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Tárgy: Dunaújváros, Papírgyári út 24. (3674 hrsz.) telephelyen hulladékkezelési tevékenységhez 
kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

1.00 A  Szoft-Ferr  Ipari  és  Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (2400  Dunaújváros,
Papírgyári  u.  24.,  KSH:  10722093-4677-113-07,  KÜJ:  100710223)  által  a  Dunaújváros,
Papírgyári út 24. sz.,  3674 hrsz. alatti  (KTJ: 101045277) telephelyen végzett  hulladékkezelési
tevékenység  bővítéséhez  -  fémhulladék  gyűjtés  70  t/nap  kapacitásra,  -  ezen  mennyiségből-
fémhulladék előkezelés  30 t/nap kapacitásra  történő bővítése  -  kapcsolódó előzetes  vizsgálati
dokumentáció és az eljárás során tudomásomra jutott adatok alapján az alábbiakat

állapítom meg.

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:

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

3.01.4 A tevékenység bővítése előtt a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 19. § szerinti
kémiai  kockázatbecslést  el  kell  végezni  és  a  kockázatok  csökkentése  érdekében  a  szükséges
intézkedéseket meg kell tenni.

3.01.5 A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 14.
§ alapján a fém-ólom és az ólom ionos vegyületei expozíciójával veszélyeztetett munkavállaló
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egészségvédelmére vonatkozó különleges előírásokat a 3. számú mellékletben foglaltak szerint be
kell tartani. 

3.01.6 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.

3.01.7 A települési  szilárd  és  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  közegészségügyi  követelményekről
szóló 16/2002.  (IV. 10.) EüM rendelet 3.§ (1) bekezdésének megfelelően a hulladékkezelésre
szolgáló  gép,  berendezés  és  más  eszköz  rendszeres  tisztítását,  fertőtlenítését  el  kell  végezni.
Ennek  helye  lehet  olyan  térburkolattal  ellátott,  mosótérrel  rendelkező  terület,  ahonnan  az
elhasznált víz előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe vagy közműcsatornába
kerül.

3.1.8 Fenti rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján a gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és
rovarmentesítését szükség szerint,  de legalább évente el kell  végezni a fertőzőbetegségek és a
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.)
NM. rendelet előírásaival összhangban.

3.1.9   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.

3.1.10   A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a tevékenység végzése során ne szennyeződhessenek a
felszíni, a felszín alatti vizek, a földtani közeg, a levegő, erre vonatkozóan valamennyi vonatkozó
előírás teljesüljön, így a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a felszíni
vizek minősége védelmének szabályairól  szóló 220/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet,  a  felszín
alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.

3.1.11   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 megküldését 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,  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
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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)
a Szoft-Ferr Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:  Kft.) kérelme alapján
5148/2014.  ügyszámon  eljárás  indult  hulladékgazdálkodás  engedélyezése  tárgyában.  A Felügyelőség  a
tárgyi  eljárást 52525/2014.  iktatószámú végzésével felfüggesztette és a Kft.-t  előzetes vizsgálati  eljárás
megindításához szükséges kérelem és tervdokumentáció benyújtására kötelezte, melynek határidejét 2014.
szeptember 30. napjában jelölte meg.

A Kft. a Felügyelőség végzésében előírtaknak eleget téve a kérelmet és a hozzá tartozó „Szoft-Ferr Kft.
(2400  Dunaújváros,  Papírgyári  út  24.)  Hulladékkezelési  engedély  Előzetes  vizsgálati  dokumentáció”
elnevezésű előzetes vizsgálati  dokumentációt  meghatalmazottja,  a  LAWAND Mérnöki Iroda Kft.  útján
2014.  szeptember  9-én  nyújtotta  be  a  Felügyelőségre,  amely  alapján  20259/2014.  ügyszámon  tárgyi
előzetes vizsgálati eljárás indult.

A tárgyi kérelem szerint végezni kívánt hulladékgyűjtési és előkezelési tevékenység (fémhulladék gyűjtése
és  előkezelés  bővítése  70  tonna/nap,  -  ezen  mennyiségből  30  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 a 130. pontja és a 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján előzetes vizsgálathoz kötött. 

A közigazgatási hatósági eljárás során a Felügyelőség 67732/2014. iktatószámú végzésében hiánypótlást írt
elő a Kft. részére.

A  hiánypótlásra  történő  felszólításnak  a  Kft.  2014.  október  13.  napján  érkezett,  a  Felügyelőségen
71759/2014. számon iktatott beadványában eleget tett.

A Felügyelőség 72940/2014. számon iktatott végzésében a tényállás tisztázása érdekében további adatok
megküldésére  szólította  fel  a  Kft.-t,  mely adatokat  a  Kft.  a  Felügyelőségre  2014.  november  5.  napján
érkezett  76498/2014. számon iktatott beadványában ismertetett.

A Felügyelőség 2014.  november  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 az érintett civil szervezeteknek.

A Ket. 29. § (6) bekezdése és a R. 3. § (4) bekezdése alapján, a fenti közlemény közzétételével egyidejűleg
a Felügyelőség a 77479/2014. 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 83495/2014. számon iktatott végzésében ismételten tényállás tisztázására szólította fel a
Kft.-t, mely kötelezettségének a Kft. a Felügyelőségre 2014. december 9. napján érkezett   84025/2014.
számon iktatott beadványában tett eleget.

A Felügyelőség 77481/2014. 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.
Az ügyben illetékes szakhatóságok az alábbiak szerint adták meg szakhatósági állásfoglalásukat:
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A  Fejér Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerve  FER/043/02514-2/2014.
ügyiratszámú szakhatósági  állásfoglalásában a tervezett  tevékenység megvalósításához közegészségügyi
szempontból a 3.01 pontban rögzített előírásokkal hozzájárult. 

A szakhatósági állásfoglalás indokolásában az alábbiakat rögzítette:

„A Szoft-Ferr Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 24.) kérelmére folytatott - a Dunaújváros,
Papírgyári út 3674 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtése és előkezelése
tevékenység  kapacitásbővítésének  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 a Szoft-Ferr Kft. megbízásából az LAWAND Mérnöki Iroda Kft. által elkészített és a
Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szervünknek megküldött  dokumentáció közegészségügyi  szempontból  a
rendelkező részben foglalt  kikötésekkel tesz eleget 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  munkahelyek  kémiai  biztonságáról  szóló  25/2000.  (IX.  30.)  EüM-SzCsM együttes
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 emelek, a tervezett tevékenység bővítéséhez a rendelkező részben foglalt feltételekkel
hozzájárulok. Az előzetes vizsgálati  dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tevékenység tervezett
kapacitásbővítése 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 az 58800-6/2014. 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
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a megkereséstől számított nyolc munkanapon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági
eljárást.

A Szoft-Ferr Kft. által a Dunaújváros, Papírgyári út 24. szám 3674 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan
hulladékkezelés előzetes vizsgálati eljárása tárgyában  a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 5.
számú melléklet 7. pontja alapján az érintett települési önkormányzat jegyzője részére biztosított jogkört,
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről
szóló 69/2004. (XII.17.) önkormányzati rendeletet megvizsgálva arra az álláspontra jutottunk, hogy jelen
esetben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzőjének  szakhatósági  állásfoglalás  kiadására  hatásköre
nincs, mivel a területen nincs olyan helyi védett természeti terület, emlék és környezeti elem vagy rendszer,
amely hatásviselő lehet, és amelynek védelme hatáskörébe tartozik.

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

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

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  a  2215-2/2014/F-VH számú  szakhatósági
állásfoglalását előírások nélkül megadta, indokolásában az alábbiakat írta:

„A  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőségtől  (8000  Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 1.) Dunaújváros, Papírgyári u. 24. , 3674 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó hulladékkezelés
előzetes  vizsgálata  tárgyában  szakhatósági  megkeresés  érkezett  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatósághoz (továbbiakban: Vízügyi Hatóság).

A 2014. november 12-én érkezett megkeresés alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az I.  fokú engedélyező Hatóság a 24406/2011.  ügyszámú (102686/2011.  ikt.  számú) és a 23338/2009.
ügyszámú (94313/2009. ikt. számú) határozatokat adott ki a Szoft-Ferr Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató
Kft.  (2400 Dunaújváros,  Papírgyári  u.  24.)  -  engedélyes  – részére,  hogy a Dunaújváros 3674 hrsz.-ú
ingatlanon veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtését, szállítását és előkezelését végezze.

Az engedélyes tevékenységét a továbbiakban is folytatni kívánja nagyobb mennyiségű hulladék gyűjtése és
előkezelése mellett.

A kapacitásbővítés során műszaki alakítások nem történnek.

A telephely teljes területe betonozott.

A területen kialakított tároló részek a gyűjtésre kerülő hulladékok mennyisége és minősége szerint vannak
kialakítva. Külön veszélyes üzemi gyűjtőhely lett kialakítva a folyékony és szilárd veszélyes hulladékoknak.

A telephely közművekkel ellátott

Technológiai célú vízfelhasználás nincs.

Az engedélyes jelenlegi tevékenysége, valamint a tervezett kapacitásbővítés során végzendő tevékenység
megvalósulás,  üzemelése  és  napi  forgalma  a  talaj  és  a  földtani  közegek,  valamint  a  felszín  alatti  víz
környezeti állapotát nem befolyásolja, arra negatív hatást előreláthatólag nem fejt ki.

Az üzemszerű tevékenység során keletkező havária események.

A telephelytől K-re, mintegy 700 m távolságban húzódik a Duna.

A telephely elválasztott rendszer szerint csatornázott, így a telephely a felszíni vizekre közvetlen hatást nem
fejt ki.

Az  érintett  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  szerint  részletes  érzékenységi  térkép  adatai  alapján  „2a”  érzékenyégi  kategóriába
tartozik, azaz a területen a csapadékból származó utánpótlás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/
évet.

A tárgyi terület vízbázis védőidomot és védőterületet nem érint.
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A fentiek  alapján  a  tervezett  tevékenység  végzéséből  vízgazdálkodási  és  vízvédelmi  szempontból  nem
feltételezhető jelentős környezeti hatás. Az engedély kiadásához hozzájárultam.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4. ) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm rendelet) 10. § (1
bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó  szervek  kijelöléséről  481/2013.  (XII.  17.  )  Korm.  rendelet  34.  §  (1)  bekezdés  b)  és  c)  pont,  6.
melléklet  2.  pont,  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  Törvény  28.  §  (1)  bekezdése  és  a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22. ) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése,
illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati utat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL
törvény 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.”

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Kft.  70 tonna/nap fémhulladék gyűjtését,  ezen mennyiségből  30 tonna/nap fémhulladék előkezelését
tervezi (253 nap/évvel számolva, a Kft. 76498/2014. ikt. számú beadványa alapján). Megállapításom alapja
a Kft. ügyvezetőjének nyilatkozta, melyet a Felügyelőség 83495/2014. számon iktatott tényállás tisztázásra
vonatkozó felhívásának eleget téve 84025/2014. számon iktatott beadványában ismertetett.

A hulladékok átmeneti tárolására megfelelő gyűjtőterületek állnak rendelkezésre.

A gyűjtőhelyek kialakítása:

 Színesfém hulladékok: 4 db 5m3-es nyitott, 15 db 0,5-3 m3 tároló konténer

 Színesfémek: 10 db 0,5-1m3-es nyitott konténer/zárt hulladéktároló/

 Vashulladék: betonozott területen ömlesztve

 Vasforgács: 2 db 20m3-es konténer

 Az  összegyűjtött  hulladékot  hasznosításra,  ártalmatlanításra  átadják  az  arra  engedéllyel  rendelkező
szervezetnek.

A  telephelyre  beszállított  hulladékot  összetételük  és  mennyiségük  szerint  ellenőrzik.  Az  előkezelésre,
aprításra váró jelentős méretű vas- és acélhulladékot (ide értve a karosszériahulladékokat és a hulladékká
vált  elektromos  berendezéseket  is)  a  telep  ÉK-i  oldalán  tárolják.  Az  előkezelt,  szétválogatott
acélhulladékokat a telep keleti oldalán kialakított, egymástól lemezfalakkal elválasztott kazettás rendszerű,
nyitott, burkolt (beton aljzatú) tároló részekben helyezik el, hulladéktípusonként elkülönítve.

A  Kft.  a  birtokába  kerülő  hulladékokat  a  hasznosításra  válogatással,  darabolással,  szétszereléssel,
szelektálással, átcsomagolással előkészíti, előkezeli, az idegen anyagoktól külön szelektálja azért, hogy a
szállítás,  hasznosítás  és  ártalmatlanítás  megfelelő  minőségben  megtörténjen,  a  hulladék  jellegének
megfelelő minőségben hasznosításra kerüljön.

Az előkezelési tevékenység 

 Laza acélhulladék: mobil hidraulikus bálázó géppel bálázásra, ollózásra kerül.

A bálázás, ollózás során az előkészített acélhulladékokat a bálázógép összepréseli, ezáltal kisebb lesz a
térfogata, növekszik a térfogatsúlya. A szállítás és a hasznosítás is csak bálázott, ollózott állapotban
történhet.  A  hasznosítók  csak  a  bálázással,  ollózással  előkezelt  hulladékot  veszik  át.  Amikor  a
konverterben  az  acélhulladékra  ráöntik  a  forró  nyersvasat,  a  laza  acélhulladék  jelentős  része  por
formájában eltávozik, míg a nagy térfogatsúly hulladékból kevesebb por keletkezik, mindemellett  a
termelékenység hatékonysága is növekszik.

 Nehéz acélhulladék:  feldolgozás  lángvágással  és  mechanikai  szereléssel  történik.  A lángvágást
propán-bután gázzal és oxigén ipari gázzal végzi a Kft. A különböző frakciókat válogatják, idegen
anyagot, szennyezőket eltávolítják.

 Színesfémhulladék:  az  ipari  üzemektől  és  a  kisebb  mennyiségben  lakóterületekről  begyűjtött
kevert,  összeszerelt,  idegen anyagot  tartalmazó  nemvas  fém hulladékok (alumínium,  réz,  cink,
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ólom és ezek ötvözetei) kézi szerszámok segítségével, mechanikus bontásra kerülnek. A különböző
frakciókat válogatják, idegen anyagot, szennyezőket eltávolítják. 

Az előkezelési technológia során keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező szervezeteknek adják át.
Az egyes munkafázisok közötti  szünetben, valamint  a napi tevékenység befejezését  követően takarítást
végeznek a telephely rendezett állapotának fenntartása érdekében.

A  tevékenység  Dunaújváros  Papírgyári  út  24.  szám  alatti  telephelyén  valósul  meg.  A  telephely
Dunaújváros belterületén, a 3674 hrsz.-ú ingatlanon található.

 A tervezett tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásai:

Zaj     és rezgés elleni védelem szempontjából:

A tervezett  kapacitásbővítéssel  érintett  telephely a  Dunaújváros  déli  oldalán található nagy kiterjedésű
kereskedelmi-szolgáltató területen helyezkedik el. Környezetében minden irányban nagy kiterjedésű ipar-
gazdasági területek határolják. Északi irányban a Ferrobeton Zrt., azon túl a MOM Zrt. telephelye található.
Nyugati irányban, a Papírgyári út túloldalán az ISD Dunaferr Zrt. nagy kiterjedésű ipari területe fekszik,
védendő létesítmény nélkül. A telephely déli irányban a Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint a Magyar
Aszfalt Zrt. telephelyével szomszédos, míg keleti irányba a Duna található.

Zaj ellen védendő területek, illetve épületek északi irányban nagy távolságban, a Barátság városrészben, az
Eszperantó út mentén találhatók. A terület rendezési terv szerinti besorolása L6 kertvárosias lakóterület. A
legközelebbi védendő létesítmények telephelytől mért távolsága kb. 1900 m.

A telephelyre különböző vállalkozások, magánszemélyek és a lakosság szállít be különféle hulladékokat. A
darabolható  hulladékokat  kézi  eszközökkel  szétszerelik,  és  lángvágóval  feldarabolják.  Az  előkezelt
hulladékokat  szerződött  partnereknek  értékesítik.  A  hulladék  előkezeléshez  szükséges,  már  meglévő
eszközök: 30 tonnás hídmérleg, 3 és 6 tonnás elektromos mérleg, 2 és 0,5 tonnás raktári tolósúlyos mérleg,
lángvágó, plazmavágó, flex gyorsdaraboló, kézi daraboló gép, 2 db 5 tonnás, 1 db 3 tonnás, 1 db 1,5 tonnás
dízel üzemű targonca.

A telephelyen alkalmazott munkarend: hétfőtől péntekig 700 -1330 óráig tart.

A dokumentációban foglaltak szerint az alaptevékenység a tervezett kapacitás bővítéssel nem változik, a
korábban  telepített,  és  jelenleg  is  működő  technológiát  kívánják  változatlan  körülmények  mellett
üzemeltetni.  A  telephely  zajkibocsátása  a  munkavégzés  helye  melletti  pontokon  mért
hangnyomásszintekből  meghatározott  hangteljesítményszint  értékek  alapján  vizsgálták.  Az  elvégzett
számítások szerint a telephely üzemeltetése a védendő létesítmények környezetében érzékelhető zajhatást
nem okoz.

A dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Zajrendelet)  6.  §  szerint  számítással  lehatárolásra  került  a  telephely
zajvédelmi hatásterülete. Az elvégzett modellvizsgálat szerint a lakóterületi követelményérték alapján 191
m-es hatásterület adódna, mivel azonban ezen távolságon belül védendő terület nem található, a gazdasági
területre vonatkozó hatásterület jelölhető ki, ami a telephely telekhatárától számított 54 m-ig terjed.

A zajvédelmi hatásterület védendő létesítményt nem érint, így a zajforrások üzemeltetője a Zajrendelet 10.
§  (3)  bekezdése  értelmében  nem  köteles  zajkibocsátási  határérték  megállapítására  irányuló  kérelmet
benyújtani.

A telephely a 6. számú főúton, illetve a város felől a Papírgyári úton közelíthető meg.

A tervezett kapacitásbővítést követően a beszállítás a jelenlegi 15-20 t/nap mennyiségről napi 70 tonna
mennyiségre  növekszik,  ami  alapján  10  forduló  szállítási  forgalom  becsülhető  (ez  összességében  20
gépjármű elhaladást jelent). A szállítási útvonal lakóterületeket közvetlenül nem érint.

A  dokumentációban  foglaltak  alapján  a  Zajrendelet  7.  §  szerint  közvetett  hatásterület  kijelölése  nem
indokolt. 

Fentiekre tekintettel a hulladékkezelő telepen tervezett kapacitásbővítés a telepítési körülmények alapján
zajvédelmi szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak, így környezeti hatásvizsgálati eljárás
lefolytatása nem indokolt.
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Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Kft. jelenlegi és a tervezett kapacitásbővítés megvalósítása esetén várható üzemszerű tevékenysége során
veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek.

A Kft. üzemelése során keletkező nem veszélyes hulladékok fajtái:

Kommunális  hulladék,  melyet  a  helyszínen  gyűjtenek a  zárt  és  nyílt  tereken,  közlekedő területeken,  a
különféle létesítményekben, az adott terület funkciójának megfelelő kialakítású, méretű, anyagú és számú
edényekben. A kommunális hulladék elszállítását a Dunanett Kft. végzi közszolgáltatás keretében.

A Kft. üzemelése során keletkező veszélyes hulladékok fajtái:

- − irodatechnikai berendezések szalagjai, patronjai, kazettái,
- − elektronikai hulladékok az elhasználódástól függően,
- − karbantartási (pl. olajos, festékes) hulladékok.

Az irodatechnikai berendezések és az elektronikai hulladékokat a keletkezés helyén az adott hulladékok
anyagával  összeférhető,  fedett  (zárt)  edényzetben gyűjtik.  Az edényzeteket  a veszélyes  hulladék üzemi
gyűjtőhelyen tárolják, elkülönítve a partnerektől átvett azonos kódú hulladékoktól.

A karbantartási hulladékok a 15 01 10* és 15 02 02* azonosító kódú hulladékok. A veszélyes hulladékokat
elkülönítetten  gyűjtik  erre  a  célra  kialakított,  zárt  gyűjtőhelyen,  a  szükséges  feliratokkal  ellátott
edényzetben. A karbantartási veszélyes hulladékokat azok átvételére feljogosított vállalatnak adják át.

A veszélyes hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik,  amely ellenőrző szivárgóval és aknával biztosított.
Az  üzemi  gyűjtőhely  üzemeltetési  szabályzatát  a  Felügyelőség  a  16111/2005.  ügy-  és  48053/2005.
iktatószámú határozatával hagyta jóvá.

Elfolyás,  kiömlés  esetére  a  felszedéshez  szükséges  eszközöket  –  pl.  lapát,  felitató-anyag,  edény  –
mindenhol  biztosítják,  ahol  ilyen  káresemény  előfordulhat.  A  haváriákhoz  kapcsolódó  hulladékokat
engedéllyel rendelkező cégeknek adják át további kezelésre.

Az esetleges felhagyási tevékenység, illetve a más tevékenységre történő áttérés minden esetben bontási,
illetve építési-bontási hulladékok keletkezését vonja maga után.

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 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. 

A kapacitásbővítés során, a telephelyen műszaki átalakítások nem történnek. A szociális, illetőleg egyéb
helyiségek  fűtését  Jazmin  típusú,  24  kW  teljesítményű  gázüzemű  berendezés  biztosítja.  A  benyújtott
dokumentáció  alapján  a  tevékenység  hatásterülete  az  ingatlanon  belül  marad,  a  megközelítési  útvonal
mentén  a  szállítójárművek  légszennyezőanyag  kibocsátása  nem  okoz  jelentős  légszennyezőanyag
koncentráció-növekedés.

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. A
Kft. a szükséges hulladékkezelési technológiákkal és infrastruktúrával már rendelkezik.
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A telephely  egész  területe  jelenleg  betonozott,  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.

Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetben
telkenként  legalább  20%-os  zöldfelületet  kell  biztosítani.  Ezen  zöldfelületi  arány  került  előírásra
Dunaújváros  rendezési  tervének  helyi  építési  szabályzatában  is  (12.  §  (8)  bekezdés  e)  pont)  a  KG-1
övezetre vonatkozóan: „a zöldfelület legkisebb aránya 20% lehet”.

Fentieknek  megfelelően  az  ingatlanon  folytatott  tevékenység  jogkövető  magatartás  esetén  csak  előbbi
(jogszabályi)  előírások  betartása  mellett  folytatható,  ezért  a  telep  területének  őshonos,  de  a  városi
környezetet jól toleráló (fa)fajokkal történő továbbfejlesztése különösképpen indokolt.

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

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

A  határozat  2.00  pontjában  tett  megállapítás  értelmében  a  tevékenység  megvalósításához jogerős
hulladékgazdálkodási  engedélyre  van  szükség,  melynek  kiadására  irányuló  eljárás  lefolytatására  a
Felügyelőség rendelkezik hatáskörrel  a  Hulladékról  szóló 2012. évi.  CLXXXV. törvény 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. és 130. pontja.

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

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

Az  eljárási  költség  viseléséről  a  határozat  rendelkező  részének  7.00 pontjában  a  Ket.  72.  §  (1)
bekezdésének dd) és de) pontja 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.
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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) bekezdésének megfelelően az eljárásban hozott határozatot az illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatósággal is közlöm. 

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. december 16.

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

Döntésemet a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a Kvt.  67. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében,
valamint a Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdése, 4. § (7) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3.
pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége 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. december 13.

Dr. Zay Andrea 
     igazgató megbízásából, távollétében

Moldován János
felügyeleti igazgatóhelyettes
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