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HATA.ROZAT 

1.0 A Ferrecirk Vegyszergyarto es Kereskedelmi Kft. (szekhely: 2400 Dunaujvaros, Vasmu ter 1-3., 
KOJ: 100496235, KSH: 12547483-2013-113-07) kerelme alapjan a 2400 Dunaujvaros, Vasmu 
ter 1-3. 0188, 0187/4, 0187/6 hrsz. alatti alapanyag elokeszito, vas-szulfat es polialuminium 
klorid gyarto telephelyre vonatkozo (Kornyezetvedelmi telephely azonosito (KTJ): 100806491, 
EOV X: 176198, Y: 642653) FE-08/KTF/229-6/2019. iktatoszamu hatarozattal kijavitott FE- 
08/K TF /229-2/2019. iktatoszamu egyseges komyezethasznalati engedelyt (tovabbiakban: 
engedely) az alabbiak szerint 

m o d o s i t o m . 

2.0 Az engedely 1.8. pontja helyebe az alabbiak lepnek: 

1.8 Az engedelyezett tevekenysegek besorolasa: 

a kornyezeti hatasvizsgdlati es az egyseges kornyezethasznalati engedelyezesi eljardsrol 
sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 2. szamu melleklete 
alapjan: 

- 4. vegyipar 
4.2. Szervetlen anyagok eloallitasa 
t) egyeb szervetlen anyagok gyartasa 

- 5. Hulladekkezeles 
5.1. Veszelyes hulladekok artalmatlanitasa vagy hasznositasa 10 tonna/nap kapacitason 
feli.il, az alabbiak kozul egy vagy tobb tevekenyseg szerint 
t) szervetlen anyagok ujrafeldolgozasa, visszanyerese a femek vagy femvegyuletek kivete 
level (RS) 

3.0 Az engedely 1.9. pontjanak helyebe az alabbiak lepnek: 

1.9. NOSE-P kod: 

105.09 - Vegyipar 

109.03 - Letesitmenyek a veszelyes hulladek (> 10 t/nap) vagy telepulesi hulladek (> 3 
t/ora) artalmatlanitasara vagy hasznositasara 

Kerjuk, vtilasztiban hivatkozzon iigysztimunkra! 
8000 Szekesfehervar, Szent Istvan ter 9., Tel. szam: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu 

Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi Foosztaly 
Ugyintezes helye: 8000 Szekesfehervar, Hosszusetater 1. Levelezesi cim: 8002 Szekesfehervar, Pf.: 137. 

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766 
Telefon: (22) 514-300, Fax: (22) 313-564,E-mail:kornyezetvedelem(ci)fejer.gov.hu 
Ogyfelfogadas: Hetfo: 830-12°0; Szerda: 830-12°0es 13°0-1530; Pentek: 830-12°0 
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4.0 Az engedely 1.10. pontjanak helyebe az alabbiak lepnek: 

1.10. E-PRTR k6d: 

4.b. - Vegyipari letesitmenyek alapveto szerves anyagok ipari meretu eloallitasara 

5 .a. - Letesitmenyek veszelyes hulladek hasznositasara vagy artalmatlanitasara 

5.0 Az engedely 1.11. pontjanak helyebe az alabbiak lepnek: 

1.11. TEA.OR k6d: 

2013 - Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa 

3822 - Veszelyes hulladek kezelese, artalmatlanitasa 

6.0 Az engedely 2.1 pontjanak helyebe az alabbiak lepnek: 

2.1. Engedelyes reszere jelen hatarozatomban foglalt feltetelekkel 

egyseges kdrnyezethasznalati engedelyt adok 

,,szervetlen anyagok eloallitasa: egyeb szervetlen anyagok gyartasa" valamint 

,,10 tonna/nap kapacitas feletti veszelyes hulladek hasznositasa iszervetlen anyagok ujra 
feldolgozdsa, visszanyerese a femek vagy femvegyiiletek kiveteleve)" tevekenysegekre 

mint fotevekenysegekre, a hatarozat 1.5. pontja szerinti Telephelyen a Rendelet 2. szamu mel 
lekletenek 4.2. t) es 5.1. t) pontjai alapjan. 

7.0 Az engedely 2.2 pontjat a 2.2.3, 2.2.4 pontokkal egeszitern ki az alabbiak szerint: 

2.2.3 A veszelyes hulladek hasznositasara vonatkoz6 hulladekgazdalkodasi engedelyt a 
hatarozat 9.1 pontjaban meghatarozott fajtaju es mennyisegu hulladekra, a 3.2 pontban 
meghatarozott kezelesi technologiaval, az engedelyben szereplo eloirasok betartasaval. 

2.2.4 A hulladektarolo helyre vonatkoz6 uzemeltetesi szabalyzat j6vahagyasat. 

8.0 Az engedely 2.4 pontjat a 2.4.3 ponttal egeszitern ki az alabbiak szerint: 

2.4.3 A 2.2.3 pont szerinti hulladekgazdalkodasi engedely ervenyessegi ideje 2026. decem 
ber 20. 

9.0 Az engedely 2.6 pontjanak helyebe az alabbiak lepnek: 

2.6 A kornyezet vedelmenek altalanos szabalyair6l sz616 1995. evi LIII. torveny 96/B. § (1) 
bekezdesere figyelemmel az Engedelyes eves feliigyeleti dijat koteles fizetni, melynek 
merteke tevekenysegenkent 200.000,- Ft. Aki tevekenyseget ev kozben kezdi meg, a 
feliigyeleti dij aranyos reszet fizeti meg. 

Az eves feliigyeleti dij megfizetesenek hatarideje: evente, a targyev febrmir 28. 
napjaig. 

10.0 Az engedely 3.2 pontja az alabbiakkal egesztil ki: 

Vas(III)-klorid eloallitas: 

Az Engedelyes altal mukodtetett vas(III)-klorid gyartasi techno16gia alapanyaga veszelyes hul 
ladeknak minostilo, femfelillet kezelesi technol6giakb61 szarmaz6 kimeriilt technikai s6sav (ki 
meriilt pacle), ami 110-180 g/kg vas(II) tartalmu savas oldat. A hulladekkezelesi tevekenyseg 
celja szennyvfzkezelesben hasznalt vas(III)-klorid oldat eloallftasa, amelyhez aceltermekek s6- 
savas elokezelesebol szarmaz6, veszelyes hulladeknak minosiilo, savas paclevet hasznalnak fel 
alapanyagkent. 
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A tevekenyseg soran felhasznalt alapanyagok: 
- savas pacle hulladek 
- sosav 
- hidrogen-peroxid 

Keletkezo termek, hulladek: 
- vas(III)-klorid 
- iszap hulladek a pacle szuresebol, a sziiro tisztitasabol (hulladek kod: l l O 1 09*) 

A gyartasi technologia az alabbi fobb lepesekbol all: 
- alapanyagok fogadasa es tarolasa 
- klorid-tartalorn beallitasa 
- alapanyag es az oxidaloszer adagolasa a reaktorba 
- kerniai reakcio lejatszodasa 
- kesztermek eloallitasa 
- a keszterrnek tarolasa, csomagolasa, kiszallitasa. 

A technologia soran maga a reakcio egy specialis csoreaktorban jatszodik le, melynek kapacita 
sa 0,7 m3/h. 

A hasznositani kivant hulladek tartalykocsikkal, vagy I m3 -es IBC tartalyokban erkezik a 
telephelyre. A telephelyre be- es kilepo tartaly-, illetve teherkocsik merlegelese az ISD Dunaferr 
Zrt. teruleten hitelesitett hidmerlegen tortenik. 

A beerkezo kimerult paclevek fogadasa a lefejto ponton tortenik. Az alapanyagnak minosulo 
pacle szivattyus atfejtessel, szuron kereszti.il jut az OPE tartalyparkba, mind a tartalykocsikbol, 
mind az IBC tartalyokbol, A tartalyokban a toltesi maximumot szintkapcsolassal szabalyozzak. 

A felhasznalasi pontra -csovezeteken keresztul- szivattyu szallitja a paclevet. 

A sosav 1 m3 -es IBC tartalyban erkezik. Tarolasa az IBC tartalyban tortenik. A felhasznalaskor 
az IBC-bol egy bemero tartalyba kell atfejteni a vegyszert. Az adagolas a bemero tartalybol 
adagoloszivattyuval tortenik. A taroloter es az tizemi felhasznalasi hely is karmento beton 
feltilettel van ellatva. 

Az oxidal6szer tartalykocsival erkezik a telephelyre. A beszallitott anyagot azonnal atfejtik a 
tarol6tartalyokba. A tarol6tartalyb61 szivattyu szallitja a felhasznalas helyere, a bemero 
tartalyba. 

A telephelyen beltil az alap- es segedanyagokat alapvetoen csovezetekeken kereszti.il 
szivattyuval juttatjak a tarolasi helyekrol a felhasznalas helyeig. Ez al61 kivetelt jelentenek az 
IBC tartalyok, melyeket targoncaval mozgatnak. 

A beerkezett paclevet a tarol6tartalyba val6 atfejtest kovetoen laborat6riumi meressel ellenorzik. 
A vizsgalat celja az alapanyagban levo klorid tartalom megallapitasa. A reakci6hoz sziikseges 
mennyisegii kloridot s6sav hozzaadasaval p6toljak. 

Az oxidaci6 soran a pacleben levo vas(II)-klorid es s6sav keverekenek oxidaci6ja tortenik 
vas(III)-kloridda. Az oxidaci6s reakci6 soran a hiitorendszer folyamatosan tizemel. A hiites be 
fejezese utan a kesztermeknek min6siil6, lehiitott vas(lll)-klorid oldatot atszivattyuzzak a tarol6 
tartalyparkba. A termek ertekesftesre kertil. 

A reakci6 a szemelyzet feliigyeletevel zajlik. A szintkapcsol6k, homerok es a reaktor betaplalast 
vegzo szivattyuk PLC vezerlesiiek. A reaktort rendszeresen karbantartjak, ellenorzik. 

Az alapanyag es a kesztermek minoseget is laborat6riumi meresekkel ellenorzik. 

A napi 16 tonna kesztermek eloallitasahoz kb. 11,4 tonna 11 01 05* azonosito kodu 
hulladek sosav, valamint 4,6 tonna sosav es hidrogen-peroxid felhasznalasa sziikseges. 
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11.0 Az engedely 3.3 pontja az alabbiakkal egeszul ki: 

VESZELYES HULLADEK HASZNOSITA.S 

A Kft. hulladekszallitast nem vegez, a telephelyere a hulladek beszallitasarol a hulladek terme 
loje gondoskodik, sajat maga vagy engedellyel rendelkezo szallito altal. A varhato alapanyag 
beszallitas turnusokban, ciklikusan tortenik. A mennyisegek nagyon valtozoak lehetnek: 150- 
950 m3 kozott mozoghatnak, a maximum mennyiseg kampanyszeru beszallitaskor lehet egy he 
ten belul (5-10 nap alatt, tankerekkel). A beszallitasi ciklus addig tart, mig az alapanyagfogad6- 
termektarolo tartalyok meg nem telnek. Ezutan indul a gyartasi ciklus. 

Hidrogen-peroxid (H202) 

Alapanyagnak minosiilo, mely tartalykocsival erkezik a telephelyre. A beszallitott anyagot 
azonnal atfejtik a 2 db, fekvo, 14 m3 -es tarolotartalyba (telephelyen rendelkezesre allo tartalyok). 
A tarolotartalybol az anyagot szivattyu szallitja a felhasznalas helyere a bemero tartalyon ke 
resztiil. 

. 12.0 Az engedely 3.4 pontja a 3.4.2 ponttal egeszul ki: 

3.4.2 Veszelyes hulladek hasznositas: 

Az engedely 3.2 pontjaban leirtak alapjan. 

13.0 Az engedely 9. Hulladekgazdalkodasi eloirasok cimu fejezete helyebe az alabbiak lepnek: 

9. Hulladekgazdalkodasi eloirasok 

9.1 Hasznositassal erintett veszelyes hulladek jellemzoi 

Azonosito 
kod Megnevezes 

Mennyiseg 
[tonna/ev] 

11 FEMEK ES EGYEB ANYAGOK 
BEVONA.SA.BOL SZA.RMAZO 
HIDROMETALLURGIAI HULLADEKA 

KEMIAI FELULETKEZELESEBOL ES 
HULLADEK; NEMV AS FEMEK 

11 OJ femek kemiai feluletkezelesebdl, bevonasdbol szdrmazo es egyeb hulladek (pl. galvanizaldsi 
eljarasok, horganyzdsi eljardsok, revetlenitesi eljardsok, maratds, foszfatozas, lugos 
zsirtalanitas, anodes oxidalas) 

1101 05* reve eltavolitasara hasznalt sav 3000 

9.2 Hulladekgazdalkodasi tevekenyseg ismertetese: 

Jelen hatarozat 3.2 pontja szerint. 

A hasznositas kodja: RS - Egyeb szervetlen anyagok ujrafeldolgozasa/visszanyerese 

9.3 Hulladektarolas: 

A telephelyre beerkezo es hasznositasra var6 veszelyes hulladek tarolasara 2 db 50 m3 

es 2 db 60 m3 (osszesen 220 m3
) befogad6 kepessegii tartaly szolgal. A tartalyok hasz 

nalatbaveteli engedellyel rendelkeznek. 

A tartalyok, valamint a teljes gyart6sor betonozott, karmentovel ellatott teriileten ka 
pott helyet. A tartalyok iivegszal erositesii polieszter (UPE) anyagb61 kesziiltek, a 
benniik levo anyagoknak ellenallnak. 

A tarol6 helyen egyidejiileg tarolhat6, felhasznalasra var6 pacle hulladek mennyisege 
- a pacle varhat6 maximalis 1,35 g/cm3 siiriisegevel szamolva - 300 tonna. 
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9.4 A veszelyes hulladek hasznositasi tevekenyseg targyi feltetelei: 

- csoreaktor 

- tarolo tartalyok 

- targonca 

9.5 A hulladekgazdalkodasi tevekenyseget szolgalo szernelyi feltetelek: 
Az Engedelyes kornyezetvedelmi megbizottat foglalkoztat. A hulladekgazdalkodasi 
tevekenyseg vegzesehez megfelelo szamu alkalmazott all rendelkezesre. 

9.6 A hulladekgazdalkodasi tevekenyseget szolgalo penzugyi feltetelek: 
Az Engedelyes a tevekenyseg vegzesehez szukseges penzugyi eszkozokkel, 
kornyezetszennyezesre is kiterjed6 felelossegbiztosltassal rendelkezik. Az Engedelyes 
a szarnlajan elkulonitett penzugyi biztositekot kepzett, 

9.7 Hasznositasra kizarolag a 9.1 pontban meghatarozott hulladek keri.ilhet. 

9.8 A telephelyen egyidejuleg tarolhato hulladek mennyisege nem haladhatja meg a 9.3 
pontban meghatarozott mennyiseget. Ugyanazon hulladek tarolasa Iegfeljebb 1 evig 
vegezheto, igy ezen idotartam leteltet megelozoen a hulladekot egyeb kezeles celjabol 
el kell szallitani a telephelyrol. 

9.9 A termekfelelosseg, valamint a gyartoi felelosseg elve alapjan, amennyiben a 
hasznositasi tevekenyseg soran eloallitott terrnek/anyag minosege nem megfelelo, 
illetve felhasznalasa, ertekesitese nem megoldhat6, ugy azt hulladeknak kell tekinteni 
es tovabbi kezeleserol gondoskodni kell. 

9.10 A hulladekhasznositasi tevekenyseg akkor tekintheto megval6sultnak, ha a 
hulladekstatusz megszunesenek vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott feltetelei 
teljesi.ilnek. 

9.11 A hulladekgazdalkodasi tevekenysegrol i.izemnapl6t kell vezetni, melynek 
tartalmaznia kell a kezeles helyszinenek cimet, a kezelt hulladek megnevezeset, 
mennyiseget, azonosit6 kodjat, jellemz6 osszetetelet, a kezeles id6pontjat, a keletkez6 
hulladekok es hasznositott frakci6k mennyiseget, fajtajat es kezelesi.ikre, 
felhasznalasukra vonatkoz6 informaci6kat. 

9.12 Ha az Engedelyes a hulladekot masnak atadja - a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatas kereteben a kozszolgaltat6 reszere torten6 atadas kivetelevel -, meg 
kell gy6z6dnie arr61, hogy az atvev6 az adott hulladekgazdalkodasi tevekenyseg 
vegzesehez szilkseges hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezik, illetve 
nyilvantartasba vetele megtortent. 

9.13 Minden tevekenyseget ugy kell megtervezni es vegezni, hogy az a kornyezetet a 
lehet6 legkisebb mertekben erintse, vagy a kornyezet terhelese es igenybevetele 
csokkenjen, ne okozzon ki:irnyezetveszelyeztetest vagy ki:irnyezetszennyezest, 
biztositsa a hulladekkepz6des megel6zeset, a kepz6d6 hulladek mennyisegenek es 
veszelyessegenek csokkenteset, a hulladek hasznositasat, tovabba kornyezetkimel6 
artalmatlanitasat. 

9.14 Az Engedelyes koteles a vonatkoz6 jogszabalyban foglaltak szerint nyilvantartast 
vezetni es adatszolgaltatast teljesiteni. 

9.15 A tevekenyseg vegzesehez szi.ikseges penziigyi eszkozoket, a penziigyi biztositekot es 
a ki:irnyezetvedelmi felelossegbiztositast folyamatosan fenn kell tartani. 

9.16 A telephelyen lev6 munkahelyi gyiijt6helyeken egyidejiileg gyiijthet6 hulladekok 
mennyisege osszesen 700 kg. A hulladek gyiijtesenek idotartama a munkahelyi 
gyiijt6helyen a kepz6deset61 szamitott legfeljebb 6 honap. A hulladekok telephelyr61 
torten6 elszallitasat ezen id6tartam, valamint a gyujtohely es a gyujtesre szolgal6 
edenyzetek kapacitasanak figyelembevetelevel szilkseges iltemezni. 
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9.17 A P.A.C. oldat gyartasi technologiaban hulladeknak nem minosulo aluminium hasz 
nalhato fel. Hulladek aluminium technologiaban torteno hasznositasa kizarolag hulla 
dekgazdalkodasi engedely birtokaban tortenhet. 

14.0 Az engedely 13. pontja az alabbiakkal egeszul ki: 

13.12 A hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. torveny 6. § (1) bekezdesenek ertelmeben 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget az emberi egeszseg veszelyeztetese es a 
kornyezet karositasa nelkul ugy kell vegezni, hogy az ne jelentsen kockazatot a 
kornyezeti elemekre, ne okozzon lakossagot zavaro (hatarerteket meghalad6) zajt vagy 
buzt, es ne befolyasolja hatranyosan a tajat, valamint a vedett termeszeti es kulturalis 
ertekeket. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdesenek ertelmeben aki olyan 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget vegez, amely a tevekenyseg jellegebol fakadoan 
a kornyezeti elemekre, az emberi egeszsegre, a tajra, valamint a vedett terrneszeti es 
kulturalis ertekekre kockazatot jelent, gondoskodik arrol, hogy a kockazatot a leheto 
legkisebbre csokkentse. 

13.13 A kozlekedestol szarmazo zaj terhelesi hatarertekei a zajt61 vedendo teruleteken nem 
lephetik tu! - a kornyezeti zaj- es rezgesterhelesi hatarertekek megallapitasarol sz616 
27/2008. (XII.3.) KvVM - EiiM egyiittes rendelet 3. szamu mellekleteben 
meghatarozott hatarertekeket. 

13.14 A tevekenyseggel eloidezett rezgesterheles nem lepheti tu! a kornyezeti zaj- es 
rezgesterhelesi hatarertekek megallapitasarol sz616 27/2008. (XII.3.) KvVM - EiiM 
egyuttes rendelet 5. szamu mellekleteben meghatarozott ,,az emberre hato rezges 
vizsgalati kiiszobertekei es terhelesi hatarertekei az eptiletekben" ertekeket. 

13.15 Uj anyag (vas III klorid) gyartasa 1 t feletti mennyisegben a REACH rendelet alapjan 
csak az Eur6pai Vegyi Anyag Ogynokseg altal elfogadott regisztraci6t kovetoen 
kezdheto meg. 

13.16 Veszelyes anyaggal es keverekkel vegzett tevekenyseg a Kbtv. 28. §-a alapjan csak a 
felhasznalt anyag vagy keverek adatait tartalmaz6 biztonsagi adatlap birtokaban 
kezdheto meg. 

13.17 A Kbtv. 20. § (4) bekezdese szerint a veszelyes anyaggal, illetve a veszelyes 
keverekkel kapcsolatos tevekenyseget ugy kell megtervezni es vegezni, hogy a 
tevekenyseg az azt vegzok es mas szemelyek egeszseget ne veszelyeztesse, a 
kornyezet karosodasat, illetve szennyezeset ne idezze elo, illetoleg annak kockazatat 
ne novelje meg. 

13 .18 A kemiai k6roki tenyezok hatasanak kitett munkavallal6k egeszsegenek es 
biztonsaganak vedelmerol sz616 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet rendelkezeseit be kell 
tartani. 

13 .19 A tevekenyseget vegzok szamara az iv6viz minosegi kovetelmenyeirol es az 
ellenorzes rendjerol sz616 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet eloirasainak megfelelo 
iv6vizet kell biztositani. 

13.20 A dolgoz6k reszere a munkajellegenek megfelelo oltoz6-ftird6t kell biztositani a 
munkahelyek munkavedelmi kovetelmenyeinek minimalis szintjerol sz616 3/2002. (II. 
8.) SzCsM-Ei.iM egyi.ittes rendelet 18. §. es 19.§-a alapjan. 

13 .21 A munkaltat6 koteles biztositani, hogy a munkavallal6 ne etkezzen, ne igyon es ne 
dohanyozzon a munkahelyen, illetve olyan helyisegben, ahol kemiai k6roki tenyezok 
kockazataval kell szamolni. Tovabba a munkaltat6 koteles a munkavallal6 szamara 
megfelelo vedoeszkozt tovabba az elsosegelynyujtas megfelelo targyi es szemelyi 
felteteleit biztositani. 

13.22 A tevekenyseg vegzese soran a nemdohanyz6k vedelmerol sz616 1999. evi XLII. 
torveny, valamint a dohanytermekek el6allitasar61, forgalomba hozatalar61 es 
ellen6rzeser61, a kombinalt figyelmeztetesekrol, valamint az egeszsegvedelmi birsag 
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alkalmazasanak reszletes szabalyairol sz616 39/2013 (11.14) Korrnany rendelet 
eloirasait be kell tartani. 

13.23 A tevekenysege soran hasznalt jarmuvek, gepek, berendezesek es eszkozok tarolasara 
szolgalo telephely ragcsalo-, rovar- es kartevomentesiteset szukseg szerint, de 
legalabb evente kell elvegezni a fertozobetegsegek es a jarvanyok megelozese 
erdekeben szukseges jarvanyugyi intezkedesekrol sz616 18/1998. (VI. 3.) NM. 
rendelet eloirasaival osszhangban. 

15.0 Az engedely a 21. Termeszetvedelmi eloirasok cimu fejezettel egeszul ki az alabbiak szerint: 

21. Termeszetvedelmi elofrasok: 

21.1 A telephelyen a meglevo fas szaru novenyallomanyt meg kell orizni, a faegyedek szukseg 
szerinti apolasarol es potlasarol folyamatosan gondoskodni kell, a faallomany tovabbi fej 
lesztese kivanatos. 

21.2 A telephelyen amennyiben elofordulnak idegenhonos, invaziv fajok (fokent a feher akac, 
nyugati ostorfa, balvanyfa stb.), azok egyedszamanak csokkentese, illetve tovabbterjede 
si.ik rnegakadalyozasa folyamatosan szukseges. 

16.0 A Fejer Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag Hatosagi Osztaly 35700/6894-1/2021.alt. szamu 
szakhatosagi allasfoglalasa: 

1. A Ferrecirk Vegyszergyarto es Kereskedelmi Kft. (szekhely: 2400 Dunaujvaros, Vasmti 
ter 1-3., KOJ: 100496235, KSH: 12547483-2013-113-07) kerelrnere a Fejer Megyei 
Korrnanyhivatal Komyezetvedelmi, Terrneszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi Fooszta 
lyan FE/KTF/8224-1/2021. iktatoszamon indult, Dunaujvaros, Vasmu ter 1-3. szarn 
(0188 es 0187/4 hrsz.) alatti alapanyag elokeszito, vas-szulfat es polialuminium-klorid 
gyarto telephelyen (KTJ: 100806491) vegezni kivant veszelyes hulladek hasznositasanak 
engedelyezese, valamint az FE-08/KTF /229-2/2019. iktatoszamu hatarozattal kiadott 
egyseges kornyezethasznalati engedely (tovabbiakban: alaphatarozat) modositasara vo 
natkoz6 eljarasban az engedely kiadasahoz az alabbi eloirasok rogzitesevel 

szakhat6sagkent hozzaj arulok: 

2. Az alaphatarozat 12.1 pontjanak 1.1. alpontjaban rogzitett felszini vizvedelmi el6irasokat 
valtozatlanul fenntartom. 

3. Az alaphatarozat 12.1 pontjanak 1.2. alpontjaban rogzitett felszin alatti vizvedelmi es a 
foldtani kozeg vedelmere vonatkoz6 el6irasokat valtozatlanul fenntartom, es az alabbi 
eloirassal egeszitem ki: 

1.2.5 A veszelyes, illetve vegyi anyagok, veszelyes hulladekok tarolasat zart 
epi.iletben kell vegezni, karment6 talca alkalmazasaval. 

1.2.6 A telephely csapadekviz elvezet6 letesitmenyeinek mukodokepes allapotar61 
folyamatosan gondoskodni kell. A csapadekviz szennyezese eseten 
gondoskodni kell annak tisztitasar61, es karokozas nelki.ili 
elvezeteser61/ elhelyezeserol. 

1.2. 7 A tevekenyseg felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak nyomon kovetesere 
a telephely kornyezeteben 3 db monitoring kutb61 (a talajviz aramlasi iranya 
szerint egyet a hatterszennyezes meghatarozasara, kettot a telephelyet 
elhagy6 felszin alatti viz megfigyelese celjab61) al16 monitoring rendszer 
kialakitasa es i.izemeltetese szilkseges. 

A kutak kialakitasanak hatarideje: 2022. szeptember 30. 

A monitoring kutak letesitesere es i.izemeltetesere vonatkoz6an vizjogi 
letesitesi, majd i.izemeltetesi engedelyt kell kerni a Fejer Megyei 
Katasztr6favedelmi Igazgat6sagt61. 

A mintaveteleket es vizsgalatokat az alabbiak szerint kell elvegezni: 

a felszin alatti viz szintjenek megallapitasat evente, 
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• a monitoring kutak mintavetelezeset es a vizmintak vizsgalatat az 
altalanos vizkemiai komponensekre, illetve a telephelyen folytatott 
tevekenyseghez kapcsolodoan elofordulo szennyezoanyagok korere 
evente el kell vegezni. 

Az eredmenyek kiertekeleset a foldtani kozeg es a felszin alatti viz 
szennyezessel b szembeni vedelmehez szukseges hatarertekekrol es a 
szennyezesek mereserol sz616 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiiM-FVM egyiittes 
rendelet vonatkozo hatarertekeinek figyelembe vetelevel kell vegezni. 

A vizsgalati eredmenyeket a vizsgalatot koveto ev marcius 31-ig ( elso 
alkalommal 2023. marcius 31-ig) meg kell kiildeni a Vizugyi Hatosag reszere 
OKIRkapu rendszeren keresztiil. 

1.2.8 A telephelyre vonatkozo uzemi karelharitasi tervet naprakeszen kell tartani. 

1.2.9 Havaria esemenyt azonnal jelenteni kell az illetekes vizilgyi hatosagnak, 
Havaria soran elfoly6 szennyezo anyag lokalizalasat, karmenteset 
haladektalanul el kell kezdeni. A karrnenteshez szukseges eszkozoket, 
anyagokat a telephelyen biztositani szukseges. Felszin alatti vizben ,,B" 
szennyezettsegi hatarerteket meghalado szennyezoanyag megjelenesekor a 
szennyezes okanak kideritese es a szukseges intezkedesek megtetele 
erdekeben intezkedni kell. 

4. Az alaphatarozat 12.1 pontjanak 1.3. alpontjaban rogzitett szennyezo anyag elhelyezesi 
engedelyt valtozatlanul fenntartom, es az alabbi eloirasokkal egeszitem ki: 

1.3.4. A tervezett kapacitasbovitese kapcsan letesitendo uj, szennyezo anyag 
elhelyezesere szolgalo letesitmenyek (tartalyok, tarolok) tekinteteben, 
tovabba az elbontando tartalyok korenek tisztazasa erdekeben - azok 
hasznalatba vetelet megelozoen - az alaphatarozatban rogfztett, a felszin 
alatti vizek vedelmerol sz616 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet 
(tovabbiakban: faviR.) 13. §-a szerinti szennyezo anyagok elhelyezesi 
engedely m6dositasa sziikseges. 

Ennek celjab61 benyujtand6, faviR. 4. szamu mellekletenek megfelelo 
tartalommal elkeszftett dokumentaci6ban tetelesen ismertetni kell a 
szennyezo anyag elhelyezesere szolgal6 miitargyak koret, azok reszletes 
adatait (tartaly elnevezese, EH KTJ szama, tartaly helye, merete, kialakitasa, 
miiszaki vedelem m6dja, tarolt anyag ,). 

1.3.5. A szennyezoanyag elhelyezesere szolgal6 uj letesitmenyek nyilvantartasba 
vetele ce\jab61 kerem, sziveskedjenek megkiildeni az azokra vonatkoz6 KAR 
adatszolgaltatast (EH-KTJ szam igenylese) a Vfziigyi Hat6sag reszere 
(OKIRkapu feliileten torteno feltoltessel). 

Hatarido: az uj letesitmenyekre vonatkoz6 szennyezoanyag elhelyezesi 
engedely kerelem benyujtasa. 

1.3.6. A tartalyok iizemeltetesere, mint szennyezoanyag elhelyezesere vonatkoz6an 
adatszolgaltatas celjab61 a felszin alatti vizek vedelmerol sz616 219/2004. 
(VIL) Korm. rendelet (tovabbiakban: faviR.) 16. §-a szerinti ,,reszletes beje 
lentolap a felszfn alatti viz es a foldtani kozeg veszelyezteteserol, terheleserol" 
megnevezesii bejelentolapot (tovabbiakban: FA VI-ENG-R lap) elektronikus 
formaban meg kell kiildeni az OKIRkapu rendszeren keresztiil a Fejer Me 
gyei Katasztr6favedelmi Igazgat6sagnak, mint viziigyi/vizvedelmi hat6sag 
nak. Az adatlap benyujtasat es befogadasat igazol6 elektronikus uton meg 
kiildott visszaigazolast mellekelni kell a szennyezo anyagok elhelyezesi en 
gedely m6dositasara iranyul6 kerelemhez. 

5. Jelen szakhat6sagi allasfoglalas mas jogszabalyi kotelezettseg al61 nem mentesit. 

6. Jelen szakhat6sagi allasfoglalas ellen onall6 jogorvoslatnak nines helye. 
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17.0 Az eljaras soran eljarasi koltsegkent 1.500.000 Ft igazgatasi szolgaltatasi dfj meriilt fel, melyet 
az Engedelyes visel. Az Engedelyes az igazgatasi szolgaltatasi dfjat megfizette. 

18.0 Az engedely jelen modositassal nem erintett reszei valtozatlanul ervenyben maradnak. 

A hatarozat kiadmanyozasat kovetoen a Kornyezetvedelmi 
gondoskodik a hatarozatnak a kornyezetvedelmi hatosag 
kifuggeszteserol, illetve az intemetes honlapjan vale kozzetetelerol. 

20.0 Jelen hatarozatornmal megkeresem a tevekenyseggel erintett telepules, Dunaujvaros Megyei 
Jogu Varos Jegyzojet, hogy jelen hatarozatom kezhezvetelet koveto nyolcadik napon 
gondoskodjon a hatarozat teljes szovegenek kozhirre tetelerol, es a kozhirre tetelt koveto ot 
napon belul tajekoztassa a Komyezetvedelmi Hatosagot a kozhirre tetel idopontjarol, helyerol, 
valamint a hatarozatba valo betekintesi lehetoseg modjarol. 

19.0 Hatosag haladektalanul 
hirdetotablajan torteno 

21.0 A dontes a kozlessel vegleges. A hatarozatot serelmezo ugyfel jogserelemre hivatkozva, a 
dontes kozlesetol szarnitott 30 napon belill kozigazgatasi pert indithat, keresetlevel 
benyujtasaval. A keresetlevelet a Fejer Megyei Kormanyhivatalnal kell benyujtani, A 
keresetlevelet a Veszpremi Torvenyszeknek kell cimezni. A jogi kepviselovel eljaro fel, 
valamint a gazdalkodo szervezet a keresetlevelet kizarolag elektronikus uton, a https://e 
kormanyablak.kh.gov.hu honlapon keresztill elektronikus urlap hasznalataval nyujthatja be. 

A vegleges dontest a birosag az ugyfel kerelmere - az ugy erderni elbiralasara lenyegesen ki 
nem hat6 eljarasi szabalyszeges kivetelevel - jogsertes megallapitasa eseten, ha a jogi 
feltetelek fennallnak, megvaltoztatja, illetve megsemmisiti vagy hatalyon kfviil helyezi, es ha 
szilkseges, a Fejer Megyei Kormanyhivatalt uj eljaras lefolytatasara utasftja. Jogsertes 
hianyaban a bir6sag a keresetet elutasitja. 

A keresetlevel benyujtasanak a dontes hatalyosulasara halaszt6 hatalya nines, az ilgyfel 
azonban a keresetlevelben azonnali jogvedelem kereteben kerheti a halaszt6 hataly 
elrendeleset. 

Az azonnali jogvedelem iranti kerelemben reszletesen meg kell jelolni azokat az indokokat, 
amelyek az azonnali jogvedelem szilksegesseget megalapozzak, az ezek igazolasara szolgal6 
okiratokat esatolni, a kerelmet megalapoz6 tenyeket pedig val6sziniisfteni kell. 

A torvenyszek a kozigazgatasi pert targyalason kivtil biralja el, a felek barmelyikenek 
kerelmere azonban targyalast tart. Targyalas tartasat az ilgyfel a keresetlevelben kerheti. 
Ennek elmulasztasa miatt igazolasi kerelemnek nines helye. A peres eljaras illetekkoteles, 
melyet a torvenyszek dontese szerint kell megfizetni. 

Szakhat6sagi allasfoglalas ellen killon jogorvoslatnak helye nines, az a jelen dontes elleni 
jogorvoslat kereteben tamadhat6 meg. 

INDOKOLA.S 

A Fejer Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi 
Foosztalyan (tovabbiakban: Kornyezetvedelmi Hat6sag) kozigazgatasi hat6sagi eljaras indult a 
Ferreeirk Vegyszergyart6 es Kereskedelmi Kft. (tovabbiakban: Kft.) a.Ital 2021. szeptember 13-an 
benyujtott kerelem alapjan a 2400 Dunaujvaros, Vasmii ter 1-3. 0188, 0187/4, 0187/6 hrsz. alatti 
alapanyag elokeszfto, vas-szulfat es polialuminium-klorid gyart6 telephelyre (Komyezetvedelmi 
telephely azonosit6 (KT J): 100806491) vonatkoz6 az FE-08/KTF /229-6/2019. iktat6szamu 
hatarozattal kijavitott FE-08/K TF /229-2/2019. iktat6szamu egyseges kornyezethasznalati 
engedelyenek (tovabbiakban: engedely) m6dositasa targyaban. 

A kerelem szerint a Kft. a szennyvfzkezelesben hasznalhat6 vegyszer, vas(III)klorid eloallitasat tervezi 
femfeliilet kezelesi teehnol6giakb61 szarmaz6 kimerillt teehnol6giai s6sav (kimerillt pacle), mint 
veszelyes hulladek hasznositasaval. 
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A tervezett tevekenyseg tekinteteben a Kornyezetvedelmi Hatosag az elozetes vizsgalati eljarast 
folytatott le, melynek so ran az FE/K TF /6241-14/2021. iktatoszamu hatarozataval megallapitotta, hogy 
a tervezett tevekenyseg megvalositasabol sem az egyes kornyezeti elemekre, sem azok rendszerere 
nem feltetelezheto olyan jelentos hatas, amely a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat 
szuksegesse tenne. 

Ugyanakkor a tervezett tevekenyseg a kornyezeti hatasvizsgolati es az egyseges kornyezethasznalati 
engedelyezesi eljdrasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: R.) 2. szamu 
melleklet 5. I. f) pontja alapj an - (Veszelyes hulladekok hasznositasa 10 tonna/nap kapacitason felul - 
szervetlen anyagok ujrafeldolgozasa, visszanyerese a femek vagy femvegyuletek kivetelevel (R5)) - 
egyseges kornyezethasznalati engedely koteles, igy az engedely modositasa szukseges. 

Fentiek alapjan a Kft. benyujtotta kerelmet jelen eljaras lefolytatasara - az engedely modositasara 
vonatkozoan, 

A rendelkezesre allo adatok alapjan megallapitottam, hogy hianypotlas benyujtasa szukseges. 

Ennek megfeleloen az eljaras meginditasatol szamitott nyolc napon beltil az altalanos kozigazgatasi 
rendtartdsrol sz616 2016. evi CL. torveny (tovabbiakban: Akr.) 43. § (1) bekezdes c) pontjara 
figyelemmel hianypotlas benyujtasat irtam elo, igy a kerelmet teljes eljarasban biraltam el. 

A Kornyezetvedelmi Hatosag az FE/KTF/8224-3/2021. iktatoszamu leveleben az Ugyfelet ertesitette 
az eljaras meginditasarol, valamint tajekoztatast tett kozze a Kornyezetvedelmi Hatosag honlapjan. 

A R. 3. § (3) es (4) bekezdesenek megfeleloen az eljaras meginditasar61 sz616 kozlemenyt tettem 
kozze a Komyezetvedelmi Hat6sag hivatalaban, a honlapon, tovabba megkiildtem azt a telepites helye 
szerinti telepiiles jegyzojenek - Dunaujvaros Megyei Jogu Varos Jegyzojenek -, a kozteriileten es a 
helyben szokasos m6don t6rten6 kozhfrre tetel celjab61. 

A kozlemeny megjelenesetol kezdve az erintett nyilvanossag szamara a rendelkezesemre all6 
dokumentaci6kba, valamint az tigyfelek reszere az eljaras iratanyagaba a betekintesi lehetoseget a 
Kornyezetvedelmi Hat6sag tigyfelfogadasi rendjenek megfeleloen folyamatosan biztositottam. 

Az egyseges kornyezethasznalati engedelyezesi dokumentaci6val, illetve az eljarassal kapcsolatos 
eszrevetel a Kornyezetvedelmi Hat6saghoz nem erkezett. 

Termeszetes szemely, valamint kornyezetvedelmi erdekek kepviseletere alakult civil szervezet tigyfeli 
minosegben torteno reszveteli szandekat a Kornyezetvedelmi Hat6saghoz nem jelentette be. 

A R. 1. § ( 6b) pontja szerint az egyseges kornyezethasznalati eljarasban a tevekenyseg telepitesi helye 
szerinti teleptiles onkormanyzata tigyfelnek minostil, aki a kornyezetvedelmi hat6sag altal megktildott 
kerelem es mellekletei tekinteteben a kezhezveteltol szamitott 15 napon beltil nyilatkozhat. Ennek 
megfeleloen az FE/KTF/8224-5/2021. szamu vegzesben Dunaujvaros Megyei Jogu Varos 
Onkormanyzatanak tigyfeli jogallasat elismertem. 

Az eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijanak merteke a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hat6sagi 
eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair6l sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (tovabbiakban: DijR.) 
3. szamu melleklet 11. pontja alapjan a dijtetel 1.500.000 Ft. A DijR. 5. § (3) bekezdese szerint a dijat 
az eljaras kezdemenyezesekor kell a kerelmezonek megfizetnie. Az Ogyfel az igazgatasi szolgaltatasi 
dij befizeteset igazolta. 

Megallapitasok a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok alapjan 

Taj- es termeszetvedelmi szempontbol: 

A Ferrecirk Vegyszergyart6 es Kereskedelmi Kft. a Dunaujvaros, Vasmu ter 1-3. szam alatti 
telephelyen szennyvizkezelo vegyszereket gyart es forgalmaz megrendeloi szamara. A Kft. uj termek 
gyartasanak bevezeteset tervezi, melynek alapanyaga (savas pacle) veszelyes hulladeknak minostil. Az 
uj tevekenyseg nem jar uj tertiletfoglalassal, a hulladekkezeleshez sztikseges berendezesek egy resze 
korabban is a telephelyen volt, az uj berendezeseket is a meglevo tizemi tertileten helyezik el a 
telephelyen beltil. 
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A vegyi alapanyag gyarto i.izem teri.ilete nem resze orszagos jelentosegu vedett terrneszeti teri.iletnek, 
Natura 2000 teri.iletnek, termeszeti teri.iletnek, es az okologiai halozat elemeinek. 

A tevekenyseget iparteri.ileten folytatjak, ahol az eredeti vegetacio mar tobb evtizede megszunt. Az 
i.izem korul szinten iparteriiletek, ronesolt teri.iletek helyezkednek el. 

A benyujtott dokurnentacio alapjan megallapithato, hogy a telephely teruletet EK-i iranyban mintegy 
320 m tavolsagra megkozeliti (a Duna es az azt kisero teruletsav ezen szakaszan kijelolt) az orszagos 
okclogiai halozathoz is tartoz6, Duna es artere megnevezesu (HUDI20034 teruletkodu) kiemelt 
jelentosegu termeszet-megorzesi Natura 2000 teri.ilet egyik kisebb, a Natura 2000 teri.ilet f6 tornbjebol 
kinyulo reszterulete, A benyujtott dokumentacio alapjan a tevekenyseg levegotisztasag-vedelmi 
hatasterulete ezen teri.iletre esak elenyeszo mertekben terjed ki, a kis rnertekben erintett erd6teri.ilet 
alaesony terrneszetessegi erteku, nernes-nyaras-akacos erdoterulet, igy a Natura 2000 teri.ilet 
jelolesenek alapjaul szolgalo fajok es elohelytipusok terrneszetvedelmi helyzetere jelent6s hatassal a 
tevekenyseg valoszinusithetoen nines. 

A rendelkezesre allo legi felvetelek es a benyujtott dokumentacio alapjan a veszelyes hulladek 
elokeszito, gyarto telephely Ny-i hataran, a D-i es DK-i oldal egyes reszein, a kerites menten telepitett 
lombos fak es bokrok talalhatok, amelyek suni strukturaju, zold savot alkotnak. Ezen fas szaru 
novenyallomanyok es zoldfeluletek tovabbi megorzese es fenntartasa, illetoleg fejlesztese tajvedelmi 
szempontb61 is kivanatos. 

A veszelyes hulladek elokeszito, gyarto telephelyen - megfelelo, a kornyezetvedelmi eloirasok 
betartasa mellett torten6 - uj tevekenyseg vegzese vedett termeszeti erteket nem veszelyeztet, az 
elovilagra szamottevo negativ hatast nem gyakorol, ennek megfeleloen az uj termek gyartas 
bevezetesenek taj- es termeszetvedelmi szempontb6l akadalya nines. 

Fentiek tekintettel tettem eloirasokat hatarozatom 15.0 pontjaban. 

Levegotisztasag-vedelmi szempontbol: 

A telephely a legszennyezettsegi agglomeraci6k es z6nak kijeloleserol sz6l6 4/2002. (X.7.) KvVM 
rendelet 1. szamu melleklete alapjan az 5. szamu legszennyezettsegi z6naba tartozik. 

A telephelyen jelenleg is iizemelo, egyseges kornyezethasznalati engedellyel rendelkezo 
polialuminium-klorid gyartasi teehnol6giahoz kapesol6dnak pontforrasok, melyek engedelyet az IPPC 
engedely tartalmazza (iktat6szam: FE-08/KTF /229-2/2019). A helyhez kotott legszennyezo forrasok 
mukodesi engedelye 2024. januar 31-ig ervenyes. 

A tervezett uj teehnol6gia soran a hulladekkezeles teljesen zart rendszerben tortenik, melyben a kemiai 
reakei6 soran nem szabadul fel olyan gaz, mely bejelentes koteles legszennyezo anyag lenne. Az uj 
teehnol6giahoz pontforras nem kapesol6dik. Az uj tevekenyseg a meglevot6l teljesen fi.iggetlen, a 
pontforrasok mukodeset es kiboesatasait az uj beruhazas nem befolyasolja. 
A telephelyen bejelentesre kotelezett diffilz forras nem talalhat6. 

Tekintettel arra, hogy a hulladekkezelesi teehnol6giahoz pontforras es diffuz forras nem kapesol6dik, 
valamint a kapesol6d6 kiszolgal6 muveletek (hutes, futes), szinten nem rendelkeznek bejelentes 
koteles legszennyezo forrasokkal, igy az uj tevekenyseg levegotisztasag-vedelmi hatasteri.ilete sem 
ertelmezheto. 

A letesitmeny megfelelo muszaki vedelmenek koszonhetoen nem val6szinusfthet6 jelentos levegore 
gyakorolt hatasa. 

Zajvedelmi szempontbol: 

A FERRECIRK Kft. telephelye a Vasmu ter 1-3. szam alatti ISO Ounaferr Zrt. teri.ileten beliil a 
Papfrgyari ut mellett, Ounaujvarost6l 2,7 km-re deli iranyban, a Ouna jobb partjan, att6l kb. 750 
meteres tavolsagra talalhat6. 

Az ingatlant eszaki-eszaknyugati oldalr61 az ISO Ounaferr Zrt. telephelye, keleti-delkeleti-deli oldalon 
a Salakhalna hatarolja, mig nyugati oldalan a Ounaferr Ferromark Kft. mukodtet veszelyes hulladek 
lerak6t. 
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A Ferrecirk Kft. telephelye a 0187/4, 0187/6 es a 0188 helyrajzi szamu teruleteken helyezkedik el. 
Dunaujvaros Megyei Jogu Varos 299/2016. (V.19.) Onkormanyzati rendelete szerint GIP ipari 
teruleten (hrsz.: 0187/4, 0187/6) es KB-NZ Kulonleges nagy kiterjedesu zold tertileten (hrsz.: 0188). 
A telephelytol eszakra fekvo terulet GIP ipari terulet es KB-NZ Kulonleges nagy kiterjedesu zold 
terulet besorolast kapott. A nyugatra fekvo teriilet K-H Hulladekkezelo kulonleges terulet besorolasu, 
mig keleti es delkeleti iranyban KB-NZ Kulonleges nagy kiterjedesu zold terulet besorolasu tertiletek 
fekszenek. A telephely DK-i telekhatara mellett huzodik a vasmu salaklerakojara vezeto ut, amelyen 
jelentos nehez tehergepjarmu forgalom zajlik. 

A telephely kornyezeteben a szomszedos tertileteken nines vedendo letesitmeny. A legkozelebbi lakott 
terulet a Duna keleti partjan elterulo Dunavecse telepules E-i resze, amely kozel 1900 meterre van a 
vizsgalt terulettol, de ezen iranyban a vasmu salakhanyoi jelentos magassaga miatt zajarnyekolo 
szerepet toltenek be. 

Az uj tevekenyseg nem jar uj teruletfoglalassal, a hulladekkezeleshez szukseges berendezesek egy 
resze korabban is a telephelyen volt, az uj berendezeseket is a meglevo uzemi teruleten helyezik el a 
telephelyen beliil. 

Az tlzemben jelenleg a P.A.C. gyarto uzem uzernel, ami szabadba telepitett, eso elleni vedelemmel 
ellatott uzemi teruleten kerult kialakitasra. A korabban gyartott vas(III)-szulfat gyartasat fokozatosan 
abbahagytak, mostanra teljesen megszunt, A jovoben ezen technol6gia helyett, vas(III)-klorid 
gyartasat tervezik, amely eloallitasahoz felhasznaljak a megmarad6 berendezeseket, igy val6jaban 
termekvaltas tortenik. 

A telephely jelenlegi zajforrasai: 

Dominans zajforraskent a 4 db nagy hiitotorony ventilatorai jelennek meg, melyek mind a nappali, 
mind az ejszakai idoszakban tizemelnek. Tovabbi zajforrasok a csak nappali idoszakban miikodo 
vas(III)-klorid kiad6 szivattyu, a PAC keszaru kiad6 szivattyu, a PAC kevero, lefejto szivattyu, a Kis 
hiitotorony ventilator motor, a gyart6 tizemben levo 2 db P.A.C. reaktorhoz kapcsol6d6 szivattyuk. 
Alkalmi jelleggel a telephelyen mozog egy BOBCAT homlokrakod6, vagy 1 db homlokvillas targonca. 

Az Encotech Kft. 2018 aprilisaban miiszeres meressel hatarozta meg a telephely meglevo 
techno16giajab61 szarmaz6 kornyezeti zajterheles merteket. A vizsgalatr61 kesztilt M-3-80/2018 
szakertoi velemeny szerint az tizemeltetes a vedendo tertileteken erzekelheto zajhatast nem okoz. 

A tervezett vas(III)-klorid gyartasahoz a korabbi vas(III)-szulfat gyartasnal hasznalt keszaru tarol6 
tartaly 1. lesz az alapanyag tarol6 tartaly, es a keszaru tarol6 tartaly 2. lesz a keszaru tarol6 tartaly. A 
tervezett uj technol6giahoz kapcsol6d6 uj berendezeskent az egyedi gyartmanyu 0,7 m3/h kapacitasu 
oxidaci6t vegzo csoreaktor, egy bemero es egy kevero tartaly jelenik meg, amelyek onmagukban 
zajkibocsatast nem okoznak. Ezeken kivtil telepitesre kertilnek a kovetkezo centrifugal szivattyuk es 
buvarszivattyu: 

1. l-2Pl (alapanyag) es 3-4 Pl (kesztermek) centrifugal szivattyuk- 3-3 kW teljesitmenyiiek, 

2. 5P2 (kozti termek) es 6Pl (kesztermek) centrifugal szivattyuk - 1,5-1,5 kW teljesitmenyiiek, 

3. 7Pl (s6sav) es 8P1 (hidrogen-peroxid) adagol6 szivattyuk- 500-500 W teljesitmenyiiek 

4. 9P1 (hiitoviz) buvarszivattyu - 2,2 kW teljesitmenyii. 

5. A reaktor hiitesehez sztikseges vizet biztosit6 evaporaci6s hiitotomyok (3 db) jelenleg is 
tizemelo berendezesek a telephelyen. 

6. A telephelyen a munkavegzes teljes kapacitas kihasznaltsag mellett 3 miiszakban, mind a 
nappali, mind az ejszakai idoszakban varhat6. Az ujonnan telepitett berendezesek a 
technol6gia jellegebol ad6d6an szakaszos tizemiiek. 

7. A telepitesre kertilo szivattyuk zajteljesitmeny szintje varhat6an nem haladja meg a 70 
dB(A) zajszintet. 

8. A legnagyobb zajterhelest az egyszerre maximum 3 db miikodo hiitotorony (tornyonkent 2 
db ventilatorral, osszesen 6 db) ventilator motor es az uj vegyszerszivattyuk adjak, 
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osszegzett zajteljesitmenyuk 93,9 dB(A). A 70 dB(A)-nal kisebb zajteljesitrneny szintu 
vegyszerszivattyuk a 3 db mukodo hutotorony ventilator motorok osszegzett zajszintjet nem 
novelik. 

Mindezeket figyelembe veve megallapitasra kerult, hogy a tervezett techno16giai fejlesztesek a 
telephely uzemeltetesebol szarmazo kornyezeti zajterhelesben jarulekos novekedest nem okoznak. 

A kornyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabdlyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
(tovabbiakban: Zajrendelet) 9. § (1) bekezdese alapjan a tervezett veszelyes hulladek hasznositas 
megvalositasa feltetelekent az egyseges kornyezethasznalati engedelyben meghatarozott zaj es 
rezgesvedelmi eloirasokon tu! tovabbi kovetelmenyt nem hatarozok meg, az ott megadott elolrasok 
betartasaval a technol6gia modositas ellen kornyezeti zajvedelrni szempontb61 kifogast nem emelek. 

A dokumentacioban a Zajrendelet 6. § szerint szamitassal lehatarolasra kertilt a telephely zajvedelmi 
hatasterulete, ami ejszakai idoszakban a hutotornyok koruli 111 meter sugaru kornek ad6dott. 
Megallapitast nyert, hogy a hatasterulet zajt61 vedendo letesitrnenyt nem erint, Fentiek alapjan a 
Zajrendelet 10. § (3) bekezdese alapjan az egyseges kornyezethasznalati engedely modositasa 
kereteben zajkibocsatasi hatarerteket tovabbra sem allapitok mega telephelyre. 

Az alapanyag beszallitast es a keszterrnek kiszallitasat heti 1-2 kisteheraut6val, 1-2 kozepes 
tehergepjarmuvel, es 3-5 db nehezgepjarmuvel tervezik megoldani. 

A ki es beszallitas forgalma a Papirgyari uton es a 6. sz. fouton tortenik megrendelestol fuggoen. A 
telephelyre torteno be es kiszallitast csak nappali idoszakban vegeznek, 

A szallitasi utvonal forgalma jelentos, a Ferrecirk Kft. telephelyehez kapcsol6d6 gepjarmu forgalmatol 
szarmazo jarulekos zajterheles a dokumentaci6ban foglaltak szerint kisebb, mint 0, 1 dB(A), igy a 
Zajrendelet 7. § szerinti kozvetett hatastertilet kijelolese nem indokolt. 

Hulladekgazdalkodasi szempontbol: 

A veszelyes hulladek hasznositasi technol6giab61 minimalis mennyisegu masodlagos veszelyes hulla 
dek keletkezhet, amely a pacle fogadasakor vegzett szures utan a szuro tisztitasa soran keletkezo iszap 
(hulladek azonosit6 k6d: 11 01 09* ). Ennek keletkezese nem alland6. Ezt az iszap hulladekot IBC 
tartalyban gyujtik, majd engedellyel rendelkezo vallalkozassal szallittatjak el a munkahelyi gyujto 
helyrol feleves gyakorisaggal. A munkahelyi gyujtohely a P.A.C. tizem mellett, szilard burkolaton, 
fedett tertileten vonalfelfestessel jelolt tertilet, ahol a hulladekokat tipusuk szerint, feliratozva, szelek 
tiven gyujtik az elszallitasig. Varhat6 mennyisege a feltetelezheto legkedvezotlenebb esettel szamolva 
maximum 0,5 kg 1 tonna termekre vonatkoztatva. Az elszallitott hulladek mennyiseget a telephelyen a 
targoncamerlegen tajekoztat6 jelleggel lemerik, majd a szallit6 ceg a sajat telephelyen ujra merlegeli, 
amely meres eredmenyet az Engedelyesnek tovabbftja. A hasznosftasra atvett pacle teljes egeszeben (a 
szuresi iszapot leszamitva) a termekben jelenik meg. 

A technol6giahoz kothetoen nem veszelyes hulladekkent csak a dolgoz6k kommunalis hulladeka ke 
letkezik. A keletkezo kommunalis hulladek gyujtesere a sajat tulajdonu, 1100 literes, muanyag konte 
ner szolgal, amely a szocialis eptilet mellett kapott helyet. Szallftasar61 heti rendszeresseggel a koz 
szolgaltat6 gondoskodik. 

A technol6giai berendezesek es a targonca karbantartasab61 (olajos rongyok, hasznalt olajok, hasznalt 
gumiabroncs, akkumulator), valamint a segedanyagok elhasznal6dott, ujra nem toltheto csomagolasai 
b61 (IBC tartaly) varhat6 meg idoszakosan veszelyes hulladek (illetve gumiabroncs eseten nem vesze 
lyes hulladek) keletkezes. Ilyen tipusu hulladekok a telephelyen korabban is keletkeztek, illetve a ma 
sik gyartasi technol6giahoz kothetoen tovabbra is keletkeznek. Az uj-, bovtilo techno16giab61 szarma 
z6 ilyen jellegu hulladekokat a korabbi gyakorlatnak megfeleloen gyujtik. Mennyisegtik jelentosen 
nem novekszik az uj technol6gia kapcsan, ezek idoszakosan keletkezo hulladekok. 

A telephelyen keletkezo hulladekokat munkahelyi gyujtohelyen gyujtik maximum fel evig. A 
kommunalis hulladekot heti egyszer szallftja el a kozszolgaltat6. A munkahelyi gyujtohelyen 
egyidejuleg maximalisan tarolhat6 hulladek osszes mennyisege: 700 kg. A hulladek hasznositasi 
tevekenyseg megjelenese nem teszi sztiksegesse a gyujtohely boviteset, atalakitasat, a rendelkezesre 
all6 gyujtohely kapacitasa elegendo. 
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A benyujtott dokumentacio es annak kiegeszitese tartalmazta a hulladekgazdalkoddsi tevekenysegek 
nyilvantartasba vetelerol, valamint hatosagi engedelyezeserol sz616 439/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet (tovabbiakban: hull.eng.R.) 9. § (1) bekezdeseben eloirtakat, igy 

a kerelmezo nevet, szekhelyet, telephelyet, valamint statisztikai azonosit6 adatait; 

a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg megnevezeset, leirasat; 

a hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel erintett hulladek megnevezeset, mennyiseget; 

a hulladekgazdalkodasi tevekenyseghez szukseges szemelyi, targyi es kozegeszsegugyi 
felteteleket; 

a tervezett tevekenyseggel erintett telephely helyrajzi szamat, muszaki es kornyezetvedelmi 
jellemzoit; berleti szerzodeset; 

a kornyezetszennyezesre is kiterjedo felelossegbiztositasi kotveny megletenek igazolasat, az 
Engedelyes bankszamlajan elkulonitett penzugyi biztositek igazolasat; 

bermerlegelesrol sz616 szerzodest; 

hulladektarolo hely uzemeltetesi szabalyzatot; 

a kornyezetvedelmi megbizotti szerzodes masolatat; 

a korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrol sz616, a hull.eng.R. 11. §-a szerinti nyilatkozatot; 

a foglalkoztatas elosegiteserol es a munkanelkuliek ellatasarol sz616 torvenyben foglaltak szerint a 
munkaeropiacon hatranyos helyzetben levo allaskeresok alkalmazasa lehetosegenek 
figyelembevetelerol sz616 nyilatkozatot. 

nyilatkozatot, hogy az Engedelyesnek nincsen ad6-, valamint koztartozasa; 

AR. 20. § (3) bekezdese es a hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. torveny (tovabbiakban: Ht.) 62. 
§ (1) bekezdese alapjan jelen hatarozat 7.0 pontja szerint az engedely 2.2.3 pontjaban megadottnak 
tekintettem a veszelyes hulladekok hasznositasi engedelyet. 

Jelen hatarozat 7.0 pontja szerint a 2.2.4 pontban a hulladektarolo hely tizemeltetesi szabalyzatanak 
jovahagyasarol dontottern az egyes hulladekgazdalkoddsi letesitmenyek kialakitasanak es 
uzemeltetesenek szabalyair6l sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban: letesitmenyR.) 
21. § ( 4) bekezdese alapjan. 

A hulladekgazdalkodasi engedely ervenyessegi idejet a R. 20/A. § (3) bekezdese es a Ht. 79. § (1) 
bekezdese szerint allapitottam megjelen hatarozat 8.0 pontja szerint az engedely 2.4.3 pontjaban. 

Az engedely 9. Hulladekgazdalkodasi eloirasok cimu fejezetenek m6dositasar61 jelen hatarozat 13.0 
pontjaban rendelkeztem az alabbiak szerint: 

A hatarozat 9.1 es 9.7 pontjaban meghataroztam a hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel erintett 
hulladek azonosit6 k6djat es eves mennyiseget a kerelemnek, illetve a benyujtott hianyp6tlasban 
foglaltaknak megfeleloen. 

A 9.2 pontban a kezelesi technol6giar61 es a hulladekhasznositasi tevekenyseg k6djar61 rendelkeztem, 
osszhangbanjelen hatarozat 10.0 pontjaval. 

Az egyidejuleg tarolhat6 hulladekmennyiseget, valamint a tarolas idotartamat a 9.3 pontban 
hataroztam meg a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdesenek b) pontja, valamint a letesitmenyR. 19. § (3) 
bekezdese alapjan. 

Jelen hatarozat 9.4-9.6 pontjaiban rendelkeztem a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg vegzesehez 
szlikseges szemelyi, targyi es penztigyi feltetelekrol. 

Az 9.9 es 9.10 pontban a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. evi V. torveny 6:550.§-6:559.§-ai, a 
Ht.-ben rogzitett kiterjesztett gyart6i felelosseg elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak es a hull.eng.R. 9. § 
(2) bekezdes h) pontja alapjan fogalmaztam meg el6irast. 

A 9.11 pontban szereplo eloiras jogalapja a Ht. 82. § (1 ). 
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A Ht. 31. §-a.ban foglaltak alapjan a 9.12 pontban tettem eloirast. 

A 9.13 pontban szereplo eloiras jogalapja a Ht. 4. §-a. 

A 9.14 pontban a Ht. 65. §-a.ban foglaltak, valamint a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 
adatszolgaltatasi kotelezettsegekrol sz616 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan 
tettem eloirast. 

A Ht. 80. § (I) bekezdesenek e) pontja es a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdesenek a) pontja alapjan a 9.15 
pontban foglaltak szerint rendelkeztem. 

A Ietesitmenyk. I 3. § (9) es ( I 0) bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen a 9.16 pontban eloirast 
tettem. 

A Ht. 15.§ (2) bekezdese alapjan a 9.17 pontban foglaltak szerint rendelkeztem. 

Fentiek alapjan rendelkeztem az engedely 2.2, 2.4, 3.2, 9.0 pontjainak modositasarol hatarozatom 7.0, 
8.0, 10.0 es 13.0 pontjaiban. 

Szakhatosag kozremukodese 

A Fejer Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag Hatosagi Osztaly 35700/6894/2021. alt. szamu 
szakhatosagi allasfoglalasaban hozzajarult az egyseges kornyezethasznalati engedely modosltasahoz 
jelen hatarozat 16.0 pontjaban foglaltak szerint. A szakhatosagi allasfoglalas indoklasa a kovetkezo: 

,, [ .. .]A Fejer Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Hulladekgazdalkoddsi 
Foosztalya FEIKTF/8224-6/2021. iktatoszamu vegzeseben a Fejer Megyei Katasztrofavedelmi 
Igazgatosag szakhatosagi alldsfoglalasat kerte a Ferrecirk Vegyszergyarto es Kereskedelmi Kft. 
(tovdbbiakban: Ugyjel) Dunaujvaros, Vasmii ter 1-3. szam (0188 es 0187/4 hrsz.) alatti alapanyag 
elokeszito, vas-szulfat es polialuminium-klorid gyarto telephelyen vegezni kivant veszelyes hulladek 
hasznositasanak engedelyezese, valamint az FE-08/KTF/229-2/2019. iktatoszamu hatdrozattal kiadott 
egyseges kornyezethasznalati engedely (tovdbbiakban: alaphatarozat) modositasara vonatkozo 
eljarasban. 

A kerelemhez mellekeltek az Encotech Kornyezetvedelmi Szolgdltato es Tanacsado Kft. altal 2021. 
szeptember eben keszitett felulvizsgalati dokumentaciot, valamint megkuldtek reszemre a 2021. 
novembereben keszitett hianyp6tlasi dokumentaci6t, valamint a hulladektaro/6 hely iizemeltetesi 
szabalyzatat. 

Valamennyi rendelkezesemre al/6 dokumentaci6 alapjan megallapitom, hogy Ugyfel a targyi 
telephelyen szennyvizkezelo vegyszerek Oelenleg kizar6lag poli-aluminium-klorid) gyartasat es 
forga/mazasat vegzi az alaphatarozat alapjan. 

Ugyfel uj termek (vas(JII)-klorid oldat) gyartasanak bevezeteset tervezi, melyre vonatkoz6an a Fejer 
Megyei Kormanyhivatal elozetes vizsgalati eljarast folytatott le. Az eljarast lezar6 FEIKTF/6241- 
14/2021. szamu hatarozatban - a 35700/4928-1/2021.alt. szamu szakhat6sagi allasfoglalasom 
alapjan - rogzitesre keriilt, hogy a tervezett tevekenysegbol ad6d6an a felszini es felszin alatti vizeket, 
valamint afoldtani kozeget erinto jelentos kornyezeti hatas nem feltetelezheto. 

Az uj termek a vas(JJJ)-klorid, amely eloallitasahoz felhasznaljak az elozo tevekenyseg 
berendezeseinek egy reszet (elsosorban tartalyokat). A teljes beruhazast ket szakaszban hajtjak vegre. 
Az elso szakaszban kisebb kapacitassal, a meglevo taro/6 tartalyok felhasznalasaval indul el a 
gyartas. A nagyobb, maxima/is 4000 t/ev gyart6 kapacitashoz szukseges lesz a tartalypark bovitese (8 
db 150 m3-es tartallyal), erre egy masodik iitemben keriil sor. 

Fentiek miatt Jelen allasfoglalasom is csak a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg engedelyezesere 
terJed ki, me/yet a meglevo berendezesekfelhasznalasaval kivan Ugyfelfolytatni. 

Emellett feliilvizsgaltam, es kiegeszitettem az alaphatarozatban rogzitett vizvedelmi eloirasokat. 

A kapacitasbovites kapcsan tervezett uj letesitmenyek (tartalyok) iizemeltetesere vonatkoz6an eloirast 
nem tettem. 



16 

A tervezett hulladekkezelesi tevekenyseg celja szennyvizkezelesben hasznalt vas(III)-klorid oldat 
eloallitasa, amelyhez aceltermekek sosavas elokezelesebol szarmazo, veszelyes hulladeknak minosulo, 
savas paclevet hasznalnak fel alapanyagkent. 

A tevekenyseg tobbszorosen elonyos kornyezetvedelmi szempontbol, mivel hulladekot hasznosit, 
valamint az abbol eloallitott termeket szennyvizek tisztitasahoz hasznaljak. A gyartasi folyamat az 
esetlegesen keletkezo, kis mennyisegu mdsodlagos hulladekon kivul mas kornyezeti kibocsatassal 
(szennyviz) nem jar. A felhasznalt alapanyagok 100%-ban beepulnek a termekbe. 

A vas(/11)-klorid gydrtds bevezetesevel epulet bontdsokra. illetve epitkezesre nem kerul sor. A 
gyartdshoz szukseges berendezesek jelentos resze a telephelyen rendelkezesre all. A tevekenyseg 
telepitese a csoreaktor elhelyezesebol es a szukseges berendezesek osszekapcsolasabol, a beallitasok 
elvegzesebol all. 

A rendszer zart, az anyagokat szivattyuk mozgatjak a tartdlyok es a reaktar kozott csovezetekeken 
keresztul. A falyamat saran az dtfejtesek emberi felugyelet mellett, karmento folott tortennek. A 
csovezetekek, szivattyuk es tartalyok ellenorzese, karbantartdsa folyamatos. Az alapanyag es a 
kesztermek minoseget is laboratoriumi meresekkel ellenorzik. 

A targyi telephely iv6viz ellatasat az !SD Dunaferr Zrt. leanyvallalata, a Ferromark Halna Kft. 
biztasitja. A bejovo viz mennyiseget merooraval merik. A jelenleg rendelkezesre allo ivoviz kontingens 
fedezi az uj technologia vizszuksegletet is. 

Termelesi eel okra a PAC gyartasban a termek eloallitasandl es hiaesre hasznalnak vizet. 

A vas(III)-klorid gyartasban az alapanyagok oldatban erkeznek, nines sziikseg a termek eloallitashaz 
vizre, itt esak a hiitesi folyamatban hasznalnak vizet. 

A hiiteshez varhat6an felhasznalt vizmennyiseg kb. 10 m3
, amely azonban a telephelyen mar meglevo 

teehnol6gia es az uj teehnol6gia altal igenyelt egyiittes hiitoviz mennyisege. Egy 8 m3 -es puffer 
tartalyt kap az uj teehnol6gia, ehhez kapesol6dik egy hoeserelo (vegyszer - viz), ez hiitoventilatort 
nem tartalmaz. A hiitokozeg vezetekes iv6viz, amelyet a PAC teehnol6giaban felhasznalnak, igy 
naponta egyszer a hiitoviz mennyiseg le is eserelodik. 

A vizhal6zatban az uj teehnal6gia telepitese es miikodese nem igenyel valtoztatast, annak allapata 
megfelelo. 

Teehnol6giai szennyviz a telephelyen sem jelenleg, sem a vas(/11)-klorid gyartas bevezetese kapesan 
nem keletkezik. 

Havaria saran az esetleges elfalyasok a teehnol6giai berendezeseket koriilvevo esatornaovbe vagy 
karmento medeneebe keriilnek, ez a jovoben is igy fog tortenni. A tartalypark tervezett bovitese miatt 
a meglevo karmento bovitese tervezett. A jovoben havaria eseten a esapadekviz gyiijtobe felfogatt 
szennyezett vizet a szennyezes jellegetol fiiggoen visszavezetik a vas(III)-klorid, vagy a PAC 
gyartasba, vagy veszelyes hulladekkent elszallitjak. 

A telephelyen szennyvizkezelo letesitmeny nem iizemel, az uj tevekenyseg bevezetese kapesan sem 
sziikseges. 

A telephely nagy resze burkolt feliiletii. Az iizemi teriiletek, az iizemi teriileteket es a tartalyparkokat 
osszekoto teriiletek is burkoltak. Az uj teehnol6gia saran ezeket a teriileteket hasznaljak majd, uj 
burkolat kialakitasara nines szukseg. Minden szallitas es aruatrakas, atfejtes betanazott feluleten 
zajlik. Ez az egesz teriilet korbe van veve egy betanozott ovarokkal, amely alapesetben a esapadekviz 
elvezetesere szolgal egy foldalatti 50 m3-es esapadekviz tartalyba. A benne osszegyiilt esapadekvizet a 
szaraz idoszakban laesalasra, a burkolt feliiletek portalanitasara hasznaljak fel. 

Az uj teehnol6gia esapadekviz-elvezeteset kiilon kialakitani nem kell, a meglevo rendszert hasznaljak. 
Viszont az uj tartalypark epitese miatt a esapadekviz elvezeto arak egy reszenek es a esapadekviz 
gyiijto tartalynak az athelyezese szukseges. 

Az iizemi burkolt teriiletek szennyezese esak havaria eseten varhat6. 
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Havaria eseten a csapadekviz gyiijto tartdlyban osszegyidt, esetlegesen szennyezddott vizet 
atszivattyuzzak a telephelyen rendelkezesre al/6 ures !BC tartalyokba. A csapadekviz gyujtobe 
felfogott szennyezett vizet a szennyezes jellegetol fuggoen visszavezetik a vas(III)-klorid gyartasba, 
vagy a PAC gyartasba. 

A telephelyen folytatott technologiai zart rendszeru, betonozott illetve karmentovel ellatott teruleten 
tortenik, a normal miikodes saran szennyezes nem kerulhet a talajra. 

Szennyvizkibocsatas nines. 

A technologidt a telephelyen mar kialakitott burkolt felidetekre, illetve karmentokbe telepitik. A 
tartalypark is karmentoben all, s a kibovites utan is abban lesz. 

A technologia utasitasok, a tarolasi, raktarozasi utasitdsok betartasa mellett a tevekenysegbol eredo 
talajszennyezes kizarhato. 

A telephelyen folytatott tevekenyseg a vizkeszletet sem mennyisegi, sem minosegi szempontbol nem 
erinti. 

A rendelkezesre allo nyilvantartas szerint a telephely uzemelo vagy tavlati ivovizbazis vedoteruletet 
nem erinti. Afelszin alatti vizek vedelmerol szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 
faviR.) 7. § (4) bekezdesen alapulo I: I 00. 000-es meretaranyu erzekenysegi terkep alapjan a terulet 
szennyezddes-erzekenysegi besorolasa a felszin alatti viz allapota szempontjabol: erzekeny teriilet (2a) 
besoroldsu. A tevekenyseg nines hatassal az arviz es jeg levonulasdra. A vizek lefolyasara es 
allapotdra kifejtett karos hatas megelozheto korultekinto uzemeltetessel, valamint a vonatkozo 
jogszabalyokban foglaltak betartasaval. 

A tervezett tevekenyseg kapcsan a legjobb elerheto teehnika teljesulese celjabol - vizvedelmi 
szempontb6l - az alabbiak allapithat6k meg: 

Ajelenlegi es a tervezett technal6giaib6l sem keletkezik szennyviz. 

A reakei6k hofejlodessel jarnak, ezert azok hiiteserol hoeserelok es hiitotornyok segitsegevel 
gandoskodnak. A hiitesre felhasznalt vizet visszafargatjak es felhasznaljak a PAC gyartas sa 
ran. 

A tartalyak karmento feluleten helyezkednek el, illetve a termelesi terulet esapadekvizeinek 
gyiijtese egy aknaban tortenik, igy havaria eseten is biztasithat6 a szennyezett vizek elkuloni 
tese. 

Valamennyi rendelkezesemre al/6 dakumentaei6t attanulmanyazva, a hataskorombe utalt kerdeseket 
megvizsgalva megallapitottam, hogy az alaphatarozat m6dositasa vizugyi es vizvedelmi erdeket nem 
sert, ezert szakhat6sagi allasfaglalasomat az altalanos kozigazgatasi rendtartasr6l sz6l6 2016. evi CL. 
torveny (a tovabbiakban: Akr.) 55.§ (]) bekezdesere tekintettel, az egyes kozerdeken alapu/6 
kenyszerito indak alapjan eljar6 szakhat6sagak kijeloleserol sz6l6 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. I. 
szamit melleklet 9. tablazat 2. es 3. pontjai alapjan megadtam, az egyseges kornyezethasznalati 
engedely m6dositasahaz hozzajarultam. 

Allasfaglalasom 2. pontjaban rendelkeztem arr6l, hogy az alaphatarozat 12.1 pantjanak I.I. 
alpontjaban rogzitett felszini vizvedelmi eloirasakat valtozatlanulfenntartom. 

Allasfaglalasom 3. pontjaban az alaphatarozat 12.1 pantjanak I .2. alpontjaban rogzitett eloirasok 
fenntartasa mellett it) eloirasakat (1.2.5 es 1.2.6) tettem afaviR. 10. § (1) bekezdese alapjan, mely 
szerint a felszin alatti vizek )6 minosegi allapotanak biztositasa erdekeben a tevekenyseg vegzese 
saran szennyezo anyagnak. illetve lebomlasa eseten ilyen anyagak keletkezesehez vezeto anyagok 
hasznalata, illetve elhelyezese esak miiszaki vedelemmel falytathat6. 

A faviR. 8. § b) pantja szerint a felszin alatti vizek )6 allapotanak biztositasa erdekeben tevekenyseg 
esak ellenorzott korulmenyek kozott tortenhet, beleertve monitoring kialakitasat, miikodteteset es az 
adatszolgaltatast. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszin alatti vizekkel kapcsolatos vizsgalatot, 
illetoleg a mintaveteleket esak arra jagasultsaggal rendelkezo, akkreditalt szervezet (laborat6rium) 
vegezheti. A tevekenysegfelszin alatti vizekre gyakoralt hatasanak ellenorzese eeljab6l haram talajviz 
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mintaveteli monitoring kia letesiteset es uzemelteteset, valamint rendszeres monitoring tevekenyseg 
vegzest es a vizsgalati eredmenyek benyujtasat irtam elo a 3. pont 1.2. 7 alpontjaban. 

A vizsgalando szennyezo anyagok koret az altaldnos vizkemiai komponensek, illetve a telephelyen 
folytatott tevekenyseghez kapcsolodoan elofordulo szennyezoanyagok koreben hataroztam meg. 

A mintavetelezest es a felszin alatti viz minosegi vizsgdlatokat a foldtani kozeg es a felszin alatti viz 
szennyezessel szembeni vedelmehez szukseges hatarertekekrol es a szennyezesek mereserol szolo 
6/2009. (JV 14.) Kv VM-EiiM-FVM egyuttes rendeletbe foglaltak figyelembevetelevel kell elvegezni. 

A 3. pont 1.2.8 alpontjaban tett eloirasom jogalapja a kornyezetkarosodas megelozesenek es 
elhdritasanak rendjerol sz6!6 90/2007. (JV26.) Kormanyrendelet (tovdbbiakban: karelharitaslc) 6. § 
(3) bekezdese es e rendelet 2. sz. mellekletenek 11. a) pontja. Az Uzemi karelharitdsi tervet a 
karelharitask. 9. § (1) alapjan a terv keszltesere kotelezettnek - a vdltozasok atvezetesetol fiiggetleniil 
- otevenkent, tovdbba az iizem technologiajaban, a gazdalkodo szervezet ezzel osszefuggo tevekenysegi 
koreben bekovetkezett valtozast koveto 60 napon be/iii felul kell vizsgalnia. 

Allasfoglalasom 3. pont 1. 2. 9 alpontjaban a havaria bejelentesere vonatkozo rendelkezest a faviR. 19. 
§ (1) bekezdese alapjan tettem. 

Allasfoglalasom 4. pontjaban rendelkeztem arrol, hogy az alaphatarozat 12.1 pontjanak 1. 3. 
alpontjdban rogzltett szennyezo anyag elhelyezesi engedelyt vdltozatlanul fenntartom. 

Tekintettel arra, hogy a tervezett kapacitasbovites uj tartalyok megvalositasaval, illetve egyes 
tartalyok elbontasaval jar, tovabba az ujonnan letesitend/i tartalyok pontos szama, es muszaki 
jellemzoi meg tervezes alatt allnak, allasfoglalasom 4. pontjanak 1.3.4. alpontjaban eloirtam, hogy 
azok tekinteteben az alaphatarozatban rogiztett szennyezoanyag elhelyezesi engedely m6dositasa 
sziikseges, legkesobb a letesitmenyek hasznalatba veteleig. 

Felhivom a figyelmet, hogy a faviR. szerinti szennyezoanyag elhelyezesi engedely kizar6lag azon 
tartalyokra vonatkozik, melyek tarol6tartaly funkci6t latnak el (alapanyag, segedanyag, kesztermek 
taro/as). Azon tartalyokra, melyek az iizemi technol6gia szerves reszet kepezik (adago/6, vagy reaktor 
tartalyok, nyomas alatti tartalyok) nem indokolt szennyezoanyag elhelyezesi engedely kiadasa. 

A szennyezoanyag elhelyezesi kerelemhez sziikseges dokumentaci6t a faviR. 4. szamu mellekletnek 
megfelelo tartalommal kell elkesziteni. A dokumentaci6 elkesziteset elovizsgalat kell, hogy megelozze, 
melyet az vegezhet, aki a kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi, vizgazdalkodasi es tajvedelmi szakertoi 
tevekenysegrol sz6l6 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerint vizfoldtani szakteriiletre vonatkoz6 
jogosultsaggal rendelkezik, vagy a kornyezetvedelem szakteriileten beliil viz- es foldtani kozeg vedelem 
reszteriiletre vonatkoz6 szakertoi jogosultsaggal rendelkezik. A dokumentaci6 leadasaval egyiitt a 
jogosultsagot igazolni sziikseges. 

Engedelykoteles tevekenyseg helyehez rendelt Kornyezetvedelmi Teriileti Jel (EH-KT J) egy adott 
telephelyen beliil azon engedelykoteles tevekenyseg helyenek az informatikai azonosit6 jele, aha! az 
engedelykoteles tevekenyseget folytatjak. Az engedelykoteles tevekenysegi hely - Jelen esetben a 
szennyezoanyag elhelyezesre szolga/6 uj letesitmenyek - EH-KTJ szamat kiilon jogszabaly szerinti 
KAR lap kitoltesevel es OKJRkapu rendszerbe torteno feltoltesevel kell kerni az illetekes Viziigyi 
Hat6sagt6l. A KAR adatszolgaltatas benyujtasara a 4. pont 1.3.5. alpontjaban kertemfel Ogyfelet. 

Tekintettel arra, hogy a szennyezoanyag elhelyezes engedelykoteles tevekenyseg, ezert Ogyfelet 
allasfoglalasom 4. pontjanak 1.3.6. alpontjaban FAVl-adatlap benyujtasara hivtam fel, melynek 
jogalapja a faviR. 16. § (2) bekezdes a) pontja. 

Felhivom az eljar6 hat6sagfigyelmet, hogy az Akr. 81. § (]) bekezdese ertelmeben a hat6sagi dontes 
indokolasanak tartalmaznia kell a szakhat6sagi allasfoglalas indokolasat. 

Jelen szakhat6sagi allasfoglalas ellen onall6 jogorvoslatnak nines helye, az az eljarast befejezo dontes 
elleni jogorvoslat kereteben tamadhat6 meg az Akr. 55. § (4) bekezdese alapjan. 

A Fejer Megyei Katasztr6favedelmi Igazgat6sag hataskoret a vizgazdalkodasr6l sz6!6 1995. evi LVII. 
torveny 28. § (2) bekezdese a vizgazdalkodasi hat6sagi jogkor gyakorlasar6l sz6!6 72/1996. (V22.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdese, a vizvedelmi hataskoromet a kornyezet vedelmenek altalanos 
szabalyair6l sz6!6 1995. evi LIII. torveny 66/A. §, es a viziigyi igazgatasi es a viziigyi, valamint a 
vizvedelmi hat6sagi feladatokat ellat6 szervek kijeloleserol sz6!6 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 
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(tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (]) bekezdes 4. pontja, vizugyi es vizvedelmi illetekesseget a 
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdese es a 2. mellekletenek 4. pontja allapitja meg. " 

Megallapltasok erdemi kerdes vonatkozasaban 

A Fejer Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegiigyi Foosztalya FE/NEF/3059-2/2021. ugyiratszamu 
feljegyzeseben megallapitotta, hogy a tevekenyseg kozegeszsegugyi szempontb61 folytathat6 a 
dokumentacioban foglaltak betartasaval, valamint az altala tett, jelen hatarozat 14.0 pontjaban 
szerepeltetett feltetelek eloirasaval. 

Velemenyet az alabbiak szerint indokolta: 

., [ .. .j Kerelmezo kerelme alapjan a Dunaujvaros, Vasmii ter 1-3. 0188, 0187/4 hrsz. alatti alapanyag 
elokeszito, vas-szulfat es polialuminium-klorid gyarto telephelyen vegezni kivant veszelyes hulladek 
hasznositasanak engedelyezese, valamint a FE-08/KTF/229-2/2019 iktatoszamon kiadott egyseges 
kornyezethasznalati engedelyenek modositasa eljarasban a Fejer Megyei Kormdnyhivatal 
Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi Foosztaly megkereste Fejer Megyei 
Kormanyhivatal Nepegeszsegugyi Foosztalyat a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es 
igazgatasi feladatokat ellato szervek kijeloleserol szolo 71/2015. (JIJ.30.) Korm. rendelet szerinti 28. § 
(]) bekezdes 5. melleklet I. tablazat 3. pontjaban megjelolt szakkerdesek (A kornyezet- es telepules 
egeszsegugyre, az egeszsegkarosito kockazatok es esetleges hatasok felmeresere, a felszin alatti vizek 
minoseget, egeszsegkarositas nelkuli fogyaszthatosagat, felhasznalhatosagat befolyasolo korulmenyek, 
tenyezok vizsgalatara, lakott terulettol (lakoepulettol) szamitott vedotavolsdgok velemenyezesere, a 
talajjal, a szennyvizekkel, veszelyes hulladekokkal kapcsolatos kozegeszsegugyi kovetelmenyek 
ervenyesitesere, az emberi hasznalatra szolgalo felszini vizek vedelmere kiterjedoen.) vizsgalatara 
vonatkozoan. 

A benyujtott dokumentum alapjan Kerelmezo a telephelyen szennyvizkezelo vegyszereket gyart es 
forgalmaz megrendeloi szamara. 2017 oszen az egyik termekenek gyartasat (vas(JJJ)-szulfat) 
megszuntette. A vas(IIJ)- szulfat gyartas helyett uj termek bevezeteset es gyartasat tervezik az 
engedelyek megszerzeset kovetoen. Az uj termek a vas(III)-klorid, amely eloallitasahoz felhasznaljak 
az elozo tevekenyseg berendezeseinek egy reszet (elsosorban tartrilyokat). A teljes beruhazast ket 
szakaszban kivanjak vegrehajtani. Az elso szakaszban kisebb kapacitassal, a meglevo tarolo tartalyok 
felhasznalasaval indul el a gyartas. A nagyobb, maxima/is 4000 t/ev gyarto kapacitashoz szukseges 
lesz a tartalypark bovitese, erre a gazdasagi tenyezok fuggvenyeben egy masodik utemben kerulne sor. 
A vas(III)-klorid gyartcis bevezetesevel epulet bontasokra, illetve epitkezesre nem kerul sor. A 
gyartashoz szukseges berendezesek jelentos resze a telephelyen rendelkezesre all. A tevekenyseg 
telepitese a csoreaktor elhelyezesebol es a szukseges berendezesek dsszekapcsolasabol, a beallitasok 
elvegzesebol all. 

A tervezett hulladekkezelesi tevekenyseg celja szennyvizkezelesben hasznalt vas(III)-klorid oldat 
eloallitasa, amelyhez aceltermekek sosavas elokezelesebol szarmazo, veszelyes hulladeknak minosulo, 
savas paclevet hasznalnak fel alapanyagkent. A tevekenyseg tobbszordsen elonyds kornyezetvedelmi 
szempontbol, mivel hulladekot hasznosit, valamint az abbol eloallitott termeket szennyvizek 
tisztitasahoz hasznaljak. 

A szakkerdest megvizsgalva megallapitottam, hogy az elkeszitett es benyujtott dokumentacio alapjan 
vegzett tevekenyseg kozegeszsegugyi szempontbol eleget tesz a kornyezet vedelmenek altalanos 
szabalyairol szolo 1995. evi LIII. tdrveny eloirasainak, a kornyezeti hatasvizsgalati es az egyseges 
kornyezethasznalati engedelyezesi eljarasr6! szolo 314/2005. (XII. 2 5.) Korm. rendeletnek, a 
vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolga/6 viziletesitmenyek vedelmerol szolo 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, levego vedelmerol sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendeletnek, valamint az egyeb hatalyos kozegeszsegugyi rendelkezeseknek. 

A kiadmanyozasi jog gyakorlasa a Fejer Megyei Kormanyhivatal vezetojenek a kiadmanyozasr6l szo/6 
8/2021. (VI.30.) utasitasa alapjan tdrtent." 

Az elerheto Iegjobb technikanak (BAT) valo megfeleles ertekelese: 

A hulladekhasznositasi tevekenyseget megvizsgaltak az elerhet6 legjobb technikanak val6 megfeleles 
szempontjab61 a R. 9. szamu mellekleteben megadott BAT kovetelmenyek valamint a Bizottsag (EU) 
2018/114 7 vegrehajtasi hatarozata szerint. Az uj tevekenyseg csak az altalanos technikakkal vethet6 
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ossze (hatarozat I. szakasz), tekintettel arra, hogy az EU hatarozat specifikus hulladekkezelesekre 
vonatkoz6 szakaszai nem tartalmaznak ajelen tevekenysegnek megfeleltetheto kezelesi m6dokat. 

A pacle hulladek a termelotol ulepitest kovetoen erkezik a telephelyre, ezzel csokkentve a pacleben 
levo idegen anyagok mennyiseget, es a telephelyi szuresbol esetlegesen keletkezo szurlet mennyiseget. 

A beerkezett hulladekbol mintat vesznek es osszetetelet laboratoriumi vizsgalatnak vetik ala a pontos 
osszetetel meghatarozasara. A telephelyen csak egy tipusu hulladek hasznositasat tervezik, amely osz 
szetetele bizonyos intervallumon beliil allandonak tekintheto. 

A Kft. a hulladek atvetelet a hulladek tarolohelyekre vonatkozo, a hatosaghoz a hulladek hasznositasi 
kerelernmel egyidejuleg jovahagyasra benyujtott Uzerneltetesi szabalyzatban foglaltak alapjan vegzi. 

A hulladek nyomonkovetesere az iizemviteli naplo es a hulladeknyilvantartas szolgal. Ezek vezeteset 
az IIR-ben levo bizonylatok szabalyozzak (munka- es eljaras utasitasok). 

A hulladek kezeles vegtermeke egy szeles korben alkalmazott szennyvizkezelesre hasznalatos vegy 
szer (vas(III)-klorid), amely egyben a Kft. egyik ertekesitett termeke, igy a vele szemben tamasztott 
minosegi kovetelmenyeknek val6 megfelelest folyamatosan ellenorzik minosegugyi rendszer kerete 
ben. Az eloallitas soran a reakcio sztochiometria alapjan jatszodik a kimenetet egyertelmuen meghata 
rozva, illetve a termek parametereit laboratoriumi meresekkel vizsgaljak. 

A telephelyen csak egy tipusu, folyekony halmazallapotu hulladekot kezelnek, a szetvalogatas ebben 
az esetben nem ertelmezheto, 

A beadagolt anyagok majdnem teljes mennyisege beepiil a termekbe, minimalis iszap hulladek idon 
kenti (szuro tisztftas soran) keletkezese mellett. 

A hulladek hasznosftasi folyamat egy kemiai reakci6, mely a sztochiometriai kepletek szerint jatsz6dik 
le, hulladek ekozben nem keletkezik. A reaktor PLC vezerelt, sziikseg eseten leallftja a reakci6t. Az 
kezelendo hulladekot vizsgaljak beerkezest kovetoen, ennek ismereteben hatarozzak meg a sziikseges 
segedanyagok mennyiseget. A kezelesi folyamatr61 az iizemviteli napl6 szolgal informaci6kkal. 

A hulladek hasznositasi folyamat soran szennyviz nem keletkezik, vizet csak a huteshez hasznalnak, 
amelyet recirkulaltatnak. 

A hulladek hasznositasi folyamat soran hulladekgaz nem keletkezik. A reakci6 soran csak oxigen sza 
badul fel. 

A hulladek tarolasara a telephelyen mar meglevo karmentoben elhelyezkedo tartalyokat hasznaljak. A 
hulladek a telephelyen beliil a tartalyokb61 kozvetleniil csovezeteken at jut a reaktorba, fgy mozgatasa 
a telephelyen beliil minimalis, es a tartalyok es a reaktor elhelyezkedeset tekintve rovid tavon tortenik. 

A telephelyen csak a ket tartalyban tarolnak hulladekot, amelyekben a toltesi maximumot szintkapcso 
lassal szabalyozzak. A tartalyokb61 a reaktorba adagolt hulladek mennyiseget folyamatosan rogzitik, 
annak ismerete a reakci6 beallitasahoz elengedhetetlen. 

A tarolas biztonsagat a tarol6 helyekre vonatkoz6 iizemeltetesi szabalyzat betartasa, valamint a tarta 
Iyok kiilso, szakerto vallalkozassal torteno rendszeres szivargas- es tomorseg vizsgalata is garantalja. 

Csomagolt veszelyes hulladek a telephelyen nines a hasznosftashoz kothetoen. 

A hulladek szallitasat a telephelyre kiilso, engedellyel rendelkezo vallalkozasok vegzik. A telephelyen 
beliil a hulladek csovezeteken keresztiil szallit6dik a feldolgozas helyere. A kezelest (reakci6t) a mu 
szakvezeto es/vagy a vegyszergyart6 feliigyeli. 

A Kft. a KIR-en beliil megfelelo utasftasokkal es nyomtatvanyokkal rendelkezik a tevekenyseg nyo 
mon kovetesere. Emellett iizemviteli napl6t vezet, iizemeltetesi szabalyzattal es iizemi karelharftasi 
tervvel rendelkezik az esetleges havariak kezelesere. 

Hulladek keverese nem tortenik a telephelyen. 

A technol6giab61 sem szennyviz nem keletkezik, es az legszennyezo anyag kibocsatassal semjar. 

Nern hasznalnak szerves old6szereket. 

A technol6gia nem jar buzkibocsatassal. 
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A felhasznalt anyagok fogyasat az uzemviteli napl6ban kovetik nyomon. A KIR rendszer fejlesztese 
kent a kozeljovoben tervezik bevezetni a telephelyi energia felhasznalas KIR rendszer reszekenti 
nyomon koveteset. 

A technol6gia soran szilard alap- vagy segedanyagot nem hasznalnak, kiporzas egyaltalan nem lephet 
fel. 

A techno16gia teljesen zartnak tekinthet6, a tartalyokat es a reaktort osszekoto csovezetekek illesztese 
it folyamatosan ellenorzik. A technologiaban hegesztett PP szerelvenyeket es csoveket hasznalnak. 

Alkalmaznak magneskuplungos, valamint csuszogyurus szivattyukat is. 

A tartalyok anyaga a benne tarolt anyagnak ellenallo uvegszal erositesu polieszter, amelyek szivargas 
es tomorseg vizsgalatat szakerto ceg rendszeresen elvegzi. A tartalyokban a toltesi maximumot szint 
kapcsolassal szabalyozzak. 

A telephely teruletenek tisztantartasat folyamatosan vegzik. 

A Kft. zajforrasaitol szarmazo zajterheles es zajvedelmi hatasterulet nem erint vedendo letesitmenyt, 
A felulvizsgalati dokumentacioban bemutatottak alapjan az okozott zajterheles a vonatkoz6 hatarerte 
kek alatt marad. Ezek alapjan intezkedesek megtetele nem indokolt. 

A berendezesek folyamatos karbantartasarol gondoskodnak, azok az ejszaka nem, vagy csak minima 
lisan (max. 1-2 6ra) uzernelnek. 

Az uj berendezesek elhelyezese nem befolyasolja a telephely zajkibocsatast, annak meghatarozo ele 
mei tovabbra is a hutotornyok maradnak, amelyek uzernelese a termekvaltas kapcsan sem valtozik, 
azokra szukseg lesz. Az uj berendezesek beszerzese soran azok varhato zajszintjet is figyelembe ve 
szik. 

Zajcsokkentes a telephelyen nem indokolt. 

A technologiaban a gyartashoz (kezeleshez) nem hasznalnak fel vizet. Egyedi.il az alapanyag (hulladek) 
beerkezesekor vegzett szures soran alkalmazott sziir6 tisztitasahoz, mosasahoz hasznalnak vizet, 
amely mennyisege csekely, illetve varhat6an ritkan valik sztiksegesse (alapvetoen a mechanikai tiszti 
tas elegendo). A szur6 mosasab61 keletkezo folyekony hulladek j61 i.ilepszik, igy a paclevel azonos 
osszetetelu folyekony fazist a technol6giaba visszaforgatjak, es csak az iszapot gyujtik es szallittatjak 
el hulladekkent. 

A technol6gia berendezesei mind burkolt feli.ileten, feltet6 alatt kapnak helyet. A tartalyok karn1ent6- 
ben helyezkednek el. A tartalyokban szintkapcsol6val szabalyozzak a toltesi szintet a tultoltes elleni 
vedelem erdekeben. A reaktor PLC szabalyozott, igy a reakci6 automatikusan leall, ha meghibasodas 
tortenik. A berendezesek karbantartasa, ellenorzese folyamatos. 

A telephely zarhat6, hetkoznap 24 6raban van jelen szemelyzet. 

A szi.ikseges tiizvedelmi szabalyzattal rendelkeznek, annak betartasat ellen6rzik. 

A Kft. rendelkezik Ozemi Karelharitasi Tervvel is az esetlegesen bekovetkezo balesetek esetere. 

Az ilyen esemenyek soran megtett intezkedesek nyomon koveteset az KIR-en beli.ili dokumentaci6 is 
biztositja. A rendszeres auditok erre is kiternek. 

A gyartasi techno16giaban a reakci6 megfelelo lefolyasa nem teszi lehet6ve szennyezett, hasznalt se 
gedanyagok alkalmazasat. 

Az ISO rendszer fejlesztese kapcsan a kozel jovoben tervezik bevezetni az energiafelhasznalas nyo 
mon koveteset. 

A telephelyre a hulladek tartalykocsiban fog erkezni. 

Az ertekeles alapjan megallapithato, hogy a telephelyen alkalmazott uj technologia az engedely 
ben szereplo eloirasok betartasa eseten megfelel az elerheto Iegjobb technika kovetelmenyeinek. 

A rendelkezesre allo adatok alapjan a kerelemnek helyt adtam es a veszelyes hulladek 
hasznositasi. tevekenyseget az engedely modositasaval engedelyeztem. 
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Az uj tevekenyseg engedelyezesevel az engedely 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 3.3, 3.4 pontjainak 
modositasarol rendelkeztem j elen hatarozatom 2.0-6.0, 11.0-12.0 pontjaiban. 

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdese szerint, aki az egyseges kornyezethasznalati engedelyezes hatalya ala 
tartoz6, vagy a 66. § (2) bekezdes szerinti bejelenteshez kotott tevekenyseget folytat - kiveve, ha a 
bejelentett tevekenyseg vegzesenek idotartama a 30 napot nem haladja meg -, eves felugyeleti dijat 
fizet targyev februar 28-ig. Aki tevekenyseget ev kozben kezdi meg, a felugyeleti dfj aranyos reszet 
fizeti meg, az engedely jogerore emelkedeset vagy a bejelentest koveto 30 napon belul. Ugyanezen 
jogszabalyhely (3) bekezdese ertelmeben, a felligyeleti dij merteke tevekenysegenkent ketszazezer 
forint. A fentiekre figyelemrnel jelen hatarozatom 9.0 pontjaban rendelkeztem az engedely 2.6. 
pontjanak modositasarol. 

Dontesemet a kornyezeti hatasvizsgdlati es az egyseges kornyezethasznalati engedelyezesi eljardsrol 
sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: R.) 20/A. § (10) bekezdese szerint hoztam 
meg. 

Az eljarasi koltsegrol az Akr. 81. § (1) bekezdese alapjan rendelkeztem a 17.0 pontban. 

Az engedely jelen modositassal nem erintett reszeinek valtozatlanul ervenyben maradasarol a 18.0 
pontban rendelkeztem. 

A R. 21. § (9) bekezdese alapjan a 19.0 pontban rendelkeztem. 

A Kormanyhivatal az ugyintezest jelen dontes elektronikus uton tortent tovabbitasaval lezarta, az 
ugyintezesi hataridot megtartottnak tekinti. 

A K vt. 71. § (3) bekezdese ertelmeben a kornyezetvedelmi hatosag az ( 1) bekezdes szerinti hatarozatat 
- annak veglegesse valasara tekintet nelkul - kozhirre teszi. 

A R. 21. § (8) bekezdese szerint az egyseges kornyezethasznalati engedelyrol sz616 kozlemenyt a 
kornyezetvedelmi hatosag az eljarasban reszt vett telepulesi onkormanyzat jegyzoje reszere megktildi, 
aki a kornyezetvedelmi hat6sag altal megjelolt idopontban gondoskodik annak kozhirre tetetelerol. A 
kornyezetvedelmi hat6sag a kozhirre tetelre a kozlemeny megktildeset61 szamitott nyolcadik napnal 
korabbi idopontot nem hatarozhat meg. 

Fentiek alapjan jelen hatarozatom 20.0 pontjaban rendelkeztem arr61, hogy a tevekenyseggel erintett 
teleptiles, Dunaujvaros Megyei Jogu Varos Jegyzoje a hatarozat kezhezveteletol szamitott 8. napon 
gondoskodjon a hatarozat teljes szovegenek nyilvanos kozzeteteler61. 

Kerem a T. Jegyzot, hogy a hatarozat kozzetetelet koveto 5 napon beliil a kozzetetel idopontjarol, 
helyerol, valamint a hatarozatba valo betekintesi lehetoseg modjarol a Kornyezetvedelmi 
Hatosagot tajekoztatni sziveskedjenek. 

A jogorvoslatr61 az Akr. 112-114. §-aiban, valamint a kozigazgatasi perrendtartasr6l sz616 2017. evi I. 
torveny 13., 37., 39., 50. §-aiban, tovabba a XV. es XVI. fejezeteiben foglaltak alapjan adtam 
tajekoztatast. 

Az Akr. 55. § (4) bekezdese ertelmeben a szakhat6sag dontese az eljarast befejez6 dontes elleni 
jogorvoslat kereteben tamadhat6 meg. 

Ezuton tajekoztatom az erintetteket, hogy az Akr. 82. § (1) bek. ertelmeben a dontes a kozlessel 
veglegesse valik. 

A Kornyezetvedelmi Hat6sag a donteset a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hat6sagi es 
igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijeloleserol sz6l6 71/2015. (IIl. 30.) Korm. rendelet 
(tovabbiakban: 71/2015. Korm. rendelet) 9. § (1) bek. c) pontja es (2) bekezdese szerinti hataskoreben, 
a hulladekgazdalkodasi hat6sag kijeloleser61 sz616 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet valamint a 
71/2015. Korm. rendelet 8/A. § (1) bek. szerinti illetekessegere tekintettel hozta meg. 

A kornyezetvedelmi hat6sagi nyilvantartas vezetesenek szabalyair6l sz6l6 58/2019. (XII. 18.) AM 
rendelet szerintjelen hatarozat nyilvantartasba vetelerol gondoskodtam. 

A 71/2015. Korm. rendelet 28. § (4) bekezdese szerint hatarozatomat tajekoztatasul megktildom az 
illetekes megyei katasztr6favedelmi igazgat6sagnak. 
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A kiadrnanyozasi jog gyakorlasa a fovarosi es megyei korrnanyhivatalok szervezeti es rnukodesi 
szabalyzatarol sz616 3/2020. (II. 28.) MvM utasitas es a Fejer Megyei Korrnanyhivatal vezetojenek a 
kiadmanyozasrol sz616 8/202 l. (Vl.30.) utasitasa alapjan torrent. 

Szekesfehervar, 2021 . december ).J._ . 
Dr. Simon Laszlo 
korrnanymegbizott 

neveben es megbizasabol 
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Az eredeti papiralapu dokumentummal egyez6. 



/o,z eredeti paplr alapu dokumentummal egvezo. 
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