterületet. 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
vízügyi  hatósági  eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjairól szóló  33/2005.  (XII.  27.)  KvVM  rendelet
(továbbiakban: Díjr.) 1. sz. melléklet I. fejezet 49. pontja szerint 250 000 Ft, amelyet a Kft. megfizetett.

Az  eljárási  költség  viseléséről  a  határozat  rendelkező  részének  7.00 pontjában  a  Ket.  72.  §  (1)
bekezdésének dd) és de) pontja, valamint a 153. § 2. pontja alapján rendelkeztem.

A fellebbezés lehetőségéről a határozat rendelkező részének 8.00 pontjában a Ket. 98. § (1) bekezdése és a
99. § (1) bekezdése, valamint 72. § (1) bekezdésének da) pontja alapján rendelkeztem. 

A Ket.  44.  §  (9)  bekezdése szerint,  a  szakhatóság szakhatósági  állásfoglalása és  végzései  ellen önálló
jogorvoslatnak  nincs  helye,  azok a  határozat,  illetve  az  eljárást  megszüntető  végzés  elleni  jogorvoslat
keretében támadhatók meg.

A  R. 5.  §  (6)  bekezdése  értelmében  a  Felügyelőség  a  határozatot  közli  az  eljárásban  részt  vett
önkormányzat jegyzőjével, aki a Felügyelőség által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat teljes
szövegének nyilvános közzétételéről.

A Felügyelőség a közzétételre a határozat megküldésétől számított nyolcadik napnál korábbi időpontot nem
határozhat meg. A jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Felügyelőséget a
közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése.

Kérem  a  Tisztelt  Jegyzőt,  hogy  a  határozat  közzétételét  követő  öt  napon  belül  a  közzététel
időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról a Felügyelőséget
tájékoztatni szíveskedjen a R. 5. § (6) bekezdésének megfelelően!

Felhívom  az  érintett  ügyfelek  figyelmét,  hogy  a  hirdetmény  útján  közölt  döntést,  a  Ket.  78.  §  (10)
bekezdése alapján,  a  hirdetmény kifüggesztését  követő  tizenötödik napon kell  közöltnek tekinteni,  így
fellebbezést  ettől  a naptól  számított  tizenöt napon belül lehet  előterjeszteni  a Ket.  99.  § (1) bekezdése
szerint. 

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és a
99.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  közléstől,  azaz  a  kézhezvételtől  számított  15  nap  áll  rendelkezésre
jogorvoslati kérelem benyújtására.

A Díjr. 2. § (4) bekezdése értelmében a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-
a, azaz 125.000 Ft.  A Díjr.  2. § (5) bekezdésére tekintettel a  természetes személyek által  a jogorvoslati
eljárásért  fizetendő díj  a  megfizetett  igazgatási  szolgáltatási  díj  1%-a (azaz  2.500 Ft). A Díjr.  2.  §  (7)
bekezdésére figyelemmel a társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi
szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a  megfizetett igazgatási szolgáltatási díj  1%-a (azaz
2.500 Ft). 

Jelen döntésem,  amennyiben ellene fellebbezést  nem terjesztettek elő,  a közlés  utáni  15.  napot  követő
napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében.

Rendelkeztem a határozat Felügyelőségen történő kifüggesztéséről és az internetes honlapon, valamint a
központi rendszeren történő megjelentetésről a Ket. 80. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

A Korm.  rendelet  33.  § (1) bekezdése értelmében az eljárásban hozott  határozatot  az illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatósággal közölni kell. 

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2015. január 20.

Az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Döntésemet a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a Kvt.  67. § (2) bekezdése szerinti hatáskörben,
valamint a Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése, 4. § (7) bekezdése, és 1. számú melléklet IV. fejezet 3.
pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékesség alapján eljárva hoztam meg.
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A  határozat  hatósági  nyilvántartásba  vételéről  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás  vezetésének
szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

Székesfehérvár, 2015. január 9.

dr. Zay Andrea
igazgató megbízásából, távollétében

Bognár József 
engedélyezési igazgatóhelyettes
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	A telephely Dunaújváros déli részén lévő ipari területén található. Minden irányban gazdasági-ipari területek övezik. Egyik irányban sem található több száz méteres körzetben védendő létesítmény vagy lakóépület. Mind Dunaújváros, mind a Duna túlpartján fekvő Dunavecse legközelebbi lakóházai 2000 m-nél távolabb helyezkednek el.

