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Ügyszám: 16169/2014.
Iktatószám:                     72928/2014.
Ügyintéző:               Tallér Csaba

        Bálint Zsuzsánna

Tárgy: Dunaújváros,  Papírgyári  út  36.  telephely  hulladékkezelési  tevékenységhez  kapcsolódó
előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

1.00 Az E-Elektra  Hulladékfeldolgozó  Zrt.  (2400  Dunaújváros,  Papírgyári  u.  36.,  KSH  kód:
13713908-3832-114-07, KÜJ: 101883047) által a Dunaújváros, Papírgyári út 36. sz. alatti (KTJ:
101637142)  telephelyen  végzett  hulladékkezelési  tevékenység  bővítéséhez  -  fémhulladék
előkezelés 74 t/nap kapacitásra történő bővítése - kapcsolódó 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 

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 állásfoglalása szerint:

3.01.1 A települési  szilárd  és  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  közegészségügyi  követelményekről
szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a tevékenység végzése során
folyamatosan biztosítani kell  a hulladékkezelést végző személyek egészségét,  biztonságát nem
veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

3.01.2 A veszélyes  hulladékkal  végzett  tevékenység  kapcsán be kell  tartani  a  veszélyes  hulladékkal
kapcsolatos  tevékenységek  végzésének  feltételeiről  szóló  98/2001.  (VI.15.)  Korm.  rendelet
előírásait.

3.01.3 A tevékenység bővítése 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.

3.01.4 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
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más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet  károsodását,  illetve szennyezését ne
idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.

3.01.5 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.

3.01.6 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.

3.01.7 A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint
a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység során valamennyi  vonatkozó előírást,
így a  levegő védelméről  szóló 306/2010.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  előírásait,  a  felszíni  vizek
minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín
alatti  vizek  minősége  védelméről  szóló  219/2004.  (VII.21.)  Korm.  rendelet  előírásait  be  kell
tartani.

3.01.8 A tevékenység ideje alatt a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény előírásait be
kell tartani.

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 Felügyelőségen (továbbiakban: Felügyelőség)
az E-Elektra Hulladékfeldolgozó Zrt. (továbbiakban: Ügyfél) által meghatalmazott Juglans Nigra Mérnöki
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Iroda Kft.  2014. június 23-án érkezett  kérelme és a mellékelt  „Dunaújváros Papírgyári  út 36. sz. alatti
(Dunaújváros  3656/4  hrsz.-ú)  telephely  (továbbiakban:  telephely)  hulladékkezelési  tevékenységhez
kapcsolódó  előzetes  vizsgálat”  elnevezésű  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  alapján  16169/2014.
ügyszámon előzetes vizsgálati eljárás indult.

A tárgyi kérelem szerint végezni kívánt hulladék előkezelési tevékenység (fémhulladék előkezelés bővítése
74 tonna/nap kapacitásra)  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 108. pontjára tekintettel előzetes vizsgálathoz kötött. 

A közigazgatási hatósági eljárás során a Felügyelőség 51234/2014. iktatószámú végzésében hiánypótlást írt
elő a feldolgozáson átesett hulladék hulladékstátuszának megszűnési helyére tett nyilatkozat, a tervezett
tevékenység  összesített  hatásterülete,  valamint  a  végezni  kívánt  hulladékgazdálkodási  tevékenység
pontosítása tekintetében.
A  hiánypótlásra  történő  felszólításnak  az  Ügyfél  2014.  július  23.  napján  érkezett,  a  Felügyelőségen
55004/2014. számon iktatott beadványában eleget tett.
A Felügyelőség 55675/2014. számon iktatott végzésében a tényállás tisztázása érdekében további adatok
megküldésére szólította fel  az Ügyfelet,  mely adatokat  az Ügyfél  a Felügyelőségre 2014.  augusztus 6.
napján érkezett beadványában ismertetett.
A  Ket. 63.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  Felügyelőség  az 58274/2014. iktatószámú  végzésével
közmeghallgatás tartását rendelte el.  A jogszabályban előírt közmeghallgatás 2014. szeptember 3. napján
1000 órára került kitűzésre. A közmeghallgatáson a meghívottak közül az ügyfél, valamint képviselője jelent
meg. Az érintett nyilvánosság megjelenésének hiányára való tekintettel a közmeghallgatás elmaradt. Ennek
tényét a 63119/2014. iktatószámú hivatalos feljegyzés rögzíti.

A Felügyelőség  2014.  augusztus 12-én   a  R.  3.  § (3) bekezdése alapján – a  hivatalban,  a honlapon,
valamint  a  központi  rendszeren  közleményt  tett  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
a Felügyelőség az 58306/2014. iktatószámú levelében megküldte 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.

A Felügyelőség 63211/2014. iktatószámú levelének megküldésével bevonta 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  FER/043/02123-2/2014.
ügyiratszámú szakhatósági  állásfoglalásában a tervezett  tevékenység megvalósításához közegészségügyi
szempontból a 3.01 pontban rögzített előírásokkal hozzájárult. 
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A szakhatósági állásfoglalás indokolásában az alábbiakat rögzítette:

„Az  E-Elektra  Hulladékfeldolgozó  Zrt.  (székhelye:  2400  Dunaújváros,  Papírgyári  u.  36.)  kérelmére
folytatott  –  a  Dunaújváros,  Papírgyári  út  36.  szám  alatti  telephelyen  nem  veszélyes  és  veszélyes
hulladékkezelési tevékenység bővítésének tárgyában – előzetes vizsgálati eljárásban a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőség  megkereste  hatóságomat  szakhatósági
állásfoglalás  kiadása  érdekében,  a  környezetvédelmi,  természetvédelmi,  vízvédelmi  hatósági  és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján, a 33.
§ (1) bekezdése szerinti 5. sz. mellékletben megjelölt szakkérdések vonatkozásában.

Megállapítottam,  hogy az  E-Elektra  Hulladékfeldolgozó Zrt.  megbízásából  a  Juglans  Nigra  Mérnöki
Iroda Kft. által elkészített és a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervünknek megküldött dokumentáció
közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvénynek, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek, a nemdohányzók védelméről
szóló  1999.  évi  XLII.  törvénynek,  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletnek, a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendeletnek, a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm.
rendeletnek,  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  vegyi  anyagok  regisztrálásáról,  értékeléséről,
engedélyezéséről  és  korlátozásáról  szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletének,  a  környezeti  zaj-  és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendeletnek,
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszín
alatti  vizek  védelméről  szóló  219/2004.  (VII.21.)  Korm.  rendeletnek  és  a  levegő  védelméről  szóló
306/2010.  (XII.23.)  Korm.  rendeletre  vonatkozó  előírásoknak,  valamint  a  hatályos  közegészségügyi
rendelkezéseknek.  Az  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  alapján  megállapítható,  hogy  a  tevékenység
tervezett  bővítése  jelentősen  megemelkedő  környezetterhelést  nem  okoz,  így  közegészségügyi,
környezet-egészségügyi szempontból az ellen kifogást nem emelünk.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslat 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  39232-8/2014.  ügyiratszámú végzésében a szakhatósági
eljárását megszüntette, döntését az alábbiakkal indokolta:

„ 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.

Az  E-Elektra  Hulladékfeldolgozó  Zrt.  nem  veszélyes  és  veszélyes  hulladékkezelési  tevékenység
bővítésének előzetes vizsgálata 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 környezetvédelemről szóló 12/2000. (IV.07.)
önkormányzati rendeletet és a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 69/2004. (XII.17.)
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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 a 227-1/2014/F-VH számú szakhatósági állásfoglalását
előírások nélkül megadta, indokolásában az alábbiakat írta:

„A  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőségtől  (8000  Székesfehérvár,
Hosszúsétatér  1.)  nem  veszélyes  és  veszélyes  hulladékkezelési  tevékenység  bővítésének  előzetes
vizsgálata tárgyában szakhatósági megkeresés érkezett a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
területi Vízügyi Hatóságához (továbbiakban: Vízügyi Hatóság).

A 2014. szeptember 04-én érkezett dokumentációk alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az E-Elektra Hulladékfeldolgozó Zrt. (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) – továbbiakban: engedélyes
–  meghatározó  tevékenysége,  hogy az  elektromos  és  elektronikai  termékekből  keletkező  hulladékok
(WEEE) szakszerű kezelését kulcsrakész gépi (MEWA) technológiával végzi. Telephelye: Dunaújváros
3656/4 hrsz.-ú ingatlan. (Érinti: 3656/8 és a 3657/2 hrsz.-ú ingatlanokat).

Az engedélyes tevékenységét az I. fokú Hatóság 87926/2009. számú hulladékkezelési engedélye alapján
végzi, melynek érvényességi ideje: 2014. október 31.

Az engedélyes előkezelési és hasznosítási tevékenységét bővíteni, illetve kiterjeszteni is szeretné.

A tervezett tevékenységhez szükséges infrastruktúrával és technológiával az engedélyes már rendelkezik.
A  tevékenység  bővítése  a  meglévő  hulladékkezelési  eszközök  és  technológiák  nagyobb  mértékű
kihasználtságával valósul meg, új beruházási elem nem kapcsolódik a tevékenység bővítéséhez.

A tervezett tevékenység elsősorban elektronikai, autóbontási és egyéb fémtartalmú hulladékok aprítással
történő feldolgozásával az ezen anyagokban lévő nagy tömegben hasznosítható anyagok kinyerése és
átadása hasznosító/gyártó szervezetek számára.

A tevékenység Dunaújváros 3656/4 hrsz.-ú ingatlanát érinti  nagyobb részében, illetve hulladéktárolás
céljára a Dunaújváros 3656/8 hrsz.-ú ingatlant is érinti. Kapcsolódó területhasználatként a 3657/2 hrsz.-ú
ingatlanon gépkocsi parkolás folyik.

A visszanyert anyagokat anyagfajta és jelleg szerint konténerekben, BIG-BAG zsákokban tárolják nyitott
betonozott  tároló  tereken,  vagy  zárt  térben.  Az  újrahasználatra  szánt  berendezéseket  zárt  helyen
védőfóliába csomagolva tárolják.

A telepítés fázisában vízigénybevételek nem jelentkeznek, vízszennyezés nincs, mivel az E-Elektra Zrt. a
szükséges hulladékkezelési technológia valamennyi elemével már rendelkezik.

A megvalósítás fázisában csak kommunális, illetve takarítási célú vízigények jelentkeznek, megegyezően
a jelenlegi vízigényekhez.

A dolgozói  létszám bővítése  nem szükséges,  így a  keletkező kommunális  szennyvíz  mennyiségében
változás nem várható.

A jelentkező vízigényt a már meglévő városi vezetékes hálózatról tudják biztosítani.

A kommunális  szennyvizek  az  irodaépület  mellett  telepített  30  m3-es  zárt  gyűjtőtartályban  kerülnek
összegyűjtésre.

A  kommunális  szennyvizet  a  szükséges  nem  közcsatornán  gyűjtött  szennyvíz  szállítására  szóló
engedéllyel  rendelkező  vállalkozás  havi  rendszerességgel  szállítja  el  a  papírgyári  szennyvíztisztító
telepre.

Az időjárási körülményektől függően évente pár alkalommal szükséges a telephelyi úthálózat tisztítása.
Ezen alkalmakkor a betonozott felületeket lesöprik, esetenként locsolják.

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!
Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 830-1200

Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Szerda: 830-1200 és 1300 – 16 00

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310 Honlap: http:/  /  kdtktvf.zoldhatosag.hu Péntek: 830 – 12 00

E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
M:\kozigazg\hirdetmeny\72928-14_1413536064.doc

mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu
http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/


A felhagyás szakaszában csak a hulladékkezelő gépek bontásában résztvevő dolgozók vízfogyasztása
jelentkezik.

Az  irodaépület  és  a  telepen  kiépített  vízhálózat  továbbra  is  megmarad  a  jelentkező  vízigényeket  a
jelenleg is működő módon tudják biztosítani.

A kommunális szennyvíz gyűjtésének és további kezelésének módja nem fog változni a megvalósítás
fázisához képest. A szippantást és szállíttatást az ingatlan tulajdonosa fogja végeztetni.

A  hulladék  előkezelő-  és  hasznosító  tevékenységnek  felszíni  vízzel  közvetlen  kapcsolata  nincs,  így
közvetlenül  vizet  érintő  havária  kialakulása  nem  lehetséges.  Azonban  ha  a  tevékenység  során  a
munkagépek meghibásodása miatt olajszármazékok juthatnak a burkolt felületekre, azokról tovaterjedve
az olajszármazékok  közvetett  módon  akár  felszíni,  akár  felszín  alatti  vizekbe is  juthatnak.  Azonnali
lokalizációval  és  kármentesítéssel,  talajcserével  az  esetleges  szennyezések  tovaterjedése
megakadályozható, így a felszín alatti közeg szennyeződése megelőzhető.

Az E-Elektra Zrt. a szükséges havária tervekkel rendelkezik.

A felszíni vizek tekintetében a tervezési terület és tágabb környezete is a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik. A
tervezési területtől a Duna K-i irányban 1,3 km távolságban folyik, a terület átlagos magassága 140 mBf,
mely  kb.  36  m-rel  magasabban  fekszik  a  Duna  szintjénél,  így  a  terület  árvízi  elöntésekkel  nem
veszélyeztetett.

A tervezési terület környezete felszíni vizekben szegény. Az érintett ingatlanoknak közvetlen kapcsolata
felszíni vízfolyással nincs. A tervezési területtől DNy-i irányban kb. 50 m távolságban a 3656/5 hrsz.-ú
ingatlanon záportározó található, illetve É-ÉNy-i irányban 200 m távolságban hajdani zagytavak egykori
medrei fekszenek.

A terület lejtésviszonyai alapján a mélypont az egykori zagytavak területe, illetve az abból DK-i irányban
levezető  mélyedés.  Ezen  természetes  vízlevezető  vonalat  a  papírgyári  út  feletti  részen  a  betongyár
létesítésekor teljesen feltöltötték és a vízelvezetést mesterséges burkolt árokkal K-felé helyezték át. A
terület csapadékvizei ezen burkolt árkon keresztül a Papírgyári utat keresztezve jutnak ki a papírgyári
szennyvíztisztító telep felé vezető vizenyős, mélyebb fekvésű területre.

A  tervezési  terület  a  felszín  alatti  víz  állapota  szempontjából  érzékeny  területeken  levő  települések
besorolásáról  szóló  27/2004.  (XII.25.)  KvVM  rendelet  1.  számú  melléklete  szerint  „érzékeny”,  a
többszörösen módosított  a felszín alatti  vizek védelméről  szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2.
számú melléklete  szerinti  részletes  érzékenységi  térkép adatai  alapján „2a” érzékenységi  kategóriába
tartozik, azaz a területen az utánpótlódás mértéke nagyobb mint 20 mm.

A felszín alatti vizek áramlásának fő iránya a Duna, a több mint 1 km-es távolság miatt már helyi irányok
is kialakulhatnak. A folyó visszahatása teljesen kizárt.

A löszben szivárgó vizek szennyezés esetén lassan szállítják a szennyezést. A mozgás az eséstől függően
néhány métertől 50-60 m/évig várható. Ettől rendkívüli körülmények esetén térhet el a mozgás. A döntő
szerep az utánpótlásé. A vizsgált területen a talajvíz szennyezésének valószínűsége kicsi.

A tárgyi terület vízbázis védőidomot és védőterületet nem érint.

A fentiek alapján és a benyújtott tervdokumentációban foglaltak betartása mellett a tervezett tevékenység
végzéséből vízgazdálkodási szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, így az engedély
kiadásához szakhatósági állásfoglalásom rendelkező részében előírások nélkül hozzájárultam.

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 (továbbiakban:
K. rend.) 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 K. rend. 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Közép-
dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

A  Vízügyi  Hatóság  hatáskörét  a  K.  rend.  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)  bekezdés  b)  és  c)  pont,  6.  melléklet  2.  pont,  a
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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 K. rend.
10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.”

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél  bővítéssel  tervezett  hulladékgazdálkodási  tevékenysége  során évente  46 000 tonna hulladék
kerül majd beszállításra a telephelyre. Ezen hulladékmennyiségből 23000 tonna/év nem veszélyes hulladék,
és  3 500  tonna/év  mennyiségben  veszélyes  hulladék  kézi  és  gépi  feldolgozással  történő  előkezelését
kívánja végezni. A tervezett kézi és gépi feldolgozással történő előkezelés során a 23 000 tonna/év nem
veszélyes hulladék mennyiségből 18500 tonna/év mennyiségű a fémhulladék, a 3 500 tonna/év veszélyes
hulladék mennyiségből 1 450 tonna/év mennyiségű a fémhulladék. A fémhulladék feldolgozás kapacitást
250 napos munkaévvel számolva 74 tonna/nap kapacitásra tervezik bővíteni. 

A kézi és gépi feldolgozás során először kézi bontást és válogatást végeznek kéziszerszámok segítségével. 

A gépi feldolgozásra a hulladékok közvetlenül a beszállításból vagy a kézi bontást és válogatást követően
kerülnek. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gépi aprítása és válogatása MeWA rendszerű gépsoron
történik,  melyet  az  500  m2-es  feldolgozó  csarnokba  telepítettek.  A  gépi  feldolgozás  a  gépsor  főbb
egységein az alábbi sorrendben történik:

1. beadagolás az univerzális láncos törőgépbe,
2. törés az univerzális láncos törőgépen
3. szemcseméret szerinti szétválasztás 25 mm-es rázó rostán
4. mágnesezhető alkotók leválasztása mágnes dobbal
5. válogatás kézi válogató soron
6. granulálás késes aprítóban
7. mágneses szeparálás
8. frakcionálás anyagösszetétel szerint örvényáramú szeparátorban

A gépi feldolgozás során a következő főbb frakciók keletkeznek: 25 mm alatti vegyes frakció, vas fémek,
nemvas fémek, kondenzátorok, nyáklapok, egyéb nem fémes vegyes anyagok, műanyagok.

Az előkezelési technológia során keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező szervezeteknek adják át.

A  tevékenység  Dunaújváros  3656/4  hrsz-ú  ingatlanát,  valamint  hulladéktárolás  céljára  a  Dunaújváros
3656/8 hrsz-ú ingatlant érinti. A gépkocsik parkolására a 3657/2 hrsz.-ú ingatlant használják.

A tervezett tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásai:

Zaj     és rezgés elleni védelem szempontjából:

A vizsgált telephely Dunaújváros iparterületén helyezkedik el.  Délkeletre a Papírgyári út határolja. Az út
túloldalán  ipari-gazdasági  területen  van. Északkeleten  ipari-gazdasági  terület,  távolabb  ugyanilyen
besorolású  területen  erdő  húzódik.  Északnyugaton  ipari-gazdasági  terület  található. Délnyugaton
közvetlenül  vízgazdálkodási  területen  nyárfaerdő  határol.  Távolabb,  ipari  területen  ipari  telephelyek
találhatók, illetve védendő létesítményként a Híd Ifjúsági Szálló épülete helyezkedik el. A szálló védendő
homlokzatai északnyugatra és délkeletre néznek.

A  vizsgált  telephelyen  lakossági  és  közületi  e-hulladékok  átvétele,  tárolása  és  előkezelése  folyik  egy
műszakban (7-15 h), a nappali időszakban. A kezelési technológia, feldolgozás során az elektronikai és fém
hulladékokat több aprító és válogató fázist követően újrahasznosításra alkalmassá teszik. A zajforrások az
aprítók, osztályozók, stabil és mobil anyagmozgató gépek és ezek kiszolgáló segédberendezései, melyek a
vizsgálat alatt a szokásos üzemnek megfelelően működtek.

A  benyújtott  előzetes  vizsgálati  dokumentációban  meghatározásra  kerültek  a  tervezett  tevékenység
üzemeltetése és bővítése során származó zajhatások, melyek az elvégzett számítások szerint megfelelnek a
jogszabályok  szerinti  határértékeknek.  A  vizsgált  telephely  működése  esetén  nem éri  el  a  zajvédelmi
hatásterület a legközelebbi védendő létesítményt.

Az  előzetes  vizsgálati  dokumentációban  bemutatásra  került  a  tevékenység  zaj-  és  rezgésvédelmi
hatásterülete.  A hatályos  jogszabályok  szerint  meghatározott  közvetlen  zajvédelmi  hatásterületen  belül

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!
Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 830-1200

Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Szerda: 830-1200 és 1300 – 16 00

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310 Honlap: http:/  /  kdtktvf.zoldhatosag.hu Péntek: 830 – 12 00

E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
M:\kozigazg\hirdetmeny\72928-14_1413536064.doc

mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu
http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/


védendő létesítmény nem található, így a tevékenység megkezdésének  a környezeti  zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) szerint
nem feltétele a zajkibocsátási határérték megállapítása.

A közlekedési zajterhelés a bővítés után a szállítási útvonal környezetében csekély mértékű zajterhelés
növekedést  okoz,  így  a  Zajrendelet  7.  §-a  értelmében  a  szállítási  útvonal  nem  minősül  közvetett
hatásterületnek.

A  tervezett  tevékenység  zajvédelmi  szempontból  nem  minősül  jelentős  környezethasználatnak,  ezért
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A telepítési fázis nem jár hulladékkeletkezéssel,  a  tervezett  hulladékkezelési  tevékenységhez az Ügyfél
minden szükséges létesítménnyel, géppel és eszközzel rendelkezik.

A bővítés  előtti  állapothoz képest  új  hulladékáram nem keletkezik,  csupán a  már  bejelentett  és  kezelt
hulladékáramok kisebb mértékű növekedésére kell számítani.

A tervezett  kapacitásbővítés  miatt  a  dolgozói  létszám bővítése  nem szükséges.  Így  a  dolgozók révén
keletkező kommunális  hulladék mennyisége sem fog változni.  A kommunális  hulladékok gyűjtésére az
Ügyfél szolgáltatási szerződést kötött a települési közszolgáltatóval, a Dunanett Kft.-vel. A kommunális
hulladékot  szabványosított  gyűjtőedényzetben  gyűjtik,  amelyet  a  közszolgáltató  heti  rendszerességgel
szállít el. A képződő vegyes kommunális hulladék (EWC 20 03 01) éves mennyisége kb. 2,8-3,0  t körül
becsülhető.

A  hulladékfeldolgozási  technológia  megemelt  kapacitásnak  megfelelően  körülbelül  26%-kal  nő  a
semmilyen más formában nem hasznosítható veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége, azaz:

 nem veszélyes hulladékok (EWC 19 12 12) kb. 7-8 t-val éves szinten, azaz az összes mennyiség
36-37 t/év körül várható,

 veszélyes  hulladékok (EWC 16 02  15*,  20 01  12*,  20 01  33*)  kb.  3,5 t-val,  azaz az  összes
mennyiség kb. 17,3 t/év lesz.

A  keletkező  termelési  hulladék  gyűjtési  és  átvételi  rendszerében  továbbra  sem  lesz  változás,  a  nem
veszélyes  hulladékokat  továbbra is  a VERTIKÁL VKSZ Zrt.-nek adják át  ártalmatlanításra az Adonyi
hulladéklerakóra,  illetve  a  veszélyes  hulladékokat  (kondenzátorok,  tonerek,  szárazelemek,  stb.)  a
Saubermacher Marcali Kft.-nek adják át ártalmatlanításra.

A hulladékkezeléshez kapcsolódó gépek, berendezések, járművek javítását megbízott szakszervizek, illetve
az Andritz MeWa Kft. végzi. A gépkarbantartás során keletkező valamennyi karbantartási hulladékot és
veszélyes hulladékot a javítást végző cégek visszagyűjtik és kiszállítják a telephelyről. Így a karbantartási
hulladékok nem az Ügyfélnél keletkeznek.

Tekintettel a gépek kb. 25-30%-os kapacitás kihasználtság növekedésére a karbantartási igények is nőni
fognak.  A bemutatott  karbantartási  és  veszélyes  hulladék visszagyűjtési  rendszer  változatlan formában
fennmarad, csak az éves szinten képződő mennyiség emelkedik.

A  felhagyás  fázisában  a  telephely  funkció  váltása  várható,  a  telephelyen  továbbra  is  ipari-gazdasági
tevékenység  fog  folyni.  Várhatóan  a  hulladékkezeléshez  kapcsolódó  gépek,  berendezések  bontása  és
kiszállítása fog megtörténni. 

A legtöbb gép/berendezés mobil gép, így leszerelésük nem jár hulladékképződéssel. Ezen eszközöket a
telephelyről kiszállítják és értékesítik.

A helyhez kötött  gépeket szintén értékesítik,  mint  használatra alkalmas berendezéseket.  A szétszerelést
szakemberek segítségével végzik el, majd a gépegységeket az újabb üzemeltető telephelyére szállítják át.

A gépbontás során várható hulladékok viszonylag kisebb mennyiségűek, döntően fém hulladékok. Ezeket
anyagfajta szerint elkülönítetten gyűjtik és hulladék kereskedő/hasznosító társaságnak adják át.

Potenciális  havária  a  telephelyen  munkát  végző  gépek  meghibásodása,  mely  során  üzemanyag  vagy
olajszármazékok kerülhetnek a felszínre.
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Azonnali  lokalizációval  a  szennyezőanyagok  tovaterjedése  felitató  anyagokkal  (homok,  fűrészpor)
megakadályozható.  A szennyezett  felitató anyag  veszélyes  hulladéknak minősül.  A veszélyes  hulladék
gyűjtéséről gondoskodnak.

A  keletkező  hulladékok  megfelelő  gyűjtési  rendszerének  kialakításával,  illetve  a  hulladékok  további
kezeléséről való gondoskodással jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. Környezeti hatásvizsgálati
eljárás lefolytatása hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt.

Levegőtisztaság      védelmi szempontból:

A tervezett tevékenység elsősorban elektronikai, autóbontási és egyéb fémtartalmú hulladékok aprítással
történő  feldolgozásával  az  ezen  anyagokban  lévő  nagy tömegben  hasznosítható  anyagok  kinyerése  és
átadása  hasznosító/gyártó  szervezetek  számára.  A  tevékenység  kapacitás  bővítése  a  jelenleg  meglévő
létesítményeken  kívül  újabb  létesítmények  építését  nem jelenti.  Az  irodaépület  és  feldolgozó  csarnok
fűtését egy-egy 30 kW névleges hő teljesítményű földgáztüzelésű kazán biztosítja.

A gépi feldolgozó sorra az anyagfeladást 1 db polipmarkolóval, a telephelyi anyagmozgatást univerzális
rakodógéppel, 2 db diesel olaj üzemű targoncával, illetve a hidraulikus emelő békákkal végzik. 

A pormentesítés érdekében a törőgépbe ún. „citrom permetet” szórnak. A permetezéssel a szálló port kötik
le, illetve a porrobbanást akadályozzák meg. A tevékenység hatásterülete az ingatlanon belül marad.

A  tervezett  bővítés  hatására  naponta  8  tehergépkocsi  és  15  személygépkocsi  forgalomváltozással
számolnak. A telephely közvetlenül a Papírgyári út felől közelíthető meg, amely megközelítési útvonal a
bővítés hatására sem változik.   A dokumentáció alapján a tervezett  bővítéssel  a megközelítési  útvonal
mentén levegőminőség változás nem várható.

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

Az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem létesítenek.

Levegőtisztaság védelmi  szempontból  a fentiek figyelembevételével  a környezeti  hatásvizsgálati  eljárás
lefolytatása nem szükséges.

Táj- és természetvédelemi szempontból:

A  bővíteni  kívánt  tevékenység  területe,  illetve  hatásterülete  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 tevékenység bővítése a meglévő hulladékkezelési eszközök és technológiák nagyobb
mértékű kihasználtságával valósul meg, új beruházási elem nem kapcsolódik a tervezett tevékenységhez.
Az Ügyfél a szükséges hulladékkezelési technológiákkal és infrastruktúrával már rendelkezik.

A telephely legnagyobb részén növényzet jelenleg nem található, a terület eredeti vegetációja a területen
több évtizede folytatott  ipari  tevékenységből  kifolyólag  megszűnt,  a  telep élővilága átalakult,  a  terület
továbbiakban  is  ilyen  célokra  történő  felhasználása  a  természetvédelmi  értékeket  várhatóan  nem
veszélyezteti.

A  telephely  beépített  iparterületen  helyezkedik  el,  környezetében  is  működő  üzemek  vannak,  az
iparterületbe ékelődő, zömmel idegenhonos fajokból álló erdőterületek mellett. A tevékenység folytatása,
illetve a kapacitásbővítés – a kibocsátásra  vonatkozó környezetvédelmi  határértékek betartása esetén –
ezeknek megfelelően táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

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.
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A  határozat  2.00  pontjában  tett  megállapítás  értelmében  a  tevékenység  megvalósításához jogerős
hulladékgazdálkodási  engedélyre  van  szükség,  melynek  kiadására  irányuló  eljárás  lefolytatására  a
Felügyelőség rendelkezik hatáskörrel a Ht. 62. § (1) bek. alapján.

Határozatom  jogalapja  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól szóló  1995.  évi  LIII.  tv.
(továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése, illetve a R. 5. § (2) bekezdésének ac) pontja, valamint 3. sz.
mellékletének 108. 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 az ügyfél megfizetett.

Az  eljárási  költség  viseléséről  a  határozat  rendelkező  részének  7.00 pontjában  a  Ket.  72.  §  (1)
bekezdésének dd) és de) pontja és 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: 2014. október 29.

Az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.
Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!
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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.

A  határozat  hatósági  nyilvántartásba  vételéről  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás  vezetésének
szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

Székesfehérvár, 2014. október 16.

dr. Zay Andrea 
igazgató
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