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A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 634-28/2016. ügyiratszámú határozatát a Tatai
Környezetvédelmi Zrt. (2890 Tata, Baji út 9.; KÜJ: 100 264 265) által benyújtott fellebbezése alapján
felülvizsgáltam.

HATÁROZAT 

A) Az elsőfokú határozatot a következők szerint megváltoztatom:

A 392-6/2010. iktatószámú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély 1. fejezetét
törlöm, helyébe a következő kerül:

1. 

„Felülvizsgálva a 392-15/2010. és 609-15/2012. számú határozatokkal módosított 392-6/2010. számú
határozattal kiadott egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben
foglaltakat, a Tatai Környezetvédelmi Ztt. (székhely: 2890 Tata, Baji út 9., statisztikai számjel:
10750029-3900-114-11) részére az Almásfüzitő 03/30, 03/31, 03/34, 03/35, 03136 hrsz.-ú és Dunaalmás
0704/31, 0704/32, 0704/33 hrsz.-ú ingatlanokon lévő VII. számú vörösiszap tározón kialakított
telephelyen, 115. OOO tonna/év veszélyes hulladékokkal és 150. OOO tonna/év nem veszélyes
hulladékokkal folytatott biológiai átalakítási tevékenységre (R3 kódszámú hasznosításra), valamint állati
tetemek vagy állati melléktermékek 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással történő
újrafeldolgozására egységes szerkezetben egységes környezethasználati engedélyt ad a következők
szerint."

A 392-6/2010. iktatószámú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély 11-VI. fejezeteit
törlöm, helyükbe a következők kerülnek:

II.

„ 1. Környezethasználó adatai
Neve:
Székhelye:
Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ):
Statisztikai számjele:

2. A telephely adatai
Neve.·
Címe:

Település azonosító:
Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ):
Súlyponti EOV koordináták:

Tatai Környezetvédelmi Zrt.
2890 Tata, Baji út 9.
100 264 265
10750029-3900-114-11

Almásfüzitő VII. sz. vörösiszap tározó telephely (AF telephely)
Almásfüzitő 03/30, 03131, 03134, 03/35, 03136 hrsz.,
Dunaalmás 0704131, 0704132, 0704133 hrsz.
Almásfüzitő. 32346; Dunaalmás: 33835
100 370 143
X: 265 180 Y: 592 380
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3. Az engedélyezett tevékenység adatai

Megnevezése: hulladékkezelési tevékenység, valamint
állati melléktermékek újrafeldolgozása

Besorolása: Hulladékkezelési tevékenységként:
1. a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási

műveletek felsorolásáról szóló 4312016. (VI. 28.) FM rendelet
[továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet] 2. melléklete szerint

Előkészítő művelet:
R12 átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése
érdekében
a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,
valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet (továbbiakban: 439/2012. Korm. rendelet) 2. mellékletében
meghatározott - az előkészítő művelethez tartozó - azonosító kódok:

• E02 - 05 válogatás alakijellemzők szerint (osztályozás)
• E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Hasznosítási művelet:
R3 oldószerként nem használatos szerves anyagok
visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más
biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist
is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel)
R11 az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék
hasznosítása

2. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési e/járásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
[továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú melléklet
5.3. b) pontjának ba) alpontja szerint

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása 75 tonna/nap
kapacitáson felül (biológiai kezelés)

3. az Európai Parlament és a Tanács 2010175/EU irányelve az ipari
kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és
csökkentése) [továbbiakban: 2010175/EU irányelv] I. melléklet 5.3. b}
pontja szerint

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása 75 tonna/nap kapacitás
felett (biológiai kezelés)

Állati melléktermékek úirafeldolgozásaként:

4. a 31412005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 10. pontja szerint

Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy
újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással

TEÁOR kódja: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

NOSE-P kódja: 109.07 Fizikai, kémiai és biológiai hulladékfeldolgozás
105. 14 Állati tetemek/hulladék újrafeldolgozása

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenységgel érintett hulladékok és kezelhető mennyiségeik:

2
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Föosztály

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



A tárgyi engedély birtokában R12 és R3 kezelési kóddal kezelhető veszélyes hulladékok listáját a
jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, az R12 és R3 kezelési kóddal
kezelhető nem veszélyes hulladékok listáját a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II.
számú melléklet, az R11 kezelési kóddal kezelhető nem veszélyes hulladékok listáját a jelen
határozat elválaszthatatlan részét képező Ill. számú melléklet tartalmazza.

Az R12 és R3 kezelési kóddal évente maximálisan kezelhető veszélyes
115 OOO thulladékok engedélyezett összes mennyisége:

Az R12 és R3 kezelési kóddal évente maximálisan kezelhető nem veszélyes
150 OOO thulladékok engedélyezett összes mennyisége:

Az R12 és R3 kezelési kóddal évente maximálisan kezelhető veszélyes és
265 OOO tnem veszélyes hulladékok engedélyezett együttes mennyisége:

Az R11 kezelési kóddal évente maximálisan kezelhető hulladékok
90.540,95 tengedélyezett összes mennyisége:

4. A tevékenység célja

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i
állati melléktermékekrő/ szóló 1069/2009/EK rendelete (továbbiakban: 1069/2009/EK rendelet) szerinti
nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek előkészítését követő aerob biológiai
kezelésével ún. ,,mesterséges talaj" (fedőanyag) előállítása és kihelyezése.

5. Az alkalmazott technológia

A technológiai folyamat alacsony olajtartalmú (5-7% TPH) veszélyes hulladékok felhasználása esetén a
következő:

1. alacsony olajtartalmú veszélyes hulladékok nem veszélyes hulladékokkal és állati
melléktermékekkel történő keverése, homogenizálása a jellemzően 20-40 x 5-6 x 2-3 m méretű
prizmákban;

2. a prizma nedvességtartalmának 35% körüli értékre történő beállítása;
3. 1-2 hónapos pihentetés, érlelés, az érlelési idő felénél levegőztetés, átkeverés;
4. a lebomlás folyamatának befejezését (a fedőanyag elkészülését) igazoló vizsgálat.

A technológiai folyamat magas olajtartalmú (15-20% TPH) veszélyes hulladékok felhasználása esetén a
következő:

1. magas olajtartalmú veszélyes hulladékok nem veszélyes hulladékokkal és állati
melléktermékekkel történő keverése, o/ajbontó mikroorganizmusokkal történő beoltása,
homogenizálása a jellemezően 20-40 x 5-6 x 2-3 m méretű prizmákban;

2. a prizma nedvességtartalmának 45% körüli értékre történő beállítása;
3. 4-6 hónapos pihentetés, érlelés, az érlelési idő kb. felénél átforgatás, levegőztetés;
4. a lebomlás folyamatának befejezését (a fedőanyag e/készülését) igazoló vizsgálat.

A technológia egyes lépéseinek ismertetése

5.1. Az alapanyagok fogadása

A technológiában felhasznált állati melléktermékek, veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele a
beléptetéssel kezdődik, amikor megtörténik a menet- és kísérőokmányok, majd a szállítmány ellenőrzése.
Ezt követi annak ellenőrzése, hogy a szállítmány szerepel-e az elektronikus nyilvántartási rendszerben,
mivel a telephelyen csak az előzetesen szerződött és nyilvántartott tételek átvétele lehetséges.
(Hulladékok esetén a szerződéskötéshez a hulladéktermelőnek a hulladék összetételéről is nyilatkoznia
kell.) A következő lépésben a telephelyen alkalmazott nyilvántartási szoftverben a kísérőokmányokon
feltüntetett adatok alapján rögzítik a beérkezett és átvett technológiai alapanyagok tulajdonságait. Az
adminisztratív ellenőrzésen áljutott szállítmány mérlegelésen esik át A lemért és átvett alapanyagokat
összetételüktől, kiszerelésüktől, fizikai megjelenési formájuktól függően különböző ürítési pontokra
irányílják.

A tartályban érkező, folyékony és iszapszerű hulladékok ürítése a 4 db folyékony keverő medencék
valamelyikébe történik. A medencékben a beérkező és mérlegelt folyékony és iszapszerű hulladékok
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fogadására folyamatos rotációban kerül sor. Az ömlesztve érkező, homogén, szilárd, porszerű,
előkezelést nem igénylő hulladékok ürítése szintén valamelyik medencébe történik. A kis kiszerelésű,
darabos hulladékokat az előkészítő helyen fogadják, ahonnan kicsomagolásukat követően a hulladékok a
medencékbe kerülnek, az előzetes rostá/ást igénylő hulladékok pedig a területen üzemelő rostához. A
hordóban érkező hulladékok ürítése az előkészítő helyen kialakított hordóürítő téren történik. A hordóürítő
téren a folyékony és iszapszerű hulladékokat szárazanyag tartalom beállításra alkalmas anyagokkal
(pernye, előkezelt, kirostált, homogenizált szilárd hulladék) olyan nedvességtartalmú e/egyé állítják össze,
hogy azok valamelyik medencébe e/szállíthatók legyenek. Azokat a talajszerű hulladékokat, melyeket a
bejövő, jellemzően nagy mennyiségük miatt nem lehet közvetlenül a technológiába bevinni, készletező
objektumokban tárolják.

Engedélyes telephelyén a más birtokostól kezelés céljából átvett hulladékok tekintetében a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 42. pontja szerinti tárolást
valósítja meg, melyre hulladéktároló helyek állnak rendelkezésére. A tárolás helye a hulladék jellegétől
függ, melynek során a veszélyes hulladékok a veszélyes hulladék tároló helyre, illetve az előkészítő
helyre kerülnek, a nem veszélyes hulladékok fogadása és tárolása pedig a 2 db nem veszélyes hulladék
tároló helyen történik.

5.2. A hasznosítást megelőző előkészítő művelet

R12 jelű átalakítás (fizikai előkezelés - rostálás)

E02- 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A műveletek alkalmazásának célja a beérkező hulladékok előkezelése, az idegen anyagok eltávolítása, a
nem hasznosítható anyagok kivezetése a folyamatokból.

Amennyiben a beérkezett szilárd vagy alacsony nedvességtartalmú iszapszerű hulladékok olyan
frakciókat tartalmaznak, melyek a technológia további lépéseibe nem vihetők be, a hulladékok rostálása
szükséges. Az ilyen hulladékok hulladéktároló helyeken történő fogadását követően még a tároló helyen
elvégzik azok szükség szerinti gépi rostálását. A rostálás során keletkező, a technológia további fázisába
be nem vihető hulladékok a veszélyes hulladékok tárolására szolgáló előkészítő helyen kialakított
munkahelyi gyűjtőhelyeken szivárgás biztos konténerekben, elkülönítetten kerülnek gyűjtésre.

5.3. A hasznosítási művelet

R3 jelű biológiai kezelés (a fedőanyag előállítása)

Az R3 kezelési művelet célja a fedőanyag létrehozása érdekében a biológiai folyamatok megfelelő
minőségben történő lejátszódásához szükséges, megfelelő mennyiségű és minőségű homogén, toxikus
paraméterekkel nem rendelkező, szerves anyaggal és szervetlen adalékanyagokkal jellemezhető
anyagkeverék előállítása, majd ezt követően a szerves anyag tartalmú keverék biológiai úton végbemenő
folyamatainak biztosítása.
Az R3 kezelési technológiában biológiai átalakítás zajlik, melynek során a szükség szerinti olajbontó
baktériumokkal történő beoltás, a megfelelő nedvességtartalom és levegőztetés hatására a szerves
szennyezőanyagok biológiai lebomlása és a szervetlen anyagok egyes részének kémiai mállása útján
talajhelyettesítésre alkalmas fedőanyag kompozit létrehozása valósul meg.

A biológiai kezelés szakaszai
1. keverés, a különböző jellegű, összetételű és halmazállapotú hulladékok homogenizálása, a

megfelelő nedvességtartamú pihentető objektum előállításához szükséges szárazanyag tartalom
beállítása, szükség esetén beoltás,

2. pihentetés,
3. érlelés.

Keverés
Az előkészített, különböző halmazállapotú hulladékok keverése, homogenizálása a folyékony és
iszapszerű, valamint előkezelést (rostálást) nem igénylő hulladékok közvetlen fogadására szolgáló négy,
vasbeton burkolatú medence valamelyikében történik. Egy időben jellemzően két medencében zajlik a
hulladékok fogadása és az azt követően munkagépekkel végzett homogenizálása. Amennyiben egy
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medencében magas szénhidrogén tartalmú hulladékok is kerültek, a szénhidrogén koncentrációk és az
egyéb szerves hulladékok mennyiségének függvényében az olajbontó baktériumokkal történő beoltás is
ebben a technológiai fázisban történik meg.

Pihentetés
A folyékony keverő medencékből kikerülő, ellenőrzéssel megfelelőnek ítélt nedvességtartalmú (40-70%),
szükség esetén o/ajbontó organizmussal beoltott keveréket - optimális víztartalmának beállítása
érdekében - a pihentető téren kialakításra kerülő 3-5 m széles, 10-30 m hosszú és kb. 2 m magas
pihentető objektumokba (prizmákban) helyezik. Egy pihentető objektum maximális tömege 2000 t. A
pihentetési szakasz alatt a keletkező csurgalékvíz és a csapadékvizek e/vezetésével, valamint a prizmák
gyakoribb átha/mozásáva/ érik el a keverék szikkadását, száradását, ami egyben további homogenizálást
és levegő bevitelt is eredményez. A pihentetés időszaka minimum 1 hónap, mely alatt a levegőztetéssel a
bomlási folyamatok és az ideális szárazanyag tartalom elérése intenzifikálható.

Érlelés
A megfelelő szárazanyag tartalom elérését követően a pihentetési szakasz végén a pihentető prizmák
átha/mozásáva/ az érlelő téren kialakításra kerülnek az érlelő prizmák. Általában két pihentető objektum
egyesítéséből jön létre egy jellemzően 20-40 x 5-6 x 2-3 m méretű érlelő prizma, melynek maximális
tömege 4000 t. Már a pihentetési szakaszban beindul a szénhidrogén alkotók lebomlása, a
biodegradációs folyamat előrehaladása azonban a minimum 2 hónapig tartó érlelési szakaszban zajlik.

A különböző prizmákban zajló folyamatok ellenőrzése a nedvességtartalom és a hőmérséklet mérésével,
valamint heti rendszerességű ellenőrzéssel történik. A pihentető és érlelő területen lévő objektumok
(prizmák) azonosítása az objektum típusára utaló rövidítéssel és számmal történik, amit minden objektum
mellett tábla jelez. Minden objektumról nyilvántartás készül. Ez az elektronikusan vezetett prizmanapló
napra készen tartalmazza az objektum létrehozásánál felhasznált valamennyi hulladék nyilvántartásban
rögzített adatait, valamint az objektumon végzett műveletek adatait.

Az érlelési folyamat végén képződő fedőanyag laboratóriumi vizsgálat alapján kerül további
felhasználásra.

R11 jelű felhasználás (a fedőanyag vörösiszap tározókon történő kihelyezése)

Az R11 kezelési művelet célja az R3-as hasznosítási műveletből származó, hulladékstátuszú
fedőanyag almásfüzitői vörösiszap tározókon történő felhasználása, a tározók porzásmentesítése,
lefedése érdekében.

Az elkészült, megfelelő összetételű, veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkező fedőanyag
vörösiszap tározókon történő kihelyezése előtt a fedőanyag határértékeknek való megfelelőségét
vizsgálják és a vizsgálati eredményeket a kihelyezés időpontjának megjelölésével a környezetvédelmi
hatóságnak előre bejelentik. A kihelyezések hatósági jóváhagyással történnek, melynek során a kész
érlelő prizma megbontott anyagát dömperre rakva áthordják a még rekultiválandó, illetve fedetlen
terület szélére. Az egymás mellé ürített halmokat dózer, vagy homlokrakodó teríti el. A fedőanyag
minimum 1 m vastagságban kerül kihelyezésre, de az ülepedési folyamatot is figyelembe véve a friss
kihelyezéskor a rétegvastagság megközelítőleg 2 m, amely 4-5 hónap alatt tömörödik 1,2-1,5 m
vastagságúra.

6. A technológia létesítményei

6.1. A technológia alapanyagainak fogadására és tárolására, valamint rostálással (E02-05; E02-06)
történő előkezelésére szolgáló létesítmények

Engedélyes a telephelyen kialakított hulladéktároló helyek tekintetében a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala (továbbiakban: Tatabányai Járási Hivatal) által 4582-5/2017.
számon jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

A telephelyen belül négy tároló hely (előkészítő hely, veszélyes hulladék tároló hely, 2 db nem veszélyes
hulladék tároló hely) került kialakításra. A hulladéktároló helyeket tábla jelzi. A tároló helyek szigetelési
rendje az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
szóló 246/2014. (IX 29.) Korm. rendelet [továbbiakban. 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 2.
mellékletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően került kialakításra. A tároló helyekre
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vezető utak burkolata egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd (aszfalt), melyeken a tároló helyek gépi
mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők. A belső utak mentén csurgalék- és
csapadékvíz gyűjtő árokrendszer húzódik Az illetéktelenek tároló helyekre történő behatolásának
megakadályozása a telephely őrzésével biztosított.

Előkészítő hely és a veszélyes hulladék tároló hely

A 3.500 m2 alapterületű, 10.000 t kapacitású, vízzáró vasbeton burkolattal, csapadékvíz-e/vezetéssel
ellátott előkészítő hely a rostálást igénylő, ömlesztett szilárd valamint a küldeménydarabos (pl. hordó,
láda, konténer, IBC) veszélyes hulladékok; a 4. 500 m2 alapterületű, 15. OOO t kapacitású, vízzáró vasbeton
burkolattal, csapadékvíz-e/vezetéssel ellátott veszélyes hulladék tároló hely az ömlesztett szilárd
veszélyes hulladékok telephelyi fogadására és tárolására, illetve rostálással történő osztályozására
(válogatására) szolgál. Az előkészítő helyen kerültek kialakításra a munkahelyi gyűjtőhelyek, valamint a
küldeménydarabos hulladékok ürítésére szolgáló hordóürítő tér is.

Nem veszélyes hulladék tároló helyek

A szilárd nem veszélyes hulladékok telephelyi fogadására, tárolására, illetve rostálással történő
osztályozására (válogatására) 2 db tároló hely szolgál. Az 1. tároló 1. 950 m2 alapterületű, 10. OOO t
kapacitású, a 2. tároló 10.000 m2 alapterületű, 100.000 t kapacitású. Mindkettő HDPE fólia szigeteléssel,
tömőrített zúzottkő burkolattal, csapadékvíz-e/vezetéssel ellátott.

6.2. A biológiai kezeléssel történő hasznosítási művelet (R3) végzésére szolgáló létesítmények

Folyékony keverő medencék

A 4 db műszaki védelemmel (vasbeton burkolattal) ellátott medence a folyékony és iszapszerű, valamint
az előkezelést nem igénylő hulladékok közvetlen, illetve az előkezelést igénylő hulladékok rostálást
követő fogadására, majd azt követően keveréssel végzett homogenizálására szolgál.
Az 1. sz. medence 1.387,58 m2 alapterületű, 2 500 t kapacitású, a 2. sz. medence 1404,29 m2 

alapterületű, 2.530 t kapacitású, a 3. sz. medence 1435,5 m2 alapterületű, 2.580 t kapacitású, a 4. sz.
medence 1.617 m2 alapterületű, 2.900 t kapacitású.

Pihentető tér

A folyékony keverő medencékből kikerülő keverék pihentetésére szolgáló 32 OOO m2-es, 250.000 t
kapacitású, HDPE fólia szigeteléssel, tömörített zúzottkő burkolattal ellátott terület, ahol a már
homogenizált hulladékkeveréket prizmákba halmozzák. A csapadék- és csurgalékvizek e/vezetése és
gyűjtése érdekében a terület lejtősen került kialakítása, melynek a szélén árok halad.

Érlelő tér

A 68.000 m2-es, 500.000 t kapacitású, mésztejjel stabilizált 50-70 cm vastagságú erőművi pernye
burkolattal ellátott terület, ahol a pihentetést követő érlelés szintén prizmákban zajlik

6.3. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló létesítmények

Engedélyes a telephelyén folytatott tevékenysége során keletkezett hulladékok tekintetében a Ht. 2. § (1)
bekezdés 17. pontja szerinti gyűjtést valósítja meg. A telephelyen végzett tevékenységek során keletkező
hulladékok gyűjtése munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen történik.

Munkahelyi gyűjtőhelyek

A telephelyen végzett rostálás során képződő, a technológiában nem felhasználható kirostált hulladékok
gyűjtésére az előkészítő helyen 2 db munkahelyi gyűjtőhely áll rendelkezésre. A munkahelyi gyűjtőhelyek
szilárd burkolaton kerültek kialakításra, ahol a különböző hulladékokat elkülönítetten, szivárgás biztos
konténerekben őmlesztve gyűjtik. A vas hulladék gyűjtőhely 200 t, a csomagolási hulladék gyűjtőhely 100
t hulladék egyidejű gyűjtésére alkalmas. A hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyről történő elszállítása a
hulladékképződés ütemétől függően 1-3 havi gyakorisággal, közvetlenül engedéllyel rendelkező
kezelőkhöz történik.
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Üzemi gyűjtőhely

Engedélyes a telephelyen kialakított üzemi gyűjtőhely tekintetében a Tatabányai Járási Hivatal által 4582-
5/2017. számon jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

Az 1 tonna kapacitású, veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére egyaránt alkalmas üzemi
gyűjtőhely a telephelyen található géptároló csarnok épületben került kialakításra. A csarnok épület
minden oldalról fallal határolt, fedett, zárható kapukkal ellátott. Az üzemi gyűjtőhely szigetelési rendje a
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően
került kialakításra (5 m2 alapterületű, 20 cm magas beton szegéllyel ellátott kármentő medence szilárd,
egységes, egybefüggő, folyadékzáró, kémiai reakcióknak ellenálló beton burkolattal, összefolyó
zsomppal). A gyűjtőhely beton, illetve aszfalt úton jól megközelíthető.

6.4. A váratlan események során használt létesítmények

Haváriás-tároló és a szükség-tároló

A telephelyen belüli, vagy bármely szerződött termelő telephelyén bekövetkezett havária eseményből,
vagy bármely üzemszerű működéstől eltérő helyzetből származó, hirtelen megnövekedett mennyiségű
hulladék hasznosítási folyamatba történő bevezethetőségéig végzett átmeneti tárolására 2 db mésztejjel
stabilizált erőművi pernye burkolattal ellátott medence került kialakításra. A haváriás-tároló 798 m2

alapterületű, 1.430 t kapacitású, a szükség-tároló 460 m2 alapterületű, 830 t kapacitású.

7. A tevékenység műszaki és tárgyi feltételei

A hulladékkezelő létesítmény területe járművel csak a telephely déli oldalán található acé/hídon keresztül
vezető bekötőúton közelíthető meg. Maga a létesítmény nincs körbekerítve, azonban a telephely nyugati
irányból folytonos kerítéssel, illetve zárható kapuval határolt, továbbá a bevezető híd zárható sorompóval
ellátott és a nap 24 órájában őrzött.

A telephely a tevékenység végzéséhez szükséges infrastruktúrával rendelkezik. Áramellátása a
szolgáltató hálózatáról közvetlenül, földkábel/e/ biztosított. A telephelyen belüli közlekedés kiépített belső
úthálózaton valósul meg. A folyamatos munkavégzéshez szükséges megközelítő utak aszfaltozottak,
illetve zúzottkő burkolatúak. A telephelyen épített iroda- és mérlegház, valamint szociális épület található.
A szennyvíz gyűjtésére két - egy 10 m3-es egy 15 m3-es - műanyag szennyvíztároló tartályt
rendszeresítettek.

Csapadék- és csurgalékvíz-e/vezetés

A telephely kiépített csapadékvíz-e/vezető hálózattal rendelkezik. A veszélyes hulladékkal érintkező
csapadékvizek e/vezetése külön rendszerben, 2 mm vastag HDPE fóliával szigetelt földmedrű árkokkal
történik. A csapadékvíz-elvezetés érdekében a telephelyen kialakított belső, szilárd burkolatú közlekedési
utakhoz kapcsolódóan is övárkok készültek. Az összegyűlő csapadékvizek befogadására és átmeneti
tárolására egy több, mint 500 m2 felületű, 2 mm vastagságú HDPE fólia borítású, kerítéssel körbekerített
földmedrű medence áll rendelkezésre.
A folyékony keverő medencék körüli térburkolatok a medencék felé lejtenek, így az innen származó
csapadékvizek közvetlenül a technológiában kerülnek felhasználásra.

Eszközigény

A telephelyen tömegmérésre két hídmérleg áll rendelkezésre. Az egyenként 60 tonna méréshatárral
rendelkező mérőeszközök hitelesítettek, rendszeresen karbantartottak. A hulladékok telephelyi
mozgatására és kezelésére rendelkezésre álló eszközök és munkagépek: dózer, dömper, forgó rakodó,
homlokrakodó, kombitraktor, locsoló jármű, seprűs autó, targonca, laprosta, dobrosta, lánctalpas
kotrógép, kotró-rakodó gép, vibrohenger. A részben bérelt, zömében saját tulajdonú, jó műszaki állapotú
gépek és eszközök a tevékenység zavartalan végzéséhez megfelelő kapacitással rendelkeznek. A
munkagépek karbantartása rendszeres, nagyobb javításuk szakszervizben történik. Üzemanyag ellátásuk
a telephelyen egy 20 m3-es konténerben kialakított üzemanyag kútról biztosított. A járművek és
munkagépek parkoltatását a veszélyes hulladék tároló helytől délre, zúzottkő burkolattal ellátott területen
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végzik. A telephelyi munkavégzéshez kéziszerszámok, áramfejlesztők, kertészeti kisgépek, ellenőrző és
mérő eszközök állnak még rendelkezésre.

8. A tevékenység személyi és közegészségügyi feltételei

Engedélyes felsőfokú, szakirányú képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmaz. A
technológiai feladatok e/látásához megfelelő számú és képzettségű, kioktatott személyzet áll
rendelkezésre.

A telephelyen az egészségbiztosítási kockázatok elemzését és értékelését elvégezték. A tevékenységet
végző dolgozók előzetes és időszakos orvosi vizsgálaton vesznek részt, melyen a kockázatelemzésben
meghatározott védőoltásokat is megkapják. A telephelyen az előírásoknak megfelelő fekete-fehér öltöző,
egyéni védőeszközök, munkaruhák és tisztálkodó szerek biztosítottak. A szociális ivóvízellátás két
tartályból, beszállítással biztosított. A zárt tartályokban gyűjtött szociális szennyvizeket a települési
közszolgáltatóval szállíttatják el.

9. A tevékenység pénzügyi feltételei

Engedélyes rendelkezik érvényes, környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással, továbbá a
kezelésre kerülő hulladék mennyiségével arányosan képzett, biztosítékot nyújtó céltartalék is
rendelkezésére áll.

Ill.

1. A tevékenység végzésére vonatkozó általános előírások:
1.1. A tevékenységet úgy kell végezni, működtetni, ellenőrizni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az

egységes környezethasználati engedélyben és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak.
1.2. Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági

engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.
1.3. Jelen engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási (hulladékkezelési) engedély a nem emberi

fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek technológiában történő kezelésére nem
jogosít.

1.4. Engedélyes állati melléktermékek - úgymint trágya, hígtrágya; valamennyi állatfajból származó
bendő és béltartalom; 3. kategóriába sorolt állati melléktermék - technológiában történő
kezelését a Komárom-Esztergom Megyei Állat-Egészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás
által 2006. augusztus 9-én kiadott 00113-012/KEM/2006. számú engedélye alapján, az abban
foglaltaknak megfelelően végezheti.

1. 5. Amennyiben jelen engedély rendelkező részében rögzített adatokban, illetve a technológiában
vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, úgy Engedélyes
köteles azt 15 napon belül a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni.

1.6. A jelen engedélybe foglalt követelményeket és előírásokat ötévente - a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) környezetvédelmi
felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során
figyelembe kell venni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi
felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a
felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM
rendeletben [továbbiakban: 1211996. (VII. 4.) KTM rendelet] foglaltakat.

1. 7. Amennyiben Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységét az engedély
időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt
legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

2. Hulladékgazdálkodási előírások:
2.1. Jelen engedély alapján kizárólag a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező t-tlt. számú

mellékletekben felsorolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése végezhető, az alábbi
feltételek figyelembe vételével.

2. 2. A telephelyen olyan hulladék nem vehető át, amelyre az engedély hatálya nem terjed ki.
2.3. A telephelyen nem vehető át és a kezelési technológiába nem vihető be olyan, a

hulladékjegyzékről szóló 7212013. (VIII. 27.) VM rendelet [továbbiakban: 7212013. (VIII. 27.) VM
rendelet] szerinti „közelebbről meg nem határozott", illetve „veszélyes anyagokat tartalmazó"
megnevezésű veszélyes hulladék, amelynek veszélyes komponense biológiailag nem bontható.
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2.4. A telephelyen nem vehető át és a kezelési technológiába nem vihető be olyan veszélyes
hulladék, amely biológiailag nem bontható veszélyes anyag tartalma - különösen a 7212013.
(VIII. 27.) VM rendelet 2. § 1. és 3. pontja szerint meghatározott fémek és vegyületeik - alapján
a Ht. 1. melléklete szerinti veszélyességi kategóriákba sorolható. A fentieket akkreditál
laboratórium által végzett vizsgálatokkal, valamint a vizsgálati eredmények alapján akkreditált
laboratórium által a veszélyességre vonatkozóan kiadott szöveges értékeléssel kell igazolni, és
hatósági ellenőrzés során a környezetvédelmi hatóság képviselőjének be kell tudni mutatni.

2.5. A telephelyen nem vehető át és a kezelési technológiába nem vihető be olyan, az Európai
Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendeletének (továbbiakban: POP-rendelet) V.
mellékletében felsorolt veszélyes hulladék, amely a POP-rendelet IV. mellékletében felsorolt
vegyületeket (továbbiakban: POP-vegyületek) tartalmaz. A fentieket akkreditál laboratórium
által végzett vizsgálatokkal kell igazolni, és hatósági ellenőrzés során a környezetvédelmi
hatóság képviselőjének be kell tudni mutatni.

2.6. A telephelyen átvett, valamint ott keletkező valamennyi hulladék mennyiségét mérni kell.
2. 7. A folyékony halmazállapotú, iszapszerű, valamint rostálást nem igénylő szilárd veszélyes és nem

veszélyes hulladékok fogadása közvetlenül a műszaki védelemmel ellátott folyékony keverő
medencékben történhet.

2. 8. A kezelés céljából átvett hulladékok telephelyi tárolása a hulladékok jellegétől függően kizárólag
a műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken, elkülönített módon történhet.

2. 9. A kezelésre átvett hulladékok telephelyi tárolása során a hulladéktároló helyek jóváhagyott
üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok
tárolásra, illetve a hulladéktároló helyek kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó előírásainak
megfelelően kell eljárni.

2. 1 O.Az átvételt követően a hasznosításra kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladék a hasznosítás
megkezdéséig az előkeze/ésse/ együtt összesen legfeljebb egy évig tárolható.

2.11.A telephelyen egy időben tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a hulladékok
tárolására alkalmas tároló helyek összes maximális befogadó kapacitását.

2. 12.Az egyes tároló helyeken tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az adott tároló hely
maximális befogadó kapacitását.

2. 13.A hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes
osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves,
illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző veszélyes hulladék nem
tárolható.

2. 14.A hulladékok tárolása során fellépő üzemzavar, illetve baleset elhárítása esetén a hulladéktároló
helyek jóváhagyott üzemeltetési szabályzatába foglalt intézkedési tervnek megfelelően kell
eljárni.

2. 15.Az átvett és hulladéktároló helyeken elhelyezett, előkezelést igénylő szilárd halmazállapotú
hulladékokat a folyékony medencékbe történő bekeverésük előtt az idegen anyagok
leválasztása céljából át kell rostálni.

2. 16. Rostálás tároló helyen kizárólag csak abban az esetben végezhető, ha az adott tároló helyen az
ezen tevékenységhez szükséges szabad kapacitás is rendelkezésre áll.

2. 17.A rostálási tevékenység a hulladéktárolás jogszerű végzését nem akadályozhatja.
2. 18.A rostálást követően gondoskodni kell a keletkező kirostált hulladék jellegének megfelelő

gyűjtőhelyre történő szállításáról, e/különített, környezetszennyezést kizáró módon végzett
gyűjtéséről és - munkahelyi gyűjtőhely esetén a hulladék keletkezésétől számított 6 hónapon,
üzemi gyűjtőhely esetén 1 éven belül - a gyűjtött hulladékok engedélyes hulladékkeze/őhöz
történő e/szállításáról.

2.19.A rosta működéséről üzemnaplót kell vezetni, mely tartalmazza a tárolótéren végzett rostálás
időpontját; az átrostált hulladék: jellegét, azonosító kódját, mennyiségét (kg-ban), a folyékony
keverő medencébe történő ürítésének időpontját, ürített mennyiségét; a rostálás során
keletkező, a technológiában felhasználásra nem kerülő hulladék: jellegét, azonosító kódját,
mennyiségét (kg-ban), gyűjtőhelyre történő szállításának időpontját.

2.20.A tároló, folyékony keverő, pihentető és érlelő téren egy időben mindösszesen 90.000 tonna
kezeletlen, és 300.000 tonna kezelés alatt lévő hulladék lehet.

2.21.A pihentető, valamint érlelő téren kialakított prizmákat jól láthatóan, beazonosítható módon,
táblákkal kell ellátni.

2.22.A biológiai kezelés technológiájáról ún. prizmanaplót kell vezetni, melynek az alábbiakat kell
tartalmaznia:

A prizmába bekevert hulladékok jellege, azonosító kódja, megnevezése, eredete,
mennyisége, összetétele (nehézfém, TPH, PAH, BTEX tartalma, POP-vegyületektől való
mentesség igazolása).
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A bevitt oltóanyag megnevezése, mennyisége.
A prizmán végzett technológiai műveletek megnevezése (beoltás, átkeverés,
levegőztetés, pihentető prizmába helyezés, érlelő prizmába helyezés, stb.), a műveletek
időpontja.
A lebomlás folyamatának igazolására vonatkozó mérések időpontja, megnevezése, a
mérési eredmények rögzítése.
A vörösiszap tározókra való kihelyezés idejének, helyének és a kihelyezett fedőanyag
mennyiségének, minőségének dokumentálása.

2.23.A biológiai kezeléssel előállított kész fedőanyag nem rendelkezhet a Ht. 1. melléklete szerinti
jellemzők egyikével sem! Ezt a HP5-HP7, valamint HP14 veszélyességi jellemzők tekintetében
nehézfémek, valamint TPH, PAH, BTEX tartalom tekintetében a kész fedőanyag - akkreditált
laboratórium által - érlelő prizmánként végzett, reprezentatív vizsgálatával igazolni kell.
Ugyanilyen módon kell igazolni a kész fedőanyag POP-vegyületektől való mentességét is' A
laboratóriumi vizsgálatok eredményét, valamint az eredmények - akkreditált laboratórium által a
veszélyességre vonatkozóan kiadott - szöveges kiértékelését a fedőanyag felhasználását
megelőzően a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. A fedőanyag
felhasználására csak a környezetvédelmi hatóság jóváhagyását követően kerülhet sor.

2.24.A telephelyen lévő, még fel nem használt kész fedőanyagnak meg kell felelnie a jelen
határozatban foglalt feltételeknek.

2.25.A telephelyen előállított fedőanyagot elsődlegesen a VII. tározó porzásmentesítésére kell
felhasználni. Az almásfüzitői vörösiszap tározókon kívüli fedőanyag felhasználás csak külön
hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehetséges.

2.26.A telephelyen előállított fedőanyag felhasználásáról egy éven belül gondoskodni kell.
Felhasználás hiányában intézkedni kell a fedőanyag hulladékként történő ártalmatlanításáról.

2.27.A tevékenységgel összefüggésben minden tárgyi negyedévet követő hónap 8. munkanapjáig a
területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak az alábbi adatokat - táblázatos formában -
meg kell küldeni:

az adott negyedévben átvett veszélyes és nem veszélyes hulladék azonosító kódját,
mennyiségét;
az átvett hulladékból átrostált hulladék mennyiségét;
a rostálás során keletkező hulladék(ok) azonosító kódját, mennyiségét;
prizmánként a prizmákba bekevert hulladék azonosító kódját, mennyiségét;
a prizmába bekerült egyéb anyagok (pl. adalék- és segédanyagok) mennyiségét.

2.28.A tárgyévben a vorosiszep tározókon kihelyezett fedőanyag által lefedett terület nagyságát
bemutató méretarányos helyszínrajzot, helyrajzi számonkénti bontásban, a kihelyezés
idejének és a kihelyezett fedőanyag mennyiségének megadásával a tárgyévet követő év
január 10-ig meg kell küldeni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak.

2.29.A telephelyen a keletkező, illetve az egyes hulladékkezelési technológiákból származó
hulladékok besorolását (azonosítását) a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt módon kell
elvégezni és alkalmazni.

2.30.A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat e/különítve, a
környezet károsítását kizáró módon, a telephelyen e célra kijelölt, a hulladék jellegének
megfelelő gyűjtőhelyeken kell összegyűjteni.

2.31.A munkahelyi gyűjtőhelyeken egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége:
vas hulladék gyűjtőhelyen 200 tonna;
csomagolási hulladék gyűjtőhelyen 100 tonna.

2.32.A munkahelyi gyűjtőhe/yeket táblával kell jelölni.
2.33.A munkahelyi gyűjtőhelyen csak a telephelyen képződött hulladék gyűjthető.
2.34.Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a képződéstől számított legfe/iebb 6 hónapig gyűjthető, ezt

követően gondoskodni kell annak munkahelyi gyűjtőhelyről történő e/szállításáról.
2.35.A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok elszállítása közvetlenül engedéllyel rendelkező

kezelőkhöz történhet.
2.36.A keletkezett hulladékok üzemi gyűjtőhelyen végzett gyűjtése során az üzemi gyűjtőhely

jóváhagyott üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
2.37.Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok elszállításáról a gyűjtőhely befogadó kapacitásától

függő gyakorisággal, de legkésőbb a gyűjtött hulladékok képződésétől számított egy éven belül
engedéllyel rendelkezőnek történő átadással gondoskodni kell.

2.38.A hulladékok gyűjtése során fellépő üzemzavar, illetve baleset e/hárítása esetén az üzemi
gyűjtőhely jóváhagyott üzemeltetési szabályzatába foglalt intézkedési tervnek megfelelően kell
eljárni.
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2.39.A tevékenység során képződő valamennyi hulladék kezeléséről a Ht. hulladékbirtokosra
vonatkozó előírásainak megfelelően kell gondoskodni.

2.40.A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre történő átadásakor meg kell
győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.

2.41.A hulladékok telephelyről történő e/szállítása a Ht. 14. § (1) bekezdésére és annak c) pontjában
foglalt kivételekre tekintettel végezhető.

2.42.A telephelyen a mástól átvett és Engedélyes által kezelt, a tevékenység során képződő és
másnak átadott hulladékokról hulladéktípusonként - a mindenkor hatályos jogszabályok szerint
meghatározott adattartalommal - naprakész nyilvántartást kell vezetni. A hulladék nyilvántartást
a tevékenység végzésének helyszínén kell tartani és hatósági ellenőrzés során a
környezetvédelmi hatóság képviselőjének be kell tudni mutatni.

2.43.A nyilvántartást, üzemnaplót, prizmanaplót, bizonylatot Engedélyes legalább 5 évig - veszélyes
hulladék esetén 10 évig - köteles megőrizni.

2. 44.A hulladékokról vezetett telephelyi nyilvántartás alapján - a mindenkor hatályos jogszabályok
szerint meghatározott adattartalommal és gyakorisággal - adatszolgáltatást kell teljesíteni.

2.45.Engedélyes köteles a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően az előírások szerinti
végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.

2.46.Engedélyesnek az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység befejezéséig érvényes,
környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

2.47.Az üzleti év végét követő év május 31-ig a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság felé
igazolni kell a céltartalék rendelkezésre állását.

3. Levegőtisztaság-védelmi előírások:
3.1. A VII. számú vörösiszap tározót, mint működő felületi forrást úgy kell üzemeltetni, fenntartani,

hogy abból a legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
3.2. A VII. számú vörösiszap tározó mellett a töltés és a patak között (5. sz. mérőpont) valamint a VII.

számú vörösiszap tározó mellett a töltés és a patak között a sorompónál (5/1. mérőpont) évente
egyszer szálló porra vonatkozó méréseket kell végezni, ennek eredményeit a tárgyévet követő
január 31-ig be kell nyújtani a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz.

3.3. A VII. számú vörösiszap tározóra, mint bejelentett működő diffúz légszennyező forrásra
légszennyezés mértéke (LM) éves jelentést kell tenni a tárgyévet követő március 31-ig.

3.4. Száraz, szeles időjárás esetén a tározón a szállítási utak /ocso/ásáva/ kell a porkibocsátást
csökkenteni. A lefedetlen anyagtárolás miatti esetleges porképződést nedvesítéssel, széttörő
technikák alkalmazásával kell megakadályozni.

3. 5. A lakosságot zavaró bűz megjelenését a technológiai előírások betartásával kell megelőzni.
3. 6. Amennyiben a tevékenységhez kapcsolódóan rendkívüli légszennyezés történik, azt a területileg

illetékes környezetvédelmi hatóság felé jelenteni kell, az e/végzendő vagy megtett beavatkozás
ismertetésével.

4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások:
4.1. Az üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan

változást, mely a zajterhelési határérték mértékét és teljesülését befolyásolja köteles 30 napon
belül bejelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak.

5. Természetvédelmi előírások:
5.1. A gyomfajok és inváziós fajok terjedésének megakadályozása céljából a gyomosodó felszíneket

(útszé/eket, telekhatár környékét stb.) rendszeresen kaszálni szükséges.
5.2. A gyurgyalag és partifecske madarak fészkelésére alkalmas meredek partfalak kialakítását

lehetőség szerint el kell kerülni. A fészkelési időszak megkezdése előtt a potenciális
fészke/őterü!eteket takarni kell. Amennyiben a madarak fészkelése megtörtént, abban az
esetben földmunkával járó tevékenység a fészkelési időszakban (április 1. - augusztus 31.) nem
végezhető.

6. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások:
6.1. Engedélyesnek a környezetkárosodás megelőzésének és e/hárításának rendjéről szóló 9012007.

(IV. 26.) Korm. rendelet [továbbiakban: 9012007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 1. melléklete szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelő üzemi kárelhárítási tervet kell benyúitania a területileg
illetékes környezetvédelmi hatósághoz elbírálásra. Határidő: 30 napon belül.

6.2. Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi rendkívüli állapotot köteles
nyilvántartásba venni, különös tekintettel a környezetveszélyeztetést, környezetkárosítást, illetve
haváriát okozó eseményekre.
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6.3. A technológia során keletkező fedőanyag szennyező komponenseire vonatkozó kihelyezési
határkoncentrációk az alábbiak.

Fedőanyag szennyező Kihe/yezhetőségi határérték (mg/kg
komponensei szárazanyag)

As 50 

Cd 10 

Co 50 

Cr 1000 

Cr(VI) 1 

Cu 1000 

Hg 5

Mo 20 

Ni 200 

Pb 500 

Se 50 

Zn 2000 

összes PAH 10 

Összes PCB kimutathatósági határ alatt

TPH 4000 

A fedőanyagnak egyidejűleg kell megfelelnie a fenti határkoncentrációknak és a
hulladékgazdálkodási előírások 2.23. pontjában foglalt feltételeknek.

7. Az elérhető legjobb technika (BA TJ figyelembevételével tett előírások:
7.1. Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb

technika követelményeinek megfelelően űzemeltetni.
7.2. Engedélyes a hulladékok átvételét, tárolását, kezelését és gyűjtését az emberi egészség

veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkűl úgy kell végezze, hogy az ne jelentsen
kockázatot a környezeti elemekre.

7.3. A hulladék tárolására, kezelésére és gyűjtésére szolgáló terűletek kialakítása és működtetése
során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítani kell, hogy a tárolás, kezelés és gyűjtés
ideje alatt a hulladékok ne szennyezzék a környezetet.

7.4. A hulladékok telephelyen történő mozgatását, valamint kezelését csak megfelelő műszaki
állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközökkel és munkagépekkel lehet végezni.
A kezelés során használt eszközök és munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni
és szűkség szerint javítani kell.

7. 5. A munkagépek telephelyen történő tárolását, parkoltatását úgy kell biztosítani, hogy csepegés,
elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen.

7. 6. Az összegyűlt csurgalék- és csapadékvizeket a kezelőtér megfelelő lejtésű kialakításával gyűjteni
kell, majd a technológiába történő visszavezetéssel azokat a kezelés során fel kell használni.

7. 7. A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre történő átadása során -
amennyiben lehetséges - elsődlegesen a hulladékok hasznosításra történő átadására kell
törekedni.

7.8. A létesítménynek a tevékenységhez kapcsolódóan rendelkeznie kell havária tervvel.
7. 9. A tározón kialakított havária tereket a hulladékok fogadására alkalmas állapotban, a te/itatáshoz

szükséges anyagokat és üres konténereket készenlétben kell tartani.
7.10.A 2019. december 31-i határidőre benyújtandó 5 éves felülvizsgálati dokumentációban vizsgálni

kell a tevékenységnek az újonnan kihirdetett BA T következtetéseknek való megfelelését, illetve
be kell mutatni a 2022. augusztus 10-ig való megfelelés érdekében szükséges intézkedéseket.
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/V

A szüneteltetésre és a felhagyásra vonatkozó előírások:
1. Amennyiben az engedélyezett tevékenység szüneteltetésére vagy felhagyására kerül sor, úgy

azt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni.
2. A tevékenység felhagyásával a VII. számú tározón stabilizált pernye burkolattal kialakított

medencék és kezelő területek pernye anyagát vissza kell bontani. A keletkező pernye hulladék
további kezeléséről engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással kell
gondoskodni.

3. A folyamatos munkavégzéshez szükséges megközelítő utak, a hulladéktároló területek, valamint
a folyékony keverő medencék szilárd burkolatát a használat befejeztével vissza kell bontani, és
az ily módon keletkezett visszabontott anyagokat hulladékként kell kezelni.

4. A telephelyi létesítmények, műtárgyak, épületek, szilárd burkolatok bontási műveletei során
leválasztott, illetőleg elkülönülő anyagokat hulladékként kell kezelni. Gondoskodni kell azok
e/különített gyűjtéséről, valamint engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról.

5. Engedélyes a tevékenység felhagyása esetén köteles gondoskodni az üzemeltetett
technológiához kapcsolódó valamennyi hulladék jogszerű hasznosításáról, illetve
ártalmatlanításáról a hulladékok arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő
átadásával.

Jelentéstétel:
Engedélyes köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását és
jogerőssé válását követően minden évben az alábbi adatszolgáltatásokat teljesíteni és jelentéseket
benyújtani:

Adat-

Adatszolgáltatás jellege szolgáltatási Beadási
jelentés határídő

gyakorisága
Hulladékgazdálkodás:
A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékokról és a
keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente a tárgyévet követő év
szóló adatszolgáltatás, hulladékmennyiségtől függően E- március 1.
PRTjelentés.

A céltartalék rendelkezésre állásának igazolása. évente az üzleti év végét követő
év május 31-ig

A kezelésre átvett veszélyes hulladékokról szóló negyedévente a tárgynegyedévet
adatszolgáltatás. követő 30. nap
Táblázatos formában:
• az adott negyedévben átvett veszélyes és nem

veszélyes hulladék azonosító kódja, mennyisége;
• az átvett hulladékból átrostált hulladék mennyisége;

a tárgynegyedévet• a rostálás során keletkező hulladék(ok) azonosító negyedévente követő hónap 8.
kódja, mennyisége; munkanapja• prizmánként a prizmákba bekevert hulladék
azonosító kódja, mennyisége;

• a prizmába bekerült egyéb anyagok (pl. adalék- és
segédanyagok) mennyisége.

A vorosiszep tározókon kihelyezett fedőanyag által
lefedett terület nagyságát bemutató méretarányos a tárgyévet követő évhelyszínrajz helyrajzi számonkénti bontásban, a évente
kihelyezés idejének és a kihelyezett fedőanyag január 10-ig

mennyiségének megadásával.
Levegőtisztaság-védelem:
Az 5. és 511. mérőponton elvégzett, szálló porra évente a tárgyévet követő év
vonatkozó mérések eredményei. január 31-ig
A VII. számú tározóra, mint bejelentett működő diffúz a tárgyévet követő évlégszennyező forrásra légszennyezés mértéke (LM) évente
jelentés. március 31-ig
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Adat-

Adatszolgáltatás jellege szolgáltatási Beadási
jelentés határidő

gyakorisága
Zajvédelem:
A környezeti zajforrás területén és hatásterületén
bekövetkező minden olyan változást, mely a zajterhelési eseti 30 napon belül
határérték mértékét és teljesülését befolyásolja.

Egyéb:
Haváriák, rendkívüli szennyezések (víz, földtani közeg, eseti haladéktalanul
levegő)

Panaszok eseti a panasz beérkezését
követő 3 napon belül

A lebomlás folyamatának befejezését (a fedőanyag minden esetben a
e/készülését) igazoló akkreditált laboratóriumi vizsgálatok eseti fedőanyag felhasználását
és azok kiértékelése. megelőzően

V

1. A jelen határozatban foglaltak szerint a veszélyes és nem veszélyes hulladékok
hasznosítása (R3) és azt megelőző előkészítése (előkezelés, R12) és a fedőanyag R11
kóddal történő hasznosítása (kihelyezése) e határozat jogerőre emelkedésétől számítva
2020. május 31. napjáig végezhető.

2. Jelen egységes környezethasználati engedély a jogerőre emelkedésétől számított 5 évig
érvényes.

3. Jelen egységes környezethasználati engedély a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § 
(4) bekezdés szerinti 5 évente kötelező felülvizsgálatának benyújtási határideje 2020. január
15. napja.

4. Jelen határozat jogerőre emelkedésével hatályát veszti a 2010. május 31. napján kelt, 392-
7/2010. iktatószámú határozat, 2010. november 10. napján kelt, 392-15/2010. iktatószámú
határozat, a 2012. július 18. napján kelt, 609-15/2012. iktatószámú határozat.

5. Hatályban marad a 2017. szeptember 4. napján kelt, 4582-5/2017. ügyiratszámú, üzemeltetési
szabályzatot jóváhagyó, jelen egységes környezethasználati engedély Ifi/A. fejezetét megállapító
határozat."

B) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vízüqyi és vízvédelmi
hatáskörben adott 3500012822-6/2019.ált számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 201.KPk.50.027/2018/5. számú kötelező végzése
alapján a Pest Megyei Kormányhivatalnál PEIKTF0/311/2019. ügyiratszámon folytatott másodfokú
környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásban, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 35800/1242-1/2016.ált. számú elsőfokú szakhatósági állásfoglalását felülvizsgáltam, és az
alábbi szakhatósági állásfoglalást adom

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság)
35800/1242-1/2016. ált. számú elsőfokú szakhatósági állásfoglalását (a továbbiakban: elsőfokú
szakhatósági állásfoglalás) az alábbiak szerint megváltoztatom.

/.

Az elsőfokú szakhatósági állásfoglalás rendelkező részének első mondatát törlöm és a helyébe az
alábbi szöveget helyezem:
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 634-3/2016. számú, valamint a Pest Megyei
Kormányhivatal PEIKTF0/311-16/2019. számú megkeresése alapján (a Tatai Környezetvédelmi Zrt.
(székhely: 2890 Tata, Baji út 9.) kérelmére indult környezetvédelmi közigazgatás eljárásban) az
Almásfüzitő 03/30, 03/32 hrsz -ú, a Dunaalmás 0704/31 és 0704/32 hrsz.-ú VII. számú vorosiszep
tározón folytatott tevékenységre vonatkozó egységes környezetvédelmi engedély felülvizsgálati
dokumentációt vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból elfogadom és javaslom az egységes
környezethasználati engedély, valamint a szükséges hulladékgazdálkodási engedély megadását az
alábbi kikötésekkel:

II.

Az elsőfokú szakhatósági állásfoglalás rendelkező részéből törlöm a kikötések teljes
szövegrészét és a törölt kikötés szövegrész helyébe az alábbi kikötéseket helyezem:
1) Az engedélyezett tevékenység során esetlegesen bekövetkező felszíni vagy felszín alatti víz
szennyezésről - a szükséges kárelhárítás egyidejű megkezdése mellett - haladéktalanul tájékoztatni kell
a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Igazgatóság).
2) A felszín alatti víz monitorozásába bevonandó monitoring kutak: NA 1-NA3 és NA4/A kutak, és háttér
kútként a 9695 jelű kút.
3) Tekintettel arra, hogy a VII. számú vörös iszap-tározó nyugati oldalán nincs kialakított a felszín alatti
talajvíz minőségének nyomon követésére alkalmas monitoring pont (kút), ezért az egységes
környezethasználati engedély véglegessé válását követő egy éven belül javaslatot kell tenni legalább egy
monitoring pont (kút) létesítésére és üzemeltetésére.
4) A felszín alatti (talaj)víz monitoring kútjaiban a talajvízszinteket havi gyakorisággal kell mérni, a
vízminőségi mintavételeket a Duna vízállásaihoz, a legnagyobb és legalacsonyabb vízszintekhez igazítva
félévente, közel azonos időpontban kell elvégezni. A vizsgálandó szennyezőanyag komponensek.
vízhőmérséklet, pH, nátrium, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOlp, összes keménység, vas,
mangán, klorid-, szulfát-, nitrii-; nitrát-, ammónium-, foszfát, cianid-, fluorid-ionok-, molibdén, bárium,
összes króm, nikkel-, réz, cink, kadmium, ólom, higany, arzén.
5) Évente egy alkalommal, az eddigi vizsgálatok időpontjához igazítva el kell végezni a vízminták TPH
tartalmának meghatározását. A vízminták PAH és PCB vizsgálatát abban az esetben kell elvégezni,
amennyiben a TPH-tartalom meghaladja az 1 mg// értéket.
6) Az ásványolaj-tartalom vizsgálatával egy időben, évente egy alkalommal el kell végezni a vett
vízminták (öko)toxicitás- vizsgálatát, a vizsgálati módszert a környezethasználó választja meg, de a
megválasztott módszert az egységes környezethasználati engedély meghatározott időszaka alatt csak
abban az esetben változtathatja meg, ha a vizsgálati módszer módosításához az engedélyező
környezetvédelmi hatóság hozzájárult.
7) A Duna VII. számú vörös iszap tároló kazetta fölötti és alatti (NA-1 figyelőkútnál, a Szőny- Füzitői
csatorna torkolata fölötti részen) részén a Dunából évente egy alkalommal a nyári időszakban felszíni
vízmintát kell venni és felszíni víz minőségre megvizsgáltatni. A vizsgálandó vízszennyezőanyag
komponensek: általános vízkémia, összes alifás szénhidrogén (TPH).
8) A felszíni és a felszín alatti vízminták minőségi értékelésénél figyelembe kell venni a Duna vízállásának
hatásait és az éves meteorológiai hatásokat is.
9) A vízmintavételeket és a vizsgálatokat csak arra akkreditált szervezet végezheti a vonatkozó vizsgálati
szabványok figyelembevételével.
Felhívom a figyelmet az alábbiakra:
a) A VII. számú vörös iszap-tároló kazetta töltéseinek állapotára fokozott figyelmet kell fordítani,
különösen egy-egy dunai árhullám alatt, illetve levonulását követően.
b) A felszín alatti (talaj)víz monitoring kutak csak érvényes vízjogi létesítési engedély birtokában
létesíthetőek, illetve üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetőek.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a szakhatósági állásfoglalás a
határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

II.

Az elsőfokú szakhatósági állásfoglalást egyebekben helybenhagyom.

C) A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi
hatáskörben adott 361001687-112019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:
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„A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Föosztály megkeresése
alapján, a Tatai Környezetvédelmi Zrt. (2890 Tata, Baji út 9) részére a veszélyes és nem veszélyes
hulladékok hasznosítási és az ehhez kapcsolódó előkezelési tevékenységhez, a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos e/járáshoz, mint katasztrófavédelmi szakhatóság

hozzájárulok.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető
végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

D) Jogorvoslati záradék: Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs,
az kézbesítéssel jogerössé válik, annak bírósági felülvizsgálatát - jogsérelemre hivatkozással - a
közléstől számított harminc napon belül a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatalhoz 3 példányban írásban
vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet
kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha
szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: elsőfokú hatóság) a 2016. április 14.
napján kelt, 634-28/2016. iktatószámú határozatával (továbbiakban: Határozat) a Tatai
Környezetvédelmi Zrt. (2890 Tata, Baji út 9., továbbiakban: Engedélyes) részére az Almásfüzitő
03/30, 03/32, Dunaalmás 0704/31, 0704/32 helyrajzi számú ingatlanokon lévő VII. számú vörösiszap
tározón folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítási (R3) és az ehhez kapcsolódó
előkezelési (R12) tevékenységet engedélyező, 392-6/2010. iktatószámú egységes
környezethasználati engedély felülvizsgálatára és az engedély módosítására irányuló kérelmet
elutasította.

A Határozattal szemben Engedélyes jogorvoslati kérelmet terjesztett elő.

A Határozattal kapcsolatban kifogásolja, hogy az elsőfokú hatóság elmulasztotta a tevékenység
felhagyására vonatkozó rendelkezések előírását. A 656-24/2015. iktatószámú határozattal szembeni,
2015. augusztus 14-én kelt fellebbezésében foglaltakat fenntartja. Álláspontja szerint az elsőfokú
hatóságnak nem kellett rendelkeznie a korábbi egységes környezethasználati engedélye hatályon
kívül helyezéséről. Véleménye szerint az elsőfokú hatóság nem megfelelő módon vette figyelembe az
OKTF-KP/11910-7/2015. számú végzésben foglaltakat, így nem tett eleget a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 50. §
(1 ), valamint 105. § (4) bekezdésében foglaltaknak. Egyebekben a Határozat hulladékgazdálkodási
szempontú megállapításait vitatja, azt nem tartja megalapozottnak.

A Ket. 104. § (3) bekezdésében foglaltak szerint másodfokú eljárásom során az alábbiakat
állapítottam meg.

1. Előzmények:

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban:
ÉDU-KTVF) a H-1391016/2004. számú határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott
az Engedélyes részére az Almásfüzitő 03/29, 03/30, 03/31 és a Dunaalmás 0704/31, 0704/32,
0704/33 helyrajzi számokon lévő VII. számú vörösiszap tározóra (továbbiakban: VII. számú
vörösiszap tározó), illetve a veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal folytatott hasznosításra,
komposztálással történő biológiai átalakítási tevékenységre. E tevékenységet az Engedélyes
felülvizsgálta és 2009-ben felülvizsgálati dokumentációt nyújtott be, amely alapján az ÉDU-KTVF
felülvizsgálati eljárást folytatott le.

A felülvizsgálati eljárás eredményeképpen az ÉDU-KTVF a 2010. április 22. napján kelt, 392-6/2010.
számú határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott a VII. számú vörösiszap tározón
folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítására és előkezelési tevékenységére
A tevékenység lényege, hogy az Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok aerob biológiai
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kezelésével úgynevezett „mesterséges talajt" (fedőréteget) állít elő, amely a vörösiszap tározó
porzásmentesítését szolgálja.

Az egységes környezethasználati engedély VI. pontja az engedély érvényességi idejét úgy határozta
meg, hogy az az abban foglaltak ötévenként történő felülvizsgálata során hozott határozat jogerőre
emelkedéséig hatályos. Indokolásában úgy fogalmazott, mivel a hatóság megállapította, hogy a
tervezett tevékenység előírások betartása mellett az elérhető legjobb technikai követelmény
rendszerének megfelel, a környezet védett elemeit nem károsítja, ezért az egységes
környezethasználati engedélyt a Kvt. 79. § (1) bekezdése és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20.
§ (3) és (8) bekezdése alapján 5 év időtartamra megadta.

Az egységes környezethasználati engedély alapján az Engedélyes hulladékgazdálkodási
tevékenysége 132.000 tonna/év veszélyes és 280.00 tonna/év nem veszélyes hulladékra terjedt ki.

Az Engedélyes 2014. január 14. napján felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérte az egységes
környezethasználati engedély felülvizsgálatát. E dokumentáció tartalmazta a 2009 és 2013 között
végzett tevékenység bemutatását, valamint kérelmet arra vonatkozóan, hogy tevékenységét több
pontban módosíthassa.

Az ÉDU-KTVF jogutódja az elsőfokú hatóság a 2015. július 30. napján kelt, 656-24/2015. számú
határozatában a tevékenység felülvizsgálatára és a korábban engedélyezett tevékenység
módosítására vonatkozó kérelem elutasítása mellett döntött, így meghatározta a tevékenység
felhagyására vonatkozó előírásokat is. E döntéssel szemben az Engedélyes fellebbezést nyújtott be,
amely alapján másodfokú eljárás indult az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség (továbbiakban: Főfelügyelőség) előtt. A Főfelügyelőség 2015. október 19. napján
kelt, OKTF-KP/1190-7/2015. számú végzésében a 656-24/2015. számú, felülvizsgálatot elutasító
határozatot megsemmisítette és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte.
A másodfokú végzés előírta, hogy a megismételt eljárásban vizsgálni kell,

1. az Engedélyes hulladékhasznosítási, -ártalmatlanítási vagy mindkét műveletet végzi-e;
2. milyen művelet, milyen kódon és milyen hulladékok tekintetében valósul meg;
3. be kell azonosítani, hogy az Engedélyes tevékenysége a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

melyik mellékletébe sorolható be;
4. be kell azonosítani, melyik hulladék R12 (előkezelés) és melyik hulladék R3 (hasznosítás)

kódon kezelhető.

Az elsőfokú hatóság 2015. október 22. napján indította meg a megismételt eljárást. Ennek keretében
a 2016. április 14. napján kelt, 634-28/2016. számú határozatával ismételten elutasította az
Engedélyes felülvizsgálati kérelmét. A döntéssel szemben az Engedélyes fellebbezést nyújtott be,
amely alapján ismételt másodfokú eljárás indult a Főfelügyelőség előtt.

A Főfelügyelőség a 2016. augusztus 10. napján kelt, OKTF-KP/6469-12/2016. számú határozatával
az elsőfokú döntést megsemmisítette lényegében megállapítva, hogy az elsőfokú hatóság nem tett
eleget tényállás-tisztázási kötelezettségének, valamint nem tett eleget a Főfelügyelőség új eljárásra
utasító végzésében foglalt előírásoknak annak ellenére, hogy azok kötötték őt.

A 2016. augusztus 10-én kelt, OKTF-KP/6469-12/2016. számú határozattal szemben keresetet
nyújtott be mind az Engedélyes mind a Greenpeace Magyarország Egyesület, akik a peres eljárásban
felperesként vettek részt. A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. április 27. napján
kelt, 8. K.27.283/2016/24. számú ítéletében az OKTF-KP/6469-12/2016. számú határozatot hatályon
kívül helyezte, és a Főfelügyelőség jogutódját a Pest Megyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására
és új határozat meghozatalára kötelezte. Az ítélettel szemben a Pest Megyei Kormányhivatal
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, aki a felülvizsgálati kérelem alapján az ítélet
végrehajtását felfüggesztette, majd 2018. június 27. napján kihirdette Kfv.Vl.37.598/2017/8. számú
végzését.

A Kúria a Kfv.Vl.37.598/2017/8. számú végzésben azt állapította meg, hogy a Tatabányai
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélete felülvizsgálatra nem alkalmas. Az OKTF-KP/6469-
12/2016. számú határozat ugyanis bár az elsőfokú döntés megsemmisítéséről rendelkezett burkoltan
mégis új eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú hatóságot. Az ilyen döntés tartalma és a nem
alakszerű formában megjelenő közigazgatási aktus felülvizsgálatáról szóló 1/2009. KJE határozat
szerint végzésnek tekintendő, így annak peres eljárásban történő elbírálásának nem volt helye. A
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Kúria úgy rendelkezett, hogy a megismételt eljárást a közigazgatási nemperes eljárásra irányuló
szabályok szerint kell lefolytatni. Ennek során először is a Ket. 109. § és a közigazgatási nemperes
eljárásokat szabályozó 2005. évi XVII. törvény rendelkezéseinek együttes értelmezése alapján arról
kell állást foglalni, hogy helye van-e egyáltalán az alperesi döntés bírósági felülvizsgálatának
nemperes eljárásban vagy magát a nemperes eljárást is meg kell szüntetni.

A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2018. november 10. napján kelt,
201.Kpk.50.027/2018/5. számú végzésében az OKTF-KP/6469-12/2016. számú határozatot hatályon
kívül helyezte, és a Pest Megyei Kormányhivatalt az eljárás folytatására kötelezte. Döntésében többek
között megállapította, hogy az elsőfokú döntés megsemmisítése nem eredményezheti azt, hogy
elbírálatlan kérelem keletkezik az elsőfokú hatóságnál, ilyen tartalommal nem értelmezhető a Ket.
105. §-a. Ilyen esetben az eljárás nem indul újra, az elsőfokú hatóság egyszer már kimerített
hatásköre nem éled fel újra. A bíróság megállapította, hogy a másodfokú hatóság olyan tartalmú
döntéssel zárta le a fellebbezési eljárást, amelynek meghozatalára a döntés időpontjában már nem
volt hatásköre és amely a jogorvoslati eljárás megszüntetését eredményezte volna anélkül, hogy a
Ket. 31. §-ában felsorolt megszüntetési okok bármelyike fennállt volna. A nemperes eljárásban hozott
döntéssel szemben sem rendes sem rendkívüli jogorvoslatnak nem volt helye, így az iratok
visszaérkezésével a másodfokú eljárás folytatásáról intézkedett a Pest Megyei Kormányhivatal mint
másodfokú hatóság a PE/KTF0/311-1/2019. számú iratával.

II. Az elsőfokú hatóság Határozatának vizsgálata

Az Engedélyes a jogorvoslati kérelmében kifogásolta, hogy az elsőfokú hatóság a határozatában nem
rendelkezett a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségekről. A jelen eljárás tárgya az
egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata volt, amelynek során az elsőfokú
hatóságnak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. §-ban foglaltak alapján kellett eljárnia. Ahogy
azt a fellebbezés is sérelmezte, az elsőfokú hatóság a 656-24/2015. iktatószámú határozatában a
telephelyen lévő, a tározó porzásmentesítésére fel nem használt, a technológiába bekerült és átvett
hulladékok kezelésének megoldására, valamint a VII. tározó porzásmentesítésének alternatív
megoldásának kidolgozására irányuló kötelezettségekről is rendelkezett. Az elsőfokú hatóság
határozatában a felülvizsgálat eredménye alapján a kérelem elutasításáról döntött, ugyanakkor a
felhagyás tekintetében, a korábban szükségesnek ítélt kötelezettségekről nem rendelkezett, és ezen
rendelkezések elhagyását nem indokolta. Mivel a kérelem elutasítása esetén hulladékgazdálkodási és
levegőtisztaság-védelmi szempontból a felhagyás vonatkozásában szükséges lett volna további
kötelezettségek meghatározása, így az Engedélyes fellebbezése ebből a szempontból
megalapozott.

*
A fellebbezés alapján hulladékgazdálkodási szempontból a következőket állapítottam meg:

1) Az elsőfokú hatóság a megismételt eljárásában a tényállás tisztázása érdekében 2015. november
15-én kelt, 656-43/2015. számú végzésében felhívta az Engedélyest nyilatkozattételre, amelyet az
Engedélyes 2016. január 19. napján teljesített, és azt 2016. március 1. napján a „Almásfüzitő, VII. sz.
vörösiszap tározó Szennyező komponensek átalakulási folyamatai és jövőbeni viselkedése a
hulladékhasznosítással kialakított fedőanyagban" című dokumentációval kiegészített.

Az elsőfokú hatóság érvelése szerint a technológia megítéléséhez szükség lett volna a technológiába
bevihető és még a technológiában kezelhető hulladékok veszélyességet okozó komponensének
határkoncentrációjára, mivel a technológia határainak ismerete nélkül nem garantálható, hogy az adott
technológiai paraméterek mellett a bevitt veszélyességet okozó komponensek a biológiai átalakítási
művelettel maradéktalanul lebonthatók. Továbbá a veszélyes szervetlen összetevők az adott
technológiában biológiai átalakítással nem bonthatók, ezért ebből a szempontból is fontos ismerni a
technológiába bevitt veszélyes összetevők koncentrációját, mennyiségi értékeit. Mivel az Engedélyes
által benyújtott táblázatban nincsenek mennyiségi értékek, határkoncentrációk, a hatóság nem tudja
megállapítani, hogy az adott technológia alkalmas-e az Engedélyes által kért és a táblázatban
ismertetett hulladékok kezelésére.

Az Engedélyes fentiek vonatkozásában tett összegzett álláspontja az, hogy a felülvizsgálati
dokumentációban hivatkozott bemeneti és kihelyezési határértékek, technológiai jellemzők, az elmúlt
10 év anyagmérlegei, monitoring eredmények és kihelyezési hozzájárulások, a megfelelően
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növényesített tározófelület, mint hosszú idejű bioindikátor, valamint a korábban elfogadott tényfeltárás
által igazolt szennyezés-mentesség ismeretében a hatóság meg tudja ítélni a folyamatot.

A másodfokú hatóság által megállapítható volt, hogy az Engedélyes számára csak közvetlenül, a
kezelésre történő átadás igényét megelőzően válik ismertté az átvenni tervezett hulladékok
összetétele, az összetevők koncentrációja A termelők részéről a hulladékok kezelésre történő
átadásának igénye pedig nyilvánvalóan nem egyszerre, egy időben keletkezik. Továbbá a
technológiába bevezetni kívánt hulladékok azonosító kódonként egy-egy koncentrációval nem
jellemezhetők, mivel az Engedélyes több különböző termelőtől vesz át ugyanazon azonosító kódú
hulladékot, ennek következtében a technológiába ugyanazon azonosító kóddal bevezetni kívánt
hulladékok különböző összetételűek lehetnek, a veszélyes komponensek tekintetében különböző
koncentrációkkal rendelkezhetnek. Ezáltal az Engedélyes által hasznosítási céllal átvenni tervezett
veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból kockázatos összetevőinek, káros anyagainak
koncentrációja az Engedélyes által előzetesen, hulladékkódonként nem határozató meg, ezért erre
vonatkozó adatokat az Engedélyes a hulladékok átvételét megelőzően szolgáltatni nem tud.
Ez azonban nem képezhette a kérelme elutasításának indokát, hiszen az elsőfokú hatóságnak az
Engedélyes által szolgáltatott számos olyan adat állt rendelkezésére, amelyek alapján volt lehetősége
dönteni arról, hogy egy adott hulladék a technológiában kezelhető-e, illetve milyen feltételekkel
kezelhető.

Az elsőfokú hatóság által sem vitatható tény volt az, hogy a technológia hulladékkezelésre alkalmas.
Ez esetben az elsőfokú hatóságnak alapvetően tehát azt kellett volna meghatároznia, hogy a
bevezetni kívánt hulladékok közül a technológiában mely hulladékok és milyen feltételekkel
kezelhetők oly módon, hogy a tevékenység hasznosításnak minősüljön, és ne jelentsen
környezeti kockázatot. Annak érdekében, hogy a tárgyi hulladékkezelés, illetve az annak során
előállított fedőanyag ne jelentsen környezeti kockázatot, az elsőfokú hatóságnak a tevékenység
engedélyezése során lehetősége lett volna a technológiába bevihető hulladékok körének
korlátozására. A technológiába bevezethető hulladékok körének szabályozásával
kiküszöbölhető a hulladékgazdálkodási technológia környezetre és emberi egészségre
gyakorolt káros hatása.

Fentiek alapján megállapítható volt, hogy a veszélyes összetevők koncentrációjának, mennyiségi
értékeinek hiányára való hivatkozás nem alapozta meg az Engedélyes kérelmének elutasítását.

2) Az elsőfokú hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a dokumentációban foglaltak szerint az
egyes funkciókra alkalmas anyagok arányai nem kerültek bemutatásra, a bemutatott funkciók csupán
elvi lehetőségként kerültek felsorolásra. A dokumentációból ugyancsak nem derül ki, hogy a bizonyos
funkciók ellátására alkalmas hulladékok milyen keverékarányban fejtik ki hatásukat, továbbá nem
került bemutatásra, hogy az egyes komponensek esetében milyen reakció idő mellett megy végbe az
átalakulás, illetve a technológia szempontjából nem került meghatározásra, hogy az egyes
komponenseknek a bekeveréskor milyen arányban kell egymással állnia. Nem volt vitatott azon
megállapítás, hogy az engedélyezni kért hulladéklistában szereplő hulladékok szervesanyag-tartalma,
különös tekintettel az ásványolaj tartalomra, biológiailag átalakítható. Az elsőfokú hatóság
megállapította azonban, hogy az engedélyezni kért szervesanyag-tartalmú hulladékok nem csak
szerves összetevőkből, hanem olyan szervetlen összetevőkből is állnak (veszélyes hulladék
égetőművek salakja, kazánhamu, pernye, nehézfémmel szennyezett talaj), amelyek fö veszélyességi
összetevőjét a nehézfémek jelentik, amelyek biológiailag nem bonthatók. Álláspontja szerint ezek a
nehézfémek (Hg, Cd, As, Pb, Cr, Se) talajban, élő szervezetekben akkumulálódhatnak, az élő
szervezetből nem ürülnek ki, és bizonyos koncentráció felett ezen nehézfémek mennyiségének
csökkentésére a bemutatott biológiai átalakítási folyamat nem alkalmas. A keverési művelet ezen
összetevők esetében hígításra irányul. Az elsőfokú hatóság szerint az Engedélyes nem bizonyította,
hogy jobb környezeti eredmény érhető el nem veszélyes hulladék veszélyessel történő
összekeverésével, mint nélküle.

Az Engedélyes jogorvoslati kérelmében kiemelte, az elsőfokú hatóság sem vitatta, hogy a hulladékok
szervesanyag-tartalma lebontható. Nem állította a nehézfémek bonthatóságát, éppen ezért kerültek a
bemeneti nehézfém koncentrációk a kihelyezéskor is elfogadható értékeknek megfelelően
megállapításra. Hangsúlyozta, hogy nem tett arra vonatkozó állítást, hogy a technológia alkalmas
nehézfémek biológiai eltávolítására, illetve, hogy az R 12 technológia (keverés, rostálás,
homogenizálás) eltávolítja a szervesanyag-tartalmú hulladékok szervetlen veszélyes komponenseit.
A megfelelő, elfogadható kimeneti koncentrációkat a beszállított és technológiába bevezetett

19
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



hulladékok nehézfém tartalmának bemeneti korlátozásával biztosítja. A technológiai arányok a változó
hulladékminőségek és típusok ismeretében 2002 óta folyamatos kísérletezés alapján kerülnek
meghatározásra, mely arányok megállapítása a beérkező hulladékok minősége és mennyisége
ismeretében meglehetősen nagy gyakorlatot igényel, ezért kétséges, hogy a receptúra arányok
birtokában a hatóság technológiát elbíráló döntése megalapozottabb lenne. Engedélyes nem tartja
megalapozottnak továbbá azt az elsőfokú hatóság által tett kifogást sem, hogy a környezeti eredmény
más módon is biztosítható. A fedőréteg anyagának kialakítása vázanyagok, segédanyagok nélkül nem
lehetséges. A nehézfémek, mint veszélyes összetevők hígítására vonatkozó hatósági álláspont
kapcsán Engedélyes kifejtette, hogy az elsőfokú hatóság nem mutatott be megfelelő érvet annak
igazolására, hogy miért tartja a tevékenységét a nehézfémek tekintetében azok hígításának, mikor a
nehézfémek bemeneti koncentrációjának korlátozásával azok koncentrációját már az R 12, majd az R3
technológiában a veszélyességi küszöb alatt tartja. A hasznosítás fogalmából kiindulva Engedélyes
megállapította, hogy a meghatározásban a hasznos cél, a hasznosítás jelenik meg fő eredményként.
Az elsőfokú hatóságnak erre a döntő szempontra kellene figyelemmel lennie a nem szerves
összetevők meglétének kifogásolása során is.

Az elsőfokú hatóság által hiányolt adatok kapcsán megállapítható volt, hogy amennyiben további
adatok megismerésére lett volna szükség, úgy abban az esetben azokat további tényállás tisztázás
keretében kérhette volna az Engedélyestől. Az elsőfokú hatóság részéről nem meghatározott
elvárás teljesítésének hiányát nem lehetett volna az Engedélyes hiányosságaként értékelni, és
e hiányosságra alapozva a tevékenységre vonatkozó kérelmét elutasítani. A másodfokú eljárás
során az is megállapítást nyert, hogy az elsőfokú hatóság a kezelni kívánt hulladékokat nem
vizsgálta teljes körűen, különösen azt, hogy a hasznosítani tervezett hulladékok közül melyek
azok, amelyek kezelésére a kérelmezett technológia alkalmas. Az elsőfokú hatóság arra
irányuló vizsgálatokat sem végzett, hogy az Engedélyes által kérelmezett hulladékok közül melyek
azok a veszélyes és nem veszélyes szerves, illetve szervesanyag-tartalmú hulladékok, amelyek
esetében viszont igazolható a biológiai átalakítás megvalósíthatósága. A másodfokú eljárás során
megállapítható volt, hogy a technológiába bevezetni kívánt nehézfém tartalmuk miatt veszélyes
hulladékok tekintetében helytálló az elsőfokú hatóság azon álláspontja, mely szerint a
technológiába bevitt hulladékok nehézfém koncentrációja nem a technológiai folyamatok miatt történő
átalakulások következtében csökken, hanem azért, mert a veszélyes hulladékokat más eltérő
tulajdonságú veszélyes hulladékokkal és nem veszélyes hulladékokkal keverik össze.

Amennyiben az elsőfokú hatóság az egységes környezethasználati engedély IV. fejezet 17. pontja
szerinti toxikus elem tartalom bemeneti koncentrációjának korlátozásával a nehézfém koncentrációt a
veszélyes kategóriába soroláshoz szükséges határérték alatt tartja, a technológiában ezen toxikus
elem tartalmú hulladékok tekintetében nem valósul meg jogszabályi tilalom alá tartozó hígítás.
Megalapozott az Engedélyes jogorvoslati kérelmében található megállapítás, miszerint a kérelme
a bontható szerves anyagok hasznosítására vonatkozik, és ezért az elsőfokú hatóságnak
lehetősége van arra, hogy korlátozza a nem bontható (klórozott szénhidrogén, PCB, stb.)
szervesanyag-tartalmú vegyületeknek, illetve a szervetlen anyag tartalmú vázanyagok közül a
magas nehézfém tartalmú hulladékoknak (pl. galvániszapok) a technológiába történő bevitelét.

3) Az elsőfokú hatóság szerint az Engedélyes által megadott több komponens (pl. kálium, vas, cink,
réz, stb.) makro- és mikroelemként nem az R3 hulladékkezelési technológiában hasznosul, hanem a
kihelyezett fedőrétegen megtelepedő növényzet fejlődésében van szerepe.

Az Engedélyes szerint a hulladékok több komponense nem az R3 hulladékkezelési technológiában
hasznosul. Megjegyezte továbbá, hogy hasznosulás esetén sosem a technológiában jelentkezik az
eredmény, hanem a hasznosító technológia által előállított anyag rendeltetésszerű felhasználásában.
Álláspontja szerint az elsőfokú hatóság a hasznosítási technológiát és a technológia eredményeként
keletkező terméket önkényesen elválasztva bírálta el, pedig a hasznosítási technológia csak a termék
hasznosíthatósága esetén lehetséges. A hasznosítási tevékenység besorolása kapcsán kiemelte,
hogy az R műveletek fogalmi köre csak iránymutatásokat jelent, nem kizárólagos megoldásokat,
vannak köztes állapotok is, melyre a nem kimerítő lista kifejezés is utal.

A tekintetben, hogy a hulladék miként szolgál hasznos célt, a Ht. fogalom meghatározása [2. § (1)
bekezdés 20. pont) a hulladékot nem bontja összetevőkre; vagyis az a hulladék, amely csak egyetlen
komponense miatt alkalmas arra, hogy más anyagok helyébe lépjen, éppen úgy szolgálhat hasznos
célt, mint az a hulladék, amely az összes komponense alapján alkalmas erre. Ennek megfelelően az
elsőfokú hatóság álláspontja, amely szerint az Engedélyes által kérelmezett hulladékok bizonyos
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komponensei tekintetében nem valósul meg az R3-as technológiában történő hasznosulás a Ht.
szerinti hasznosítás fogalmán túlmutató, nem helytálló.

4) Az elsőfokú hatóság álláspontja és jogértelmezése szerint hasznosításnak abban az esetben
nevezhető egy technológia, ha a hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a továbbiakban
nem tekinthető hulladéknak.

Az Engedélyes meglátása szerint a tevékenysége ártalmatlanításként történő besorolása érdekében
az elsőfokú hatóság egyenként próbálja tagadni a Ht. hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatos
követelményeinek teljesülését is. Álláspontja szerint hasznosításként a porzásmentesítésre történő
felhasználás az általános rendeltetésnek megfelel, továbbá a felülvizsgálati dokumentáció több
felhasználási helyet is említ, ezért a felhasználás nem kizárólagos, így az nem lehet a hasznosítás
elutasításának indoka.

A másodfokú eljárás során megállapítható volt, hogy az Európai Parlament és a Tanács a
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelve, továbbá a
Ht. jogszabályhelyei értelemében a hulladékstátusz megszűnés kritériumainak kidolgozása közösségi
szinten szükséges. Közösségi kritériumok hiányában bizonyos esetekben a tagállamok eseti alapon is
rendelkezhetnek egyes hulladékáramokra vonatkozó, a hulladékstátusz megszűnéséhez szükséges
kritériumokról. Jelenleg a biológiai átalakítási műveletekkel kezelhető hulladékok
hulladékstátuszának megszűnésére vonatkozó feltételek sem közösségi, sem hazai - tagállami
- szinten nem kerültek meghatározásra. Az is megállapítható, hogy a hasznosításnak nem
fogalmi kritériuma a hulladékstátusz megszűnése. A fentiek alapján az elsőfokú hatóság nem
megfelelően értékelte a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, így nem
megfelelő azon megállapítása, hogy a tevékenység többek között azért sem tekinthető
hasznosításnak, mert a kezelés során előállított fedőanyag tekintetében nem igazolhatók a
hulladékstátusz megszűnés feltételei. Az elsőfokú hatóság előbbi megállapítása nem képezheti
indokát az Engedélyes kérelme elutasításának.

5) Az elsőfokú hatóság az Engedélyes által alkalmazott hulladékkezelési műveletet ártalmatlanításnak
tekintette, melynek következtében az általa elfogadhatónak tartott hulladékártalmatlanítási műveletet
D8 (máshol nem meghatározott biológiai kezelés) követnie kell egy végleges ártalmatlanítási
műveletnek. A végső ártalmatlanítás esetén, vagyis amennyiben a hulladék fedőanyagként végleges
elhelyezésre (lerakásra) kerül a vörösiszap-tározó felületére, abban az esetben a legközelebb álló
jogszabály a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet)
szerinti kioldódási határértékeket kellene teljesíteni.

A fentiek alapján az elsőfokú hatóság határozatában megállapította, hogy az Engedélyes által
kérelmezett technológia nem tekinthető hasznosítási műveletnek, mivel az Engedélyes elismerte,
hogy az előállított kompozit anyagra vonatkozóan szabványt nem tud megjelölni. Az általa előállított
fedőanyag kompozitra vonatkozó határértékek előírása tekintetében - ellenkező jogszabályi előírás
hiányában - a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének
szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet [továbbiakban: 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet) 5.
számú mellékletében a szennyvíziszapban megengedett mérgező elemek és káros anyagok
határértékeit tartja elfogadhatónak. Ellenkező jogszabályi előírás hiányában az elsőfokú hatóság - az
Engedélyes által hivatkozott jogszabály alapján - megállapította, hogy nem veszi figyelembe az
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletében a szennyvíziszap komposztra, valamint az 50/2001.
(IV. 3.) Korm. rendelet 6. mellékletében a kihelyezésre meghatározott mennyiségi értékeket.

Az Engedélyes jogorvoslati kérelmében hangsúlyozta, hogy nem emelt ki és vonatkoztatott magára
bizonyos jogszabályrészeket, hanem az alkalmazott hatósági joggyakorlatnak megfelelően eljárva a
korábbi engedélynek megfelelő kihelyezési, hasznosítási határértékek fenntartását kéri. Ennek
kapcsán megjegyezte, hogy nem egy jogszabály alapján kért engedélyt a hasznosított anyag
vizsgálatához - hiszen az a jogszabály nem a rekultivációs, művelés alól kivett területeken történő
felhasználásra, hanem mezőgazdasági művelésű területeken történő hasznosításra vonatkozik -,
hanem a jelenlegi hatósági gyakorlatot ismertetve, az abban alkalmazott határértékek és vizsgálati
leírások forrását megjelölve a korábbi engedélyezési gyakorlat folytatását kérte. Egyebekben nem
vitatta a hatóság jogát arra, hogy megfelelő indoklással a kihelyezési határértékeket szigorítsa vagy
más, egyedi határértékrendszert alkalmazzon, de hangsúlyozza, hogy a hasznosítás céljának elérését
a meglévő állapottal is lehetségesnek tartja Aggályosnak tartja az elsőfokú hatóság felvetését,
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miszerint a kihelyezés a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet kioldódási határértékeivel tartaná
jellemezhetönek, mivel ezzel a hatóság egy rekultiváció alatt álló bezárt bányászati hulladékkezelő
létesítmény hulladéklerakóként történő újrahasználatát feltételezi

A korábbiakban kifejtettek szerint, a hasznosítási tevékenység nem vonja automatikusan maga után
azt, hogy a hasznosításon átesett anyag elveszítse hul\adékstátuszát. Ennek megfelelően nem
megalapozott az Engedélyestől minden körülmények között elvárni a Ht. 9. § (1) bekezdésében
foglaltaknak való megfelelés igazolását. Nem helytálló továbbá az a megállapítás sem, hogy mivel az
előállított fedőanyagra vonatkozóan az Engedélyes szabványt nem tud megjelölni, ezáltal a
tevékenysége nem tekinthető hasznosítási műveletnek. Nem értékelhető az Engedélyes terhére az
általa végzett tevékenységre vonatkozó jogi szabályozás hiánya, így erre való hivatkozással nem
megalapozott kérelmének elutasítása sem.

Annak érdekében, hogy a kezelési tevékenység, illetve a hulladékokból előállított és kihelyezésre
kerülő fedőanyag ne jelentsen környezeti kockázatot, az engedélyező hatóság feladata annak
meghatározása a tevékenység engedélyezése során, hogy a hulladékkezelés tervezett módja milyen
feltételekkel valósulhat meg. Megállapítható, hogy az engedélyező hatóság - s nem az ügyfél -
feladata, hogy meghatározza, mely egyedi, illetve jogszabályi előírásoknak való megfelelést tartja
szükségesnek ahhoz, hogy a kérelmezett tevékenység a környezetet a lehető legkisebb mértékben
terhelje.

*

A fellebbezés alapján földtani közeg védelme szempontjából megállapítottam, hogy mivel a tárgyi
technológiára jelenleg szabvány nincs, valamint a bányászati hulladéktároló létesítmények lezárására
felhasználható anyagok minőségét jogszabály nem szabályozza, a fedőanyag minőségére vonatkozó
követelményeket úgy kell meghatározni, hogy azokkal az elsőfokú hatóság által hozott, 90-18/2015.
iktatószámú, tényfeltárást lezáró határozatban rögzített, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35800/342-3/2015. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában
talajvízre megállapított, kockázatbecs\ésen alapuló „D" kármentesítési célállapot határértékek
biztosíthatók legyenek.

*

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítottam, hogy az OKTF-KP/11910-7/2015. ügyiratszámú,
új eljárásra utasító végzés zaj- és rezgésvédelemi tárgyú előírást nem tett az elsőfokú hatóság
számára. A megismételt eljárásban pedig zaj- és rezgésvédelmet érintő új adat, tény, információ nem
merült fel.

*

Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható volt, hogy az OKTF-KP/11910-7/2015.
ügyiratszámú, új eljárásra utasító végzés levegőtisztaság-védelmi tárgyú előírást nem tett az elsőfokú
hatóság számára. A megismételt eljárásban pedig e szakterületet érintő új adat, tény, információ nem
merült fel.

*

Természetvédelmi szempontból megállapítható volt, hogy az elsőfokú hatóság az é\ővilágvédelmi
vizsgálati dokumentáció és annak Natura 2000 hatásbecslése alapján lefolytatta a Natura 2000
hatásbecslést és megállapította, hogy a hulladékkezelési tevékenységnek a környező Natura 2000
területek élővilágára, jelölő fajaira és jelölő élőhelyeire gyakorolt jelentős hatása nem várható. Az
OKTF-KP/11910-7/2015. ügyiratszámú, új eljárásra utasító végzés természetvédelmi tárgyú előírást
nem tett az elsőfokú hatóság számára. A megismételt eljárásban pedig e szakterületet érintő új adat,
tény, információ nem merült fel.

*

Összességében megállapítható volt, hogy az elsőfokú hatóság az OKTF-KP/11910-7 /2015.
ügyiratszámú, új eljárásra utasító végzésnek maradéktalanul nem tett eleget, a Határozat több
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szempontból sem megalapozott, így a másodfokú hatóság helybenhagyó határozatot nem
hozhatott.

Ill. A másodfokú eljárás eljárásjogi cselekményei

A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2018. november 10. napján kelt,
201.Kpk.50.027/2018/5. számú végzésében úgy rendelkezett, hogy „a bíróság az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2016. augusztus 15. napján kelt OKTF
KP/6469-12/2016. számú határozatát hatályon kívül helyezi és a kérelmezettet az eljárás folytatására
kötelezi."

A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által alkalmazott Ket. 109. § (4) bekezdése szerint
a hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és indokolása
köti, a megismételt eljárás és a döntéshozatal során annak megfelelően jár el. [A Tatabányai
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2018. november 10. napján kelt döntésekor hatályos, az
eljárásban még nem alkalmazandó, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 1. törvény
(továbbiakban: Kp.) 97. § (4) bekezdése is úgy rendelkezik, hogy a bíróság határozatának rendelkező
része és indokolása a megismételt eljárásban és a cselekménynek a bíróság határozatával elrendelt
megvalósítása során köti az eljáró közigazgatási szerveket. Ezen előírás azt jelenti, hogy az
eljárásban a közigazgatási szerveket (mind az elsö-, mind a másodfokon eljáró szervet) köti a bíróság
határozata.]

A fentiek alapján megállapítható, hogy a vonatkozó jogszabályok időbeli állapotuktól és hatályoktól
függetlenül úgy rendelkeznek, hogy mind az elsőfokú, mind a másodfokú hatóságot köti a bíróság
döntése, mind a rendelkező részében, mind az indokolásában, így azt a hatóságok kötelesek
betartani, attól nem térhetnek el.

A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság indokolásának 4. oldal 5. bekezdése úgy
rendelkezik, hogy a „bíróság megállapította, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. §
(1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési eljárásban a Ket. 105. § (2) bekezdésének 2015.
CLXXXVI. törvény 105. §-ával módosított rendelkezéseit kellett alkalmazni. Mind az első, mind a
másodfokú határozat a törvénymódosítás után keletkezett, a jogszabályi rendelkezéssel szabályozott
eljárási cselekmény - az elsőfokú eljárással és döntéssel szembeni eljárás lefolytatása - a
törvénymódosítás hatályba lépése után indult."

Fegyelemmel arra, hogy a bíróság a másodfokú hatóságot az eljárás folytatására és nem új eljárás
lefolytatásra utasította, és figyelemmel a fentiekben kifejtettekre is a másodfokú hatóságnak a Ket.-et,
annak is a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi
CLXXXVI. törvénnyel módosított, 2016. január 1. napján hatályba lépő rendelkezéseit kellett
alkalmaznia.

A Ket. 104. § (3) bekezdése szerint a fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a
fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság
eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

1) Kiegészítő bizonyítás lefolytatása

a) A Ket. 26. § (1) bekezdés szerint jogsegélyt akkor lehet kérni, ha
a) az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt
elvégezni,
b) azt az ügyfél jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja, vagy
c) az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami,
önkormányzati szerv vagy - ha törvény meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi - egyéb szerv vagy
személy rendelkezik.

Az eljáró elsőfokú hatóság tekintetében hatásköri és illetékességi változás következett be 2017.
január 1. napján, így az Engedélyes ügyében az elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi
hatáskört az elsőfokú hatóság helyett már a Tatabányai Járási Hivatal gyakorolja. A másodfokú
hatóság a fellebbezési eljárás során a Tatabányai Járási Hivataltól belföldi jogsegély keretében kérte
a 2016. április 14. napján kelt, 634-28/2016. iktatószámú határozatot megsemmisítő, 2016. augusztus
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10. napján kelt, OKTF-KP/6469-12/21016. számú döntés után végzett eljárási cselekményekről,
valamint az üggyel kapcsolatban időközben keletkezett valamennyi irat megküldését. A Tatabányai
Járási Hivatal a belföldi jogsegélynek 468-3/2019. és 468-5/2019. számú irataiban eleget tett.

b) A másodfokú hatóság a Duna árvízvédelmi vizsgálatára a PE/KTF0/311-24/2019. számú
végzésében az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól belföldi jogsegélyt kért, amelyet az
Igazgatóság 1977 4-0002/2019. számú iratával teljesített.

e) A másodfokú hatóság az állati eredetű melléktermékek kezelésével kapcsolatban a PE/KTF0/311-
45/2019. számú végzésében belföldi jogsegélyt kért a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivataltól
(Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály), aki a jogsegélyt KE/019/00480-2/2019. számú iratával teljesítette.

d) A másodfokú hatóság a PE/KTF0/311-69/2019. számú végzésében a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól mint vízügyi és vízvédelmi hatóságtól belföldi jogsegélyt kért,
amelyet az Igazgatóság 35800/4070-2/2019.ált. számú iratával teljesített.

e) Ket. 105. § (2) bekezdés szerint ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy az
elsőfokú döntés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további
tisztázása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását
maga végzi el, és ennek alapján dönt.

A másodfokú hatóság az Engedélyest több alkalommal tényállás tisztázására szólította fel.
A PE/KTF0/311-8/2019. számú végzésben felhívta, hogy
1. Az engedélyezett tevékenysége vonatkozásában 2014-től adja meg:

a kezelt hulladék összes mennyiségét;
az előállított kompozit anyag (fedőanyag) összes mennyiségét;
a VII. számú tározón kihelyezett fedőanyag összes mennyiségét;
a kihelyezéssel érintett tározóterület nagyságát, a kihelyezett fedőréteg átlagvastagságát;
az egyéb (roncsolt) területekre kihelyezett fedőanyag összes mennyiségét, az elhelyezés
helyszíneit.

2. Adja meg a jelenleg a kezelőtéren lévő, még fel nem használt fedőanyag mennyiségét.
3. Adja meg a jelenleg a kezelőtéren lévő - még kezelés alatt álló - hulladékmennyiségeket, és az

abból várhatóan keletkező fedőanyag mennyiségeket.
4. Számszerűsített adatokkal, valamint helyrajzi számokat is jelölő helyszínrajzon ábrázolva

egyaránt mutassa be az almásfüzitői VII. számú vörösiszap tározó jelenlegi lefedettségének
állapotát.

5. Adja meg az almásfüzitői VII. számú vörösiszap tározó teljes területe lefedésének várható
időpontját, a teljes lefedéshez szükséges fedőanyag összes mennyiségét, az annak előállításához
szükséges becsült hulladékmennyiségeket, valamint évenkénti bontásban a kihelyezésre tervezett
fedőanyag mennyiségét.

6. Adja meg az egyéb (roncsolt) területekre kihelyezni tervezett fedőanyag összes mennyiségét, a
tervezett elhelyezés helyszíneit.

7. Nyilatkozzon, hogy a fentiek figyelembe vételével fenntartja-e változatlan formában az egységes
környezethasználati engedélyének módosítására irányuló kérelmét. Amennyiben módosítani
kívánja azt, abban az esetben ismertesse a módosításra vonatkozó adatokat, információkat.
Beadványában a kezelni kívánt veszélyes hulladékok, valamint a kezelni kívánt nem veszélyes
hulladékok összes mennyiségét, továbbá az ezekből előállításra kerülő fedőanyag várható összes
mennyiségét a kérelmezett felhasználási célok - úgymint a VII. tározón, illetve az egyéb külső
helyszíneken történő felhasználás - szerinti bontásban adja meg.

E végzés 1-6. pontjának az Engedélyes 2019. március 19. napján tett eleget, a 7. pontban foglalt
kötelezettségének pedig - határidő-hosszabbítás engedélyezését követően - 2019. április 23-án.

Az Engedélyesnek 2019. április 23-ig kellett eleget tennie a PE/KTF0/311-26/2019. számú, tényállást
tisztázó végzésnek, amelyben a másodfokú hatóság az alábbiakat kérte:

1. Azonosító kódonként nevezze meg azt az anyagot vagy anyagokat (azonos kód alá több
különböző anyag is tartozhat), melyeket a technológiájában 02 01 06, 02 02 01, 02 02 03, 02
02 04, 02 05 01, 02 05 02 hulladékkóddal azonosított anyagokként kíván kezelni, valamint
adja meg az egyes anyagok származásának pontos adatait.

2. Amennyiben technológiájában az 1069/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó nem emberi
fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékeket is kíván kezelni/feldolgozni, abban az
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esetben küldje meg az ezen tevékenységre jogosító érvényes hatósági engedélyének
másolatát.

3. A tevékenység során kezelni/feldolgozni kívánt állati melléktermékekre, illetve az állati
melléktermékek kezelésére/feldolgozására jogosító engedélyében foglaltakra tekintettel
dolgozza át a kérelmezett hulladékok listáját.

4. Adja meg a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény (telephely)
helyrajzi számát.

5. Küldje meg a telephelyén mérlegelésre használt mérőeszköz(ök) érvényes hitelesítési
igazolásának másolatát.

6. Nyilatkozzon arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.
7. Adja meg az R3 hasznosítási műveletet megelőző R12 előkészítő művelethez tartozó

megfelelő 'E' azonosító kódokat.
8. Határozza meg a technológiába bevihető hulladékok szennyező komponenseire vonatkozó

átvételi határkoncentrációit és a technológiája során keletkező fedőanyag szennyező
komponenseire vonatkozó kihelyezési határkoncentrációit transzportmodellezésen alapuló
kockázatelemzés eredménye alapján, amelyekkel a talajvízre megállapított „D" kármentesítési
célállapot határértékek, valamint a „D" kármentesítési célállapot határértékkel nem rendelkező
komponensek esetében a „B" szennyezettségi határértékek a földtani közegre és a felszín
alatti vízre egyaránt biztosíthatók.

E végzésnek az Engedélyes 2019. április 23. napján eleget tett.

Tekintettel arra, hogy az Engedélyes által benyújtott iratokban ellentmondások és további tisztázandó
tényállási elemek merültek fel, ezért a másodfokú hatóság PE/KTF0/311-47/2019. számú
végzésében tényállás tisztázásáról rendelkezett a következők szerint:

1. Adja meg a kezelés céljából mástól átvett hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló helyek
számát, létesítményenként külön-külön azok megnevezését, méretét, telephelyen belüli
pontos elhelyezkedését (szövegesen és helyszínrajzon ábrázolva egyaránt), az ott tárolt
hulladékok fajtáját, jellegét.

2. Ismertesse a hulladéktároló helyek szigetelési rendjét, csapadék- és csurgalékvíz elvezető
rendszerét.

3. Igazolja, hogy a hulladéktároló helyeket befogadó telephely kerítéssel körbekerített. Ellenkező
esetben igazolja, hogy a hulladéktároló helyek illetéktelenek behatolását megakadályozó
módon körbekeríttettek és zárható kapuval felszereltek.

4. Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a hulladéktároló helyeken tároláson kívül végez-e egyéb
tevékenységet. Ha igen, részletesen mutassa be ezt vagy ezeket a tevékenységeket.

5. Adja meg érvényes telepengedélyének számát.
6. Táblázatos formában mutassa be a hulladékkezelés végzése érdekében a telephelyen

kialakított:
a) folyékony keverő medencék (üzemelő és tartalék), valamint a szilárd keverő tér

(fogadó, száraz előkezelő, hordóürítő tér),
b) pihentető tér,
c) érlelő (prizma) tér,
d) kész prizma tér,
e) haváriás-tároló és
f) szükség-tároló

műszaki és környezetvédelmi jellemzőit (pl. létesítménytípusonkénti száma, mérete,
kapacitása, szigetelésének anyaga, rétegrendje stb.), a telephelyen belüli pontos
elhelyezkedését (ez utóbbit helyszínrajzon is ábrázolva).

7. Ismertesse a telephelyen végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére
szolgáló munkahelyi gyűjtőhelyek számát. Adja meg gyűjtőhelyenkénti külön bontásban: a
telephelyen belüli pontos elhelyezkedést, a kialakítás módját, a gyűjtés körülményeit, a
gyűjtött hulladékok jellegét, típusát, a gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális
mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és módját.

8. Ismertesse a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött veszélyes és nem
veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhely kilakatásának helyét és
módját, méretét, szigetelési rendjét, csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint az ezek
tárolására szolgáló rendszert. Ismertesse továbbá az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok
elszállításának gyakoriságát és módját.

9. Igazolja a hulladéktároló, -gyűjtő, -kezelö terek, műtárgyak vízzáróságát.
10. Mutassa be a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges eszközök, berendezések és

járművek műszaki jellemzőit, állapotát, minőségét és felszereltségét. Továbbá a felülvizsgált
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időszakot követően kialakított hídmérleg telephelyi elhelyezkedését. Bérelt vagy lízingelt
eszközök, berendezések, járművek esetén nyújtsa be e jogviszony igazolását.

11. Ismertesse a kezelési művelet szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat.
12. Nyújtsa be a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény elhárítására

vonatkozó, aktualizált és a hulladéktárolásra is kiterjedő havária-tervet, valamint üzemi
kárelhárítási tervet.

13. Küldje meg a környezetvédelmi megbízott jogviszonyának igazolását szolgáló dokumentum
másolatát.

14. Nyújtsa be a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatát.

15. Igazolja a környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő felelősségbiztosításának
érvényességét, továbbá azt, hogy a képzett céltartalék rendelkezésére áll.

16. Mutassa be a hidrodinamikai és transzport modellezés során kiindulási adatként (kezdeti
koncentrációként) felhasznált, a fedőrétegből származó minták összes nehézfém tartalmát
mg/kg mértékegységben. Jelölje meg a minták származási helyét (tározó jele, a fedőréteg
mélységköze, pernyetakarásos vagy anélküli terület).

17. Mutassa be az egyes tározókon 2014. óta kihelyezésre
nehézfém, TPH, PAH, PCB koncentrációit. Jelölje meg
jellemezhető minták származási helyét (tározó jele,
pernyetakarásos vagy anélküli terület).

18. A modellezést egészítse ki egy olyan opcióval, amelyben az elvégzett modellezés során
felhasznált adatok közül kizárólag a fedőréteg vastagság változik (a figyelembe vett 1,5 m-es
vastagság helyett 2,0-3,5 m).

19. A modellezést egészítse ki a legkedvezőtlenebb opcióval, amelyhez a fenti szennyező
anyagok (nehézfémek, TPH, PAH, PCB) maximálisan kioldható koncentrációit, valamint a
legnagyobb szivárgási sebességet eredményező (a 1,5 méteres fedőréteg vastagságot
meghaladó) fedőréteg vastagságot (2,0-3,5 m) vegye figyelembe.

20. Határozza meg a „D" kármentesítési célállapot határértékkel rendelkező komponensek
(szulfát, arzén, molibdén, kadmium, TPH) vonatkozásában a „D" határértékhez viszonyítva a
fedőréteg okozta többletterhelést. A modellezést az elvégzett modellezési adatokkal, valamint
a 18. és 19. pontban meghatározott feltételek figyelembe vételével is végezze el.

21. Mutassa be továbbá, hogy a vörösiszapból kikerülő egyes szennyező komponensekkel együtt
mely komponensek vonatkozásában várható „B" szennyezettségi határértéket meghaladó
koncentráció a talajvízben. Ezen komponensek vonatkozásában végezzen kockázatelemzést.

22. Nyilatkozzon, hogy az elvégzett modellezés alapján a technológiába magas oldható cink,
ólom és szulfáttartalmú hulladékokat, segédanyagokat kíván-e bevinni. Amennyiben nem, a
benyújtott hulladéklistát ennek megfelelően módosítsa. Amennyiben igen, ezen komponensek
vonatkozásában végezzen kockázatelemzést.

23. Amennyiben a 18. és 19. pontban elvégzett opciók szerinti modellezés további szennyező
anyagok esetében is kiugróan magas kioldható koncentrációkat eredményez, a 22. pontban
előírtakat ezen szennyező anyag tartalmú hulladékokra is terjessze ki.

24. A kobalt, króm VI és szelén komponensekre vonatkozóan meghatározott kihelyezési
határértékeket vizsgálja felül és kockázatelemzés eredményére alapozva határozza meg.

25. Hulladéktípusonként külön-külön ismertesse a 01 04 09, 02 01 09, 05 01 08*, 08 02 03, 10 03
08*, 10 03 20, 12 01 02, 19 02 07* azonosító kódú hulladékok technológiába történő
bevezetésének indokoltságát, illetve mutassa be a hulladékok fedőanyagban betöltött
szerepét.

Az Engedélyes 2019. május 10. napján küldött iratában a PE/KTF0/311-47/2019. számú végzés 1-
15., 17. és 25. pontját teljesítette, ugyanakkor a 16., 18-24. pont tejesítése vonatkozásában 45 nap
határidő-hosszabbítást kért, amelyet a másodfokú hatóság a PE/KTF0/311-57/2019. iktatószámú
végzésében engedélyezett 2019. június 13-ig. E határidőre az Engedélyes a tényállás tisztázására
irányuló iratát megküldte.

került fedőrétegek maximális
a maximális koncentrációval
a fedőréteg mélységköze,

Az Engedélyesnek 2019. május 23-ig kellett eleget tennie a PE/KTF0/311-58/2019. számú, tényállást
tisztázó végzésnek is, amelyben a másodfokú hatóság az alábbiakat kérte:

1. Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a technológiában kezelni kívánt állati melléktermékek
tekintetében éves, illetve napi szinten mekkora kezelési összkapacitással rendelkezik.

2. Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az állati melléktermékek feldolgozása (kezelése)
tekintetében a tevékenysége a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. melléklet 10. pontjának
hatálya alá tartozik-e. Amennyiben nem, válaszát részletesen indokolja.
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3. Amennyiben az állati melléktermékek kezelése tekintetében a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 2. melléklet 10. pontjának hatálya alá tartozik, abban az esetben adja meg, hogy a
00113-012/KEM/2006. számú engedélyében megnevezett három különböző állati melléktermék
csoportból (úm tárgya és hígtrágya, valamennyi állatfajból származó bendő és béltartalom,
valamint 3. osztályba sorolt állati melléktermék) éves szinten - csoportonként külön-külön,
illetve összesen - mekkora mennyiséget kíván kezelni.

4. Tisztázza, hogy a hulladékok előkezelésére, illetve kezelésére, a kész fedőanyag tárolására,
valamint a haváriás, illetve szükség tárolásra használt telephelyi létesítmények adatait
részletező összefoglaló táblázatban miért szerepelteti a hulladéktároló helyek adatait

5. Tisztázza, hogy a haváriás-tároló és szükség-tároló két különálló létesítmény vagy ugyanazon
létesítmény két különböző megnevezéssel. Amennyiben különálló létesítmények, abban az
esetben külön-külön mutassa be azok műszaki és környezetvédelmi jellemzőit (pl.
létesítménytípusonkénti száma, mérete, kapacitása, szigetelésének anyaga, rétegrendje ... stb.).

6. Mutassa be a folyékony keverő medencék (üzemelő és tartalék), a szilárd keverő tér (fogadó,
száraz előkezelő, hordóürítő tér) és a kész prizma tér műszaki és környezetvédelmi jellemzőit
(pl. létesítménytípusonkénti száma, mérete, kapacitása, szigetelésének anyaga,
rétegrendje ... stb.).

7. Adja meg létesítményenként külön-külön a folyékony keverő medencék (üzemelő és tartalék), a
szilárd keverő tér (fogadó, száraz előkezelő, hordóürítö tér), a pihentető tér, az érlelő (prizma)
tér, a kész prizma tér, a haváriás-tároló és szükség-tároló kapacitását

8. Adja meg, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyeken összegyűjtött hulladékok ütemezett elszállítása a
telephelyen kialakított üzemi gyűjtőhelyre vagy közvetlenül hulladékkezelőkhöz történik-e.

9. Adja meg munkagépenként, illetve berendezésenként azok kapacitását
10. Küldje meg a telephely részletes helyszínrajzát úgy, hogy azon minden egyes telephelyi

létesítményt (különösen: az összes hulladéktároló hely, az összes hulladék előkezelő terület és
medence a tartalék medencével együtt, a pihentető tér, az érlelő tér, a kész prizma tér, a
haváriás-tároló, a szükség-tároló, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyek, a csapadékvíz gyűjtő
földmedence) jól látható és egyértelműen beazonosítható módon tüntessen fel.

11. Küldje meg a „21912011. (X 20.) Korm. rendelet szerinti Belső Védelmi Terv" megnevezésű
dokumentum részét képező 1., 2. és 3. sz. mellékleteket, valamint a T-01., T-02., és T-03.
jelölésű térkép és helyszínrajzokat

12. Mutassa be az egyes tározókon lévő (már kihelyezett) fedőrétegekben mért maximális
nehézfém, TPH, PAH, PCB koncentrációkat Jelölje meg a maximális koncentrációval
jellemezhető minták származási helyét (tározó jele, a fedőréteg mélységköze, pernyetakarásos
vagy anélküli terület).

E végzésnek megfelelően az Engedélyes 2019. május 23. napján a tényállás tisztázására irányuló
iratát megküldte.

e) A Ket 56. § (1) bekezdése szerint, ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban
együtt: szemletárgy) vagy személy megtekintése vagy megfigyelése szükséges, a hatóság szemlét
rendelhet el. Figyelemmel e jogszabályhelyre a másodfokú hatóság 2019. május 27. napján helyszíni
szemlét tartott az Engedélyes telephelyén, amelyről PE/KTF0/311-63/2019. iktatószámú,
közokiratnak minősülő jegyzőkönyv készült

f) Az eljárás során a Greenpeace Magyarország Egyesület 2019. június 19. napján nyilatkozatot tett,
amelyet megvizsgáltam, a döntés meghozatala során figyelembe vettem. Az Engedélyes 2019- június
4. napján nyilatkozatot tett, amelyben aktualizálta a technológiai összefoglalóját

2. Szakhatósági és szakkérdés vizsgálat az elsőfokú eljárásban

Az elsőfokú hatóság 2015. október 22. napján indította meg a megismételt eljárást Ennek keretében
- a 634-28/2016. számú határozat meghozatalához - az alábbi szakhatósági megkereséseket és
szakkérdés vizsgálatokat foganatosított:
1. Szakkérdés-vizsgálat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet [továbbiakban:
7112015. (Ill. 30.) Korm. rendelet] 5. számú melléklet 1. táblázata alapján.
1.1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Közegészségügyi Osztálya KE/067/00184-3/2016. számú véleményében megállapította,
hogy a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését közegészségügyi szempontból kizáró
ok nem merült fel. A KE/067/00184-7/2016. számú véleményében a KE/067/00184-3/2016.
számú véleményében tett megállapításokat fenntartotta.
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1.2. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztálya KE-06D/EP/303-3/2016. számú véleményében megállapította,
hogy a területen jelenleg zajló, illetve a jövőben folytatni tervezett rekultivációs és
kármentesítő munkálatok a talajszint alatti rétegeket nem érintik, a máig megőrződött
kulturális elemeket nem károsítják.

1.3. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali
Osztálya 10114/2016. számú véleményében megállapította, hogy az Almásfüzitő 03/30 és
03/32, valamint a Dunaalmás 0704/31 és 0704/23 hrsz.-ú ingatlanok kivett művelési ágúak,
nem minősülnek termőföldnek. Egyúttal megállapította hatásköre hiányát.

1.4. A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztálya XIV-G-033/2292-2/2016. számú véleményében megállapította, hogy
az Engedélyes által folytatandó tevékenység nem jár erdő igénybevételével. A vörösiszap
tározókon tervezett hulladékhasznosítási tevékenység környezetében lévő erdők
életközösségre, talajra gyakorolt hatása nem számottevő.

1.5. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya KEF/TAL/69-3/2015. számú véleményében
megállapította, hogy az engedély talajvédelmi szempontból feltételek (kikötések) nélkül
megadható. A szakvélemény értelmében a dokumentációban foglaltak alapján a tárgyi
tevékenység folytatása, a beruházás üzemelése a környező mezőgazdasági területeket
talajvédelmi szempontból nem veszélyezteti, a gazdálkodás feltételeit nem rontja. A
KEF/TAL/225-3/2016. számú vélemény a KEF/TAL/69-3/2015. számú véleményben tett
megállapításokat fenntartotta.

1.6. Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya PEN/161-2/2016. számú véleményében a dokumentáció 1.5. pontjában
1-1 O sorszám sarokponti EOV koordinátákkal lehatárolt hulladékhasznosító létesítmény
területének kijelölését tudomásul vette. Egyebekben kiemelte, hogy a Budapesti
Bányakapitányság BBK/645-24/2012. számú határozata rendelkezéseit továbbra is be kell
tartani.

2. Szakhatósági szakkérdés-vizsgálat a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II.
táblázata alapján:
2.1. Az elsőfokú hatóság a megismételt elsőfokú eljárás során megkereste a Győr-Moson-Sopron

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Az Igazgatóság 35800/2457-1 /2016.ált. számú
elsőfokú szakhatósági állásfoglalásával a 35800/1242-1/2016. számú, vízügyi és vízvédelmi
tárgyú szakhatósági állásfoglalását fenntartotta.

Másodfokú hatóságként eljáró Főfelügyelőség az OKTF-KP/6469-12/2016. számú határozatának
meghozatalához szakhatósági megkeresést foganatosított, amelynek megfelelően megkereste a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Föigazgatóságát, aki 2016. július 20. napján kelt,
35000/7708-1 /2016.ált számú szakhatósági állásfoglalásában a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35800/2457-1/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával
fenntartott, 35800/1242-1/2016.ált. számú elsőfokú szakhatósági állásfoglalását helybenhagyta.

Az elsőfokú hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján megkereste
Almásfüzitő Község és Dunaalmás Község Jegyzőjét a tárgyi tevékenységnek a helyi környezet- és
természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési
eszközökkel való összhangjáról. Almásfüzitő Község Jegyzője 155-2/2016. számú állásfoglalásában
megállapította, hogy a tevékenység nem sérti az Almásfüzitő Képviselői-testülete 16/2007. (XII. 20.)
Ök. rendeletével elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt településrendezési terv és helyi építési
szabályzat előírásait. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője DA-IK/121-1/2016. számú
állásfoglalásában megállapította, hogy a Dunaalmás Község Önkormányzatának helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (VIII. 5.) Ök. rendelete a tárgyi terület
vonatkozásában nem tartalmaz településvédelmi előírásokat, azon védett épület vagy zöldfelület nem
található.

Szakhatósági közreműködésre, szakhatóság megkeresésére kizárólag ágazati jogszabály erre
vonatkozó rendelkezése, az úgynevezett szakhatósági kijelölés alapján kerülhet sor az ügy
érdemében döntésre jogosult hatóság (ügydöntő hatóság) által történő bevonással. A vonatkozó
jogszabályok alapján egy eljárásban szakhatóság akkor jár el, ha annak a bevonását jogszabály
lehetővé vagy kötelezővé teszi. Ha a feltételek tehát fennállnak, az ügydöntő hatóságnak a
szakhatóságot meg kell keresnie, és állásfoglalást kell kérni a döntés meghozatalához. Ebből
következik, hogy az ügydöntö hatóságot köti a szakhatóság állásfoglalása.

28 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



A jogalkotó akkor írja elő szakhatóság bevonását, ha az ügyben további speciális szakértelemre van
szükség és ez indokolja a hatáskör-megosztást. Az ilyen esetben a szakhatóságé a döntés joga, de a
felelőssége is.

A szakhatósági közreműködés nélküli szakkérdés vizsgálat rendszerét a területi államigazgatási
szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VIII.
törvény (továbbiakban: Szervezetrendszer átalakító törvény) vezette be.

A Szervezetrendszer átalakító törvény 3. § (1) bekezdése úgy módosította a Kvt.-t, hogy azt 66/A. §
sal egészítette ki. E szerint a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló
hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok érvényesülését szakhatósági közreműködés
keretében vagy szakkérdésként kell vizsgálni.

A Szervezetrendszer átalakító törvény 26. §-a a következők szerint rendelkezik:
(5) A 2015. április 1-jét megelőzően indult ügyben folyamatban lévő szakhatósági eljárás 2015. április
1-jén a törvény erejénél fogva egyesül azzal az eljárással, amelyben a szakhatóság megkeresésére
sor került, ha a szakhatósági eljárásban vizsgálandó szakkérdést a 2015. április 1-jén hatályos
jogszabályok alapján az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóság szakhatósági közreműködés nélkül a
saját eljárásában vizsgálja. Az eljárások egyesítésére egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33/B. §-a alkalmazandó azzal, hogy
az egyesítés nem érinti a 2015. április 1. előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett
határidőket.
(6) A 2015. április 1-jét megelőzően előzetes szakhatósági állásfoglalás iránt indult eljárást meg kell
szüntetni, ha a szakhatósági eljárásban vizsgálandó szakkérdést a 2015. április 1-jén hatályos
jogszabályok alapján az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóság szakhatósági közreműködés nélkül a
saját eljárásában vizsgálja. Az előzetes szakhatósági eljárásért megfizetett illetéket vagy igazgatási
szolgáltatási díjat vissza kell téríteni annak, aki azt megfizette. A visszatérítés iránt a 2015. április 1-
jén hatályos jogszabályok alapján az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóság intézkedik.

A jogszabályváltozással kapcsolatosan megállapítható, hogy a jogszabály-módosítás után fennálló,
alkalmazandó jog választása során különbséget kell tenni az anyagi és eljárási szabályok változása
között. Eszerint - ha a módosító jogszabály nem rendelkezik a folyamatban lévő ügyeket illetően - az
anyagi viszonyokra a korábbi jogi szabályozást, az eljárási viszonyokra a megkezdett eljárási
cselekmény befejezéséig a régit, a következőkre már az új szabályozást kell alkalmazni [KGD2014.
31.].

A Szervezetrendszer átalakító törvény 2015. április 01. napján lépett hatályba. A törvény 24. § (5)
bekezdése alapján a 2015. április 1-jét megelőzően indult ügyben folyamatban lévö szakhatósági
eljárás 2015. április 1-jén a törvény erejénél fogva egyesül azzal az eljárással, amelyben a
szakhatóság megkeresésére sor került, ha a szakhatósági eljárásban vizsgálandó szakkérdést a
2015. április 1-jén hatályos jogszabályok alapján az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóság
szakhatósági közreműködés nélkül a saját eljárásában vizsgálja. Az eljárások egyesítésére
egyebekben a [Ket.] 33/B. §-a alkalmazandó azzal, hogy az egyesítés nem érinti a 2015. április 1.
előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket.

A fentiekből következik, hogy mind az elsőfokú hatóság mind a másodfokú hatóság alkalmazhatja
szakhatósági és szakkérdés vonatkozásában az időközben bekövetkezett, módosított jogszabályokat
[Kfv. 37.883/2016/15., K. 27.149/2016/38.].

3) Szakhatósági állásfoglalás a fellebbezési eljárásban

A Ket. 104. § (2) bekezdése szerint a másodfokú döntést hozó hatóság beszerzi a másodfokú
eljárásban kijelölt szakhatóság állásfoglalását. Ha a fellebbezés nem érinti az elsőfokú szakhatóság
állásfoglalását, a másodfokú döntést hozó hatóság mellőzi a szakhatóság megkeresését. Ha törvény
vagy kormányrendelet a másodfokú eljárásban szakhatóságot nem jelöl ki, a hatóság maga dönt a
fellebbezésnek a szakhatósági állásfoglalás ellen irányuló részében is.
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A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vizuqyi es vízvédelmi
hatáskörben adott 3500012822-612019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Elsőfokú környezetvédelmi hatóság)
634-28/2016. számú határozatával a Tatai Környezetvédelmi Zrt (2890 Tata, Baji út 9; a
továbbiakban: Fellebbező) által benyújtott, az Almásfüzitő 03130, 03132 hrsz.-ú, Dunaalmás 0704131,
0704/32 hrsz.-ú ingatlanokon lévő VII. számú vörösiszap-tározó kapcsolódó előkezelési (R12)
tevékenységre a 392-6/2010. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély és
környezetvédelmi működési engedély (a továbbiakban: EKHE engedély} felülvizsgálatára irányuló
kérelmet elutasította.

Az elsőfokú közigazgatási eljárásban a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(a továbbiakban: Igazgatóság) 35800/1242-1/2016.ált. számú elsőfokú szakhatósági
állásfoglalásában (a továbbiakban: elsőfokú szakhatósági állásfoglalás) a VII. számú vörösiszap
tározó kazettán folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítására (R3) és az ehhez
kapcsolódó előkezelési (R12) tevékenységre vonatkozó EKHE engedély felülvizsgálatához (annak
elfogadásához) kikötésekkel hozzájárult.

A 634-28/2016. számú határozat ellen a Fellebbező törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban:
Főfelügyelőség) OKTF-KP/6469-12/2016. iktatószámú végzésében a 634-28/2016. számú határozatot
megsemmisítette és az Elsőfokú környezetvédelmi hatóságot új eljárás lefolytatására utasította. A
Fellebbező ezután a jogerőssé vált határozat bírósági felülvizsgálatát kérelmezte. A Tatabányai
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27.283/2016/24. számú ítéletében a Főfelügye/őségi
határozatot hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatását és új határozat meghozatalát írta elő.

A Kúria Kfv. V/.37598/2017/8. számú végzésében a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
8.K.27.283/2016/24. számú ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és
határozat hozatalára utasította.

A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 201. Kpk. 50. 027./2018/5. számú végzésében a
másodfokú környezetvédelmi hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. Az új eljárásban a Pest
Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) PEIKTF0/311-16/2019. ügyszámon - a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a
továbbiakban: Ket.) 44-45. §-ai szerint - megkereste a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF) és értesítette arról, hogy a tárgyban
említett ügyben másodfokú környezetvédelmi hatósági eljárás van folyamatban egyúttal kérve a BM
OKF-t, hogy vizsgálja felül az Igazgatóság elsőfokú szakhatósági állásfoglalását.

A Kormányhivatal megkeresésében kérte, hogy a BM OKF a másodfokú vízgazdálkodási és
vízvédelmi szakhatósági állásfoglalása kialakítása során a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (//1.30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 71/2015. (//1.30.) Korm. rendelet) 5. számú melléklet II. fejezet 3. pontjában, valamint a
7. számú melléklet II. fejezet 4. pontjában foglaltak alapján egyaránt vizsgálja felül az elsőfokú
szakhatósági állásfoglalást, mert a Fellebbező által engedélyezni kért tevékenység
hulladékgazdálkodási tevékenységre is vonatkozik.

A 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja szerint az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásban annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz e/vezetése, valamint a szennyvíz tisztítása
biztosított-e, vízbázis védöterületére, védőidomára, valamint a felszíni és felszín alatti vizek minősége
és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások
érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég
levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörben
másodfokon a BM OKFjár el.

A 7. számú melléklet II. fejezet 4. pontja szerint vízgazdálkodási szempontból azt kell vizsgálni, hogy
a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz e/vezetése, valamint a szennyvíz
tisztítása biztosított-e, továbbá vizsgálni kell a vízbázisra és a vizek lefolyására gyakorolt hatást.
Vízvédelmi szempontból a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatást kell megvizsgálni.
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A fentiekre tekintettel, a Kormányhivatal szakhatósági megkeresésének mellékleteként
megküldött iratokat és dokumentációkat megvizsgáltam, és a következőket állapítottam meg:

A Fellebbező a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati kötelezettségének a NATURAQUA
Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 97., a továbbiakban.
Szakértő) által e/készített „A TKV Ztt. VII. számú vörösiszap tározón folytatott hulladékhasznosítási
tevékenységének felülvizsgálata 2014. december 19." (a továbbiakban: Dokumentáció) című, továbbá
annak mellékletei Dokumentáció csatolásával majd hiánypótlási tervanyagokka/ teljesítette.

A Fellebbező az Almásfüzitő 03130, 03132 tirsz=ú, Dunaalmás 0704131, 0704132 hrsz.-ú ingatlanokon
lévő VII. számú vörösiszap-tározó kazettán EKHE engedélyes tevékenységként veszélyes és nem
veszélyes hulladékok aerob biológiai kezelésével ún. ,,mesterséges talajt" (fedőréteget) állít elő, mely
a vörösiszap-tározók porzás-mentesítésére (rekultivációjára) szolgál, valamint alkalmas egyéb
roncsolt területek rekultivációs célú felhasználására is.

A vörösiszap-tározó kazettában mintegy 8-12 m vastagságban helyeztek el vörösiszapot.

A vízellátás, és a szennyvízelvezetés és -kezetés:

A telephely útjainak portalanításához szükséges kb. 450 m3/év vízigény biztosításához az Észak
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a H-7719- 5/2006. számú
határozatában vízjogi üzemeltetési engedélyt adott. A porta/anításhoz szükséges vizet a Fellebbező
felszíni vízkivétel/e/ biztosítja, a Fényes-patak (Szőny-Füzitői vízfolyás) 0+840 km szelvényében
található acélszerkezetű hídnál locsoló kocsiba történő szivattyúzással.

Az EKHE engedélyes tevékenység területén víztermelést szolgáló kút nincs. Az EKHE telephelyen két
egymástól független kommunális célú vízellátó és szennyvízgyűjtő rendszer üzemel. A VII. számú
vörösiszap-tározó területén létesített mérlegház/iroda épületnél a kézmosáshoz és WC öblítéshez
szükséges vizet az épület mellett létesített 3 m3-es földalatti tartályra kapcsolt szivattyú táplálja a
hálózatba (évi vízigény kb. 50 m3). A vízellátás a vízműtől vásárolt és tartálykocsival beszállított,
ivóvíz minőségű vízzel történik, amely mellett továbbra is megmaradt a palackos ivóvíz használata. A
mérlegház kommunális szennyvize az épülettől D-re telepített 15 m3-es földalatti gyűjtőtartályba folyik,
ahonnan szerződés alapján szippantással ürítik. A szennyvizet telepen kívüli szennyvíztisztító
telepnek adják át tisztításra.

A Dunaalmás 0704/32 hrsz.-ú ingatlanon lévő szociális konténer épület esetén az ivóvizet az épület
Ny-i oldalán épített 10 m3-es térfogatú műanyag szerkezetű, földalatti tartályról dolgozó szivattyú
biztosítja.

A keletkező kommunális szennyvizek az ugyanitt elhelyezett 10 m3-es zárt földalatti szennyvíztartályra
kapcsolódnak, és a szippantással ürített szennyvizet a mér/egházhoz hasonlóan telepen kívüli
szennyvíztelepnek adják át.

Csapadékvíz- és csurgalékvíz-elvezetés

Az EKHE engedélyes telephely kiépített csapadékvíz-elvezető rendszerrel rendelkezik. A hulladékokat
fogadó helyeket pernyeborítással és pernyesáncokkal alakították ki oly módon, hogy a csapadékvizek
a mélyebb részeken gyűlnek össze. A befelé irányuló lejtéssel kialakított felületen esetlegesen
összegyűlt csapadékvizet visszaforgatják a technológiába és nedvesítéshez használják fel.

Az érlelő tér külső peremén övárok rendszer került kialakításra, amely a lefolyó vizeket gyűjti össze.
Az összegyűlt csapadékvizeket szükség szerint a technológiába juttatják vissza.

A rekultivációs réteg lejtése a VII. vörösiszap-tározó kazetta belső része felé kialakított, az összegyűlt
csapadékvizet kilocsolják a kazetta felületére.

Csurgalékvíz sem a vörös iszap depóniából, sem a területen alkalmazott rekultivációs és
hulladékkezelési technológiából nem keletkezik, ezt a tapasztalati tényt, a „ Timföldgyár" által létesített
csurgalékvíz gyűjtő rendszer azzal igazolja, hogy 2000. év óta a kiépített rendszerben sem csurgalék,
sem csapadékvíz sem jelenik meg.
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Árvíz- és a jéglevonulási információk

A vizsgált környezetben a természetes terepmagasság 108 m körüli, a VII. vörösiszap-tározó kazetta
töltésének magassága 115-117 m körüli és a kazetta a Duna mellett helyezkedik el

A vizsgált kazetta északi és keleti oldalán halad a Szőny-Füzitői-csatorna, amely a kazetta építése
előtt a kazetta területén haladt át és torkollott a Dunába.

A 2013. évi dunai árvíz idején a legmagasabb vízállás 111,65 m volt.

A VII számú vörösiszap-tározó a Duna árterében helyezkedik el, továbbá a folyó felőli oldalán a
tározó töltése megegyezik a Duna árvízvédelmi töltésével. Az ár levonulásáig figyelőszolgálatot
üzemeltetnek, melynek feladata a vízzel elöntött területek és töltések figyelése az esetlegesen
előforduló eróziók időben történő észlelése érdekében. Az elöntés ideje alatt a közlekedési utak nagy
része víz alá kerül, ezért vészhelyzeti megközelítési utakat határoznak meg. Az árvíz a
hulladékhasznosítási tevékenységre nézve nem jelent valódi veszélyt, a hulladék átvételét az árvíz
idejére korlátozhatják.

Vízbázisok érintettsége

A vizsgált EKHE engedélyes tevékenység területe határozattal kijelölt vízbázis védőidomát,
védőterületét nem érinti.
A VII. számú vörösiszap-tározó DK-i sarka a tervezett, Dunaalmási ivóvízbázis 'B' hidrogeológiai
védőidomának felszíni vetületét érinti. A védőidom kijelölése a rendelkezésre álló adatok szerint nem
történt meg.

Vízminőségi monitoring tevékenység, modellvizsgálatok

A VII. számú vörősiszap-tározón végzett EKHE engedélyes tevékenység esetleges hatásainak
nyomon követése érdekében 5 db (NA-1-3, NA-4/A, 9596 jelű) monitoring kútból álló monitoring
rendszer üzemel A kutakban a vízszinteket havi gyakorisággal mérik. A vízminőség vizsgálatokat
félévente, a pH, nátrium, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOlps, összes keménység, vas,
mangán, klorid-, szulfát-, nitrit-, nitrét-, ammónium-, tosztét-, cienid-, fluorid-ionok, molibdén, bárium,
összes króm, nikkel, réz, cink, kadmium, ólom, higany, arzén komponensek meghatározására végzik.
Évente egy alkalommal a vízminták TPH-tartalmát is meghatározzák, valamint a vízminták PCB és
PAH vizsgálatát abban az esetben hajtják végre, ha a TPH-tartalom meghaladja az 1 mg!/ értéket. A
vízminták toxicitás vizsgálata a TPH-tartalom meghatározásával egy időben, évente egy alkalommal
történik.

Az EKHE engedélyes tevékenység környezeti veszélyeztetettségének vizsgálata érdekében
szivárgáshidraulikai és transzportmodellezést végeztek. A modellezési eredmények alapján a
fedőanyagban megjelenő szerves és szervetlen szennyező anyagok nem terjednek tovább az alatta
elhelyezkedő vörös iszapba, ezáltal a tevékenység nem okoz többletterhelést.

Az utógondozási szakaszban a jelenleg is meglévő monitoring kutak további üzemeltetését tervezik
kiegészítve a. VII. számú vörösiszap-tározó nyugati oldalán kialakítandó felszín alatti (talaj)víz
megfigyelésre alkalmas monitoring ponttal.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme és érzékenysége

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló
1:100.000-es méretarányú országos érzékenységi térkép alapján a VII. számú vörösiszap-tározó
területének legnagyobb része jelenleg a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2c)
kategóriába tartozik, azonban DK-i sarka a tervezett, Dunaalmási ivóvízbázis 'B' hidrogeológiai
védőidomának felszíni vetületét érinti, ezáltal fokozottan érzékeny (1 a) kategóriába sorolható. A
Dunaalmási ivóvízbázis fentebb említett védőidoma hatósági határozattal nem kijelölt védőidom

A Duna folyam és a Szőny-Füzitői-csatorna, mint felszíni vízi befogadók a vízszennyezőanyagok
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (Xll.25.)
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KvVM rendelet 2. számú melléklete (A befogadók területi kategória szerinti lehatárolása) szerint
általánosan védett befogadók.

A rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítottam, hogy az EKHE engedélyes tevékenység során a
felszín alatti vízbe szennyezőanyag e/helyezés sem közvetlen, sem közvetett módon nem történik, és
az elvégzett transzportmodellezés szerint a fedőanyagban megjelenő szerves és szervetlen
szennyező anyagok nem terjednek tovább az alatta elhelyezkedő vörös iszaptestbe.

Az esetlegesen szennyeződő felszíni vizek az EKHE engedélyes tevékenység területén gyülekeznek
össze, és az összegyülekezett felszíni vizet a technológiai folyamatokba vezetik vissza nedvesítő
anyagként, ezért az EKHE engedélyes tevékenységből szennyvízkibocsátás a felszíni vizekbe
(befogadókba) nem történik.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (X/1.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (X/1.25.) Korm. r.) 20/A. § (6)
bekezdése szerint a környezethasználati engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a
környezethasználó (jelen esetben a Fellebbező) a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.
nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben
foglaltakra is figyelemmel.

A 314/2005. (Xll.25.) Korm. r. 20/A. § (4) bekezdésének második mondata azt mondja ki, hogy a
környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat során minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó
információt, továbbá az engedély kiadása óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika
következtetést felhasznál.

A 314/2005. (X/1.25.) Korm. r. 20/A. § (7) bekezdése szerint a felülvizsgálathoz kapcsolódó adatokat,
információkat olyan formában és tartalommal kell benyújtani, amely lehetővé teszi a környezetvédelmi
(ide értve a vízvédelmi hatóságot is) hatóság számára - különösen a kibocsátások vonatkozásában -
a létesítmény működésének a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben ismertetett
elérhető legjobb technikákkal és az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekkel
való összehasonlítását.

A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás
módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (V//.4.)
KTM rendelet (a továbbiakban: 12/1996. (V//.4) KTM rendelet) 2. számú melléklet 3.2 pontja írja elő,
hogy a teljes körű felülvizsgálati dokumentációnak a víz környezeti elem szempontjából többek
között tartalmaznia kell a felszíni és a felszín alatti vízszennyezések bemutatását, a
vízkészletekre gyakorolt hatást vizsgáló monitoring rendszer adatainak és működési
tapasztalatainak bemutatását, a hatásterületek meghatározásával és értékelésével együtt.

A 12/1996. (VII. 4) KTM rendelet 2. számú melléklet 5. pontja szerint - többek között - az összefog/aló
értékelésnek tartalmaznia kell a felülvizsgálat és a korábbi vizsgálatok eredményeit is, és ezen
adatok, információk alapján kell meghatározni azokat az intézkedéseket, amelyek a további
környezetveszélyeztetést, illetve annak mértékét csökkentik.

Jelen környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási e/járásban vízgazdálkodási és vízvédelmi
szempontból azt kell megvizsgálni, hogy az engedélyezett EKHE engedélyes tevékenység működése
során mennyiben felelt meg az engedélyezésben előírtaknak, valamint azt, hogy az alkalmazott
tevékenységi technika megfelel-e az elérhető legjobb technikai szempontoknak.

A Dokumentáció szerint a veszélyes hulladékok hasznosítása (komposztálás, mint biodegradációs
technológiai eljárás) során a Környezethasználó „olajos" hulladékokat (TPH, PAH, PCB, BTEX
szennyezőanyagok, illetve -csoportok), valamint fél -és nehézfém tartalmú hulladékokat is kezel,
ebből fakadóan fennáll a felszín alatti vizek szennyeződésének veszélye.

A Dokumentációból illetve a rendelkezésre álló adatokból kitűnik, hogy a folytatott EKHE engedélyes
tevékenység vízgazdálkodási szempontból rendezett - víztakarékos, és technológiai szennyvíz
keletkezésével, kibocsátásával nem járó veszélyes és nem veszélyes hulladékkezelési műveletet
folytat a Fellebbező - azonban különösen a felszín alatti vizek szempontjából nem megfelelően
igazolt, hogy az EKHE tevékenység megfelel- e felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.
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(V//.21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt azon követelménynek, hogy a felszín
alatti vizek állapota ne romoljon.

A Dokumentáció ugyan tartalmaz „ Vízvédelem" fejezetet a 93-102. oldalak között, azonban a
Dokumentációban nem állnak rendelkezésre összehasonlító vizsgálati eredmények arra vonatkozóan,
hogy a felszín alatti monitoring vizsgálati pontokon az EKHE engedélyes tevékenységből fakadóan
milyen szennyezőanyag változások történtek a felülvizsgálattal érintett működési időszakban, illetve
milyen jellegű trendváltozások állapíthatóak meg. Az ugyan nem vitatható, hogy a Fellebbező
készíttetett a TPH és a PAH szennyezőanyag komponensekre normál üzemmódra vonatkozóan
terjedési szimulációs transzport modell vizsgálatokat, azonban a modell vizsgálatok nem
helyettesíthetik a konkrét monitoring adatok, és működési tapasztalatok elemzését.

A rendelkezésre álló iratokból megállapítottam, hogy a VII. számú vörösiszap-tározó - ahol a
Környezethasználó az EKHE engedély alapján folytatja tevékenységét - közvetlenül a Duna folyam
medre mellett, annak jobb partján helyezkedik el. A Dokumentáció és a hiánypótlási anyagai viszont
nem tartalmaztak felülvizsgálatot arra vonatkozóan, hogy melyek a müködési tapasztalatok az árvíz
levonulását illetően, annak ellenére, hogy a 2013. év június elején a Dunán a Komáromi vízmérce
tapasztalata szerint a vizsgált környezetben rekord vízoszlop magasságú árhullám vonult le.
(Komárom vízmércén az LNV 845 cm értékkel meghaladta a korábban mért LNV értéket.)

A Ket. 51. § (2) bekezdése szerint: ,,Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az
ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha az ügyfél a kérelmére indult e/járásban a hatóság
felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy a 31. § (2)
bekezdése alapján megszünteti az eljárást."

A fentebb említett tényállás-tisztázási hiányosságok miatt Fellebbezőt 35000/2822-1/2019. ált. számú
végzésemben a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívtam fel.

A Fellebbező 2019. június 17-én kelt tényállástisztázási anyagában az alábbi válaszokat adta:

1) Az EKHE engedélyes tevékenység megkezdése előtt alakult ki a VII. számú vörösiszaptározó,
ahonnan még az EKHE engedélyes tevékenység megkezdése előtt a felszín alatti vízbe oldódtak és
abban szétterjedtek lúgos szennyezőanyagok, főleg fém és szulfát szennyezőanyagok. A felszín alatti
talajvíz vizsgálatára kialakított monitoring kutak 1996. év óta üzemelnek, és a VII. számú vörösiszap
tározó mellett mélyített monitoring kutakban az EKHE engedélyes tevékenység kezdete óta új
szennyezőanyag komponens nemjelent meg.

A 9695 számú „háttér" monitoring kút eredményei szerint a szulfát szennyezőanyag permanensen
jelenlévő szennyezőanyag.

A Fellebbező összességében azt nyilatkozta, hogy a felszín alatti talajvízben jelen lévő
szennyezőanyagok a korábban folytatott gazdasági tevékenységhez köthető, és a szennyező
komponensek jelenléte nem köthető az EKHE engedélyes tevékenységhez.

2) A felszín alatti talajvíz már feltárt szennyezőanyagainak trendváltozásait megvizsgálva a
Fellebbező összefoglalóan az alábbiakat nyilatkozta: a szennyezőanyagok ion koncentrációi azt
mutatják, hogy a tározók hátterében meglévő vízminőségi adottságok - távolabbi háttér hatás, korábbi
ipari tevékenység, szemét és hulladék lerakások hatásai (Timföld gyár, MOL telep, régi
szeméttelepek) - okozták a legnagyobb terhelést. Egyes már meglévő (/.-VI. számú iszap tározók)
tározók esetében látható volt a korábbi adatokból azok ionnövelő hatása is. A VII. tározó D-i oldalán
az ion koncentráció értékek alacsonyabbak voltak, Ny-i oldalon láthatók a magasabb értékek, melyek
a közeli MOL telep esetleges hatásaitól adatok hiányában nem különíthetők el.

Az EKHE engedélyes tevékenység hatásából nem mutathatóak ki káros hatások. A prognosztizált
eredmények összességében a talajvíz állapotának javulását mutatják a tevékenység közvetetten
kedvező hatásából is eredeztethetően (a VII. számú vörösiszaptározó lefedése, szennyezőanyag
kiporzás, és oldalirányú lemosódás meggátlása).

3) A Fellebbező vizsgálatai szerint az EKHE engedélyes tevékenységgel érintett VII. számú
vörösiszap-tározó nyugati oldalán jelenleg nem üzemel monitoring figyelőkút, amely miatt a felszín
alatti talajvíz megfigyelése nem teljes körű, ezért javaslatot tettek arra, hogy a nyugati oldalon
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meglévő volt ún. GNV figye/őkutakat (9690 és 9687. számúak) bevonnák a felszín alatti víz monitoring
rendszerébe. A Fellebbező szerint az egyik fő indok az, hogy VII. számú vörösiszap-tározó és a tőle
Ny-ra eső MOL-LUB Kft. területe közötti szennyezőanyag mozgást megfigyelve pontosítani kellene.

A Fellebbező tudomása szerint a fentebb említett figye/őkutakat az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság (a továbbiakban: ÉDUV/ZIG) üzemelteti (de Fellebbező szerint 1991. év óta nem
üzemelteti}, ezért az ÉDUVIZIG-gel kellene megállapodni a monitoring kút vagy kutak
üzemeltetéséről.

Abban az esetben, ha a meglévő ún. GNV figyelőkutakkal kapcsolatban nem sikerül az ÉDUVIZIG-gel
megállapodni a Fellebbezőnek új felszín alatti talajvíz monitoring kút kialakításáról és üzemeltetéséről
kell gondoskodni.

4) A Fellebbező az árvizek levonulásával kapcsolatban megvizsgálta a 2013. évi Dunai árvíz
levonulásával kapcsolatos tapasztalatokat és az alapján pontosította, hogy a VII. számú vörösiszap
tározó tetején végzett EKHE engedélyes tevékenység érintheti-e negatívan az árvizek levonulását,
illetve egy árvíz kapcsán fennáll-e annak lehetősége, hogy szennyezőanyag kerülhet vízikörnyezetbe,
szennyezve a felszíni avagy a felszín alatti vizeket.

Fellebbező kifejtette, hogy a komáromi vízmércén észlelt II. fokú vízállásnál az EKHE engedélyes
tevékenység technológiai munkavégzését - ide értve az új anyag beszállítást is - felfüggesztették
(természetesen a folyamatban lévő részműveleteket még befejezték).

A legmagasabb árvízi vízállásnál is az EKHE engedélyes terület több méterrel magasabban volt, mint
az legmagasabb árvízszint (a vízszint és a gátkorona között a 6,05 méter volt a legkisebb magasság
különbség), ezért az EKHE engedélyes tevékenység telepi végzését - ide értve a mésztejjel és
stabilizát erőműi pernyével kialakított fogadóteret is - az árvíz nem veszélyeztette. Viszont a
teherforgalom bonyolítására alkalmas bejáró híd víz alá került a déli oldalon.

Az árvíz alatt a Fellebbező 24 órás folyamatos jelenlétet biztosított az EKHE engedélyes telephelyen,
óránként ellenőrizték a töltések állapotát.

Az árvízi védekezést irányító törzs és a védekezésbe bevont MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
szállítóhelikopterei is a környék legbiztonságosabb helyének nevezték a VII. számú vörösiszap
tározót.

Az árvíz alatt Fellebbező a meglévő nagyteljesítményű munkagépeit felajánlotta munkavégzésre.

Az árvízi helyzetben a meglévő monitoringkutak mintázása lehetetlenné vált, ezért az árvíz alatt az!.
IV. számú, valamint a K2 jelű kutak napi rendszerességű mintavételezését végezték el.

Az árvíz levonulása után csupán a bejáró híd statikai felűlvizsgálatát kellett elvégezni, továbbá a VII.
számú vörösiszap-tározón önálló, elektromos hálózatot alakítottak ki.

Fellebbező összességében azt jelentette ki, hogy árvízi esemény esetére is rendelkezik megfelelő
védelmi tervvel és eszközökkel, amit a 2013. évi dunai árvízkor a Fellebbező szakszerű helytállással
bizonyított.

A Ket. 1. § (2) bekezdése szerint a közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet
vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való
együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni.

A Ket. 2. § (3) bekezdése szerint a közigazgatási hatóság az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó
tényeket veszi figyelembe, minden bizonyítékot súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű
tényállásra alapozza.

A Ket. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint a közigazgatási hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást,
határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási
indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos
körülményt figyelembe kell vennie.
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A Ket. 104. § (3) bekezdése szerint: ,,A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést,
valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben
foglaltakhoz."

A Ket. 105. § (2) bekezdése szerint: ,,Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy
az elsőfokú döntés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további
tisztázása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását
maga végzi el, és ennek alapján dönt."

A Ket. 44. § (3) bekezdése szerint: ,,Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a
hatóságra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell."

A Ket. 44. § (6) bekezdés b) pontja azt mondja ki, hogy a hatóság rendelkező része tartalmazza a
szakhatósági hozzájárulást, az egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt, vagy a hozzájárulás
megtagadását.

A Ket. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerint a közigazgatási hatóság a Ket. keretei között
felülvizsgálhatja mind a saját, mind a felügyeleti jogkörébe tartozó hatóság döntését, ide értve a
szakhatósági állásfoglalást is.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (Vll.21.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Fevir.) 4. § (2) bekezdése azt írja elő, hogy amennyiben nem pontszerű (diffúz)
szennyezések miatt kibocsátási határérték megállapítására nincs mód, ott a legjobb környezeti
gyakorlaton alapuló műszaki intézkedések alkalmazásával kell a vízszennyezést megelőzni, hogy a
környezeti terhelés a legkisebb mértékűre csökkenjen.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (Vll.21.) Kor. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 8. § a)
és b) pontjai szerint a felszín alatti vizekjó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak
a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető
technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
b} ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az
adatszolgáltatást.

Az Igazgatóság elsőfokú szakhatósági állásfoglalását felülvizsgálva azt állapítottam meg, hogy a
rendelkező részben az Igazgatóság elsősorban a felszíni és a felszín alatti vizek védelmével
kapcsolatos kikötéseket, valamint a „zagytér töltéseinek" fenn- és jókarbantartására vonatkozó
kikötéseket fogalmazott meg. Azon kívül olyan általános érvényű kikötéseket is tett, amelyeket
jogszabályok tartalmaznak, ezért azok nem tekinthetők egyedi előírásoknak (pl. a vízmintavételeket
és vizsgálatokat csak akkreditált szervezet végezheti, a tevékenység végzése nem veszélyeztetheti a
felszín alatti és a felszíni víz állapotát).

Az elsőfokú szakhatósági állásfoglalás negyedik pontjában az Igazgatóság felsorolja, hogy ezidáig
milyen ügyszámokon adott ki vízjogi üzemeltetési engedélyeket a Fellebbező számára, és előírja
kikötésként, hogy az abban foglaltakat „engedélyes köteles betartani", ez a kikötési pont nem
tekinthető egyedi előírásnak.

Tekintettel arra, hogy az EKHE engedélyes tevékenységet a VII. számú vörösiszap-tározó felső
határoló felületén folytatja a Fellebbező, az engedélyezési eljárásnak nem része a teljes vörösiszap
tározó felülete-térfogata, ezért a vörösiszap-tározó fenn- és jókarbantartására vonatkozó előírást
töröltem a kikötések közül, viszont felhívtam a Fellebbező figyelmét a vörösiszap-tározó jó műszaki
állapotának megtartási kötelezettségére.

Az elsőfokú szakhatósági állásfoglalás rendelkező részéből a fentiek szerint töröltem, illetve
pontosítottam a Ket. 44. § (6) bekezdés b) pontja alapján a nem egyedi szakhatósági előírásokat,
feltételeket.

Töröltem továbbá az elsőfokú szakhatósági állásfoglalás rendelkezésének tizedik kikötéspontját, mert
a 314/2005. (X/1.25.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság - és nem a
vízvédelmi szakhatóság - az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység
végzésének feltételeiről ide értve a környezeti monitoringról szóló jelentés benyújtásának helyét és
idejét is.
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A Fellebbező a 35000/2822-1/2019. ált. számú BM OKF végzésre adott nyilatkozatában többek között
kifejtette, hogy megítélése szerint az EKHE engedélyes tevékenységgel érintett VII. számú
vörösiszap-tároló nyugati oldalán nincs kialakítva a felszín alatti (talaj)vizek esetleges minőségi
változását megfigyelő monitoring pont, ezért annak kialakítására tett javaslatot. A BM OKF a
rendelkezése álló adatok alapján azt állapította meg, hogy a Fellebbező álláspontja szak- és jogszerű,
ezért a megváltoztatott szakhatósági kikötések között a 3) pontban e/őírtam, hogy az egységes
környezethasználati engedély véglegessé válását követő egy éven belű/ a nyugati oldali monitoring
pont kialakítására a Fellebbező tegyen javaslatot.

Az elsőfokú szakhatósági állásfoglalás indokolási részét helybenhagytam, mert megállapítottam, hogy
az Igazgatóság az eljárásjogi és az anyagi jogszabályokat az indokolás részben helyesen alkalmazta.

A Ket. 105. § (1) bekezdése szerint a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja,
megváltoztatja vagy megsemmisíti.

A fentiekre tekintettel a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú
szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a fentiek szerint megváltoztattam.

A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése a.

A BM OKF hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (3)
bekezdése határozza meg.

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi
hatáskörben adott 361001687-112019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a PEIKTF0/311-
17/2019. ügyiratszámú megkeresésében foglaltak szerint másodfokú hatósági eljárása keretében,
amely a hulladékgazdálkodással kapcsolatos eljárást is magába foglalja, 2019.03.22-én megkereste a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, szakhatósági állásfoglalás kiadása
céljából.

A megkereső hatóság által csatolt iratok alapján Ügyfél környezetvédelmi engedélyének
megadásához hozzájárultam.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 711215. (Ill. 30.) Kormányrendelet 7. számú melléklet II. táblázat 3. pontja,
illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (Xl. 10.) Kormányrendelet 3. § (1)
bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki."

4) Szakkérdés vizsgálata a fellebbezési eljárásban

a) A Nemzeti Népegészségügyi Központ 15605-912019IKTEF. számú levelében a 7112015. (Ill.
30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 3. pontja szerinti szakkérdés vizsgálat keretében az
alábbi megállapításokat tette:

„Az Országos Tisztifőorvos e-mail cimere 2019. március 25-én az ügyfélkapun keresztül a Pest
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban:
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Kormányhivatal) megkeresést küldött a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (a továbbiakban:
NNK) a Tatai Környezetvédelmi Zrt. egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatára
vonatkozó, megismételt másodfokú hatósági eljárása ügyében, az alkalmazni kívánt veszélyes
hulladékkezelési technológia köz- és környezetegészségügyi szempontból történő véleményezése
céljából.

Az NNK 15605-5/2019/KTEF iktatószámú előzetes szakvéleményében szükségesnek tartotta a
biológiailag kezelt hulladékokat eredményező technológiára vonatkozó kiegészítő adatokat tartalmazó
dokumentumok áttekintését, amelyek elérhetőségét a Kormányhivatal biztosította, továbbá felhívta az
NNK figyelmét, hogy az ügyben a környezetvédelmi felülvizsgálati időszak a 2009-2013. közötti
időtartamot foglalja magában.

A fent részletezett megkereséssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A megkeresésében részletezett másodfokú környezetvédelmi e/járásban szakmai véleményemet a
fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.
(X/1.2.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdés b) pontjában előírtak szerint adom meg.

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6/A. §:
,,(4) Az országos tisztifőorvos az 1. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva
[ J
b) megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal, véleményt nyilvánít,"
Az NNK a Tatai Környezetvédelmi Zrt. megismételt másodfokú e/járásának elbírálásában az Önök
által kért szakkérdés tekintetében - jogszabályi kijelölés hiányában - szakértői nyilatkozat megtételére
nem rendelkezik jogosultsággal.

Az üggyel kapcsolatban a kiegészítő adatok és dokumentumok ismeretében az NNK a következő
szakmai véleményt adja:

1. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 7112015. (//1.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. Korm. rendelet) 5.
melléklet /. táblázat 3. pontja szerinti szakkérdés felülvizsgálata a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya KE/067!00184-3/2016.
számú véleményében foglaltak szakmai megfelelőségéről.

Az NNK egyetért a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztálya KE/067/00184-3/2016. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakkal,
miszerint a rekultiváció folytatása közegészségügyi szempontból támogatandó, a tevékenység
engedélyezéséhez közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel.
Indoklás:

A területen a felszíni és felszín alatti vizek 2009-2013. közötti időtartamban elvégzett monitoring
vizsgálatainak mérési eredményeit értékelve e/mondható, hogy a legutolsó, 2013-as adatok alapján a
vizsgált komponensek közül a pH, szulfát, fluorid, foszfát, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, arzén,
molibdén, vezetőképesség komponensek esetén volt „B" szennyezettségi határértéket meghaladó
mérési eredmény.

Az összes cianid komponens a 2013. évi mintában kimutatási határérték alatt volt.

A szervetlen vegyületek közül a fluorid-, a foszfát-, a szulfát-, a klorid, a nitrli-, a nitrát- és az
ammónium-ion koncentrációja haladta meg a területen a „B" szennyezettségi határértéket, hasonlóan
a korábbi évekhez.

A 2013. évi kutankénti koncentrációk azonban rendre a sokéves átlagértékek körül ingadoztak.
Magas, 9 feletti pH értékeket az NA 1 és NA2 kutakban mértek, a korábbi évekhez hasonlóan.

A 2009-2013. közötti időtartam monitoring vizsgálatait követő részletes tényfeltárás során elvégzett
szivárgáshidraulikai és transzportmodellezés eredményei is bizonyították, hogy a fedőanyagban lévő
szerves és szervetlen szennyezöenveqok nem terjedtek tovább az alatta elhelyezkedő vörösiszapba,
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ezért tehát a fedőanyag szennyezőanyagai a földtani közegbe és a felszín alatti vizekbe
többletterhelést nem okoztak.

A terület az Almásfüzitőt ellátó ivóvízbázisra szintén nem jelent közegészségügyileg veszélyt.

A tevékenység során a területen keletkező szennyvizek gyűjtésével, és azok engedéllyel rendelkező
telephelyen történő ürítésével kapcsolatos közegészségügyi követelmények a 2009-2013. közötti
időszakban teljesültek.

A kérelmezett tevékenység levegő-tisztasági szempontból megfelelő védőtávo/ságra, legalább 450
méterre zajlik a legközelebbi lakott településtől, ráadásul a levegőterhelést okozó tevékenység csak a
vörösiszap tároló központi területére terjed ki. A 2009-2013. közötti időszakban levegőterhelést okozó
rendkívüli eseményre nem került sor, kellemetlen szaghatás miatt intézkedés nem történt.

Az NNK megítélése szerint a rendelkezésére bocsátott adatok alapján a tevékenységből
egészségügyi határértéket meghaladó rezgésterhelés a jövőben sem várható.

Összefog/alva, a rendelkezésre álló adatok alapján tehát a 2009-2013. közötti időtartamban,
figyelembe véve a /akóte/epüléstől mért távolságot is, a területhasználat humán- és környezet
egészségügyi szempontból nem jelentett kifogásolható mértékű egészségügyi kockázatot.

Javaslat:
Az NNK javasolja az eddigi talajvíz-monitoring vizsgálati rendszer fenntartását, mivel szükség van
annak nyomon követésére, hogy a jelenlegi talajvíz-monitoring eredmények a jövőben milyen irányban
változnak, és ennek következtében a terület használata humán- és környezet-egészségügyi
szempontból kockázatot jelent-e a területre és környékére.

2. Szakmai vélemény a 71/2015. Korm. rendelet 7. számú melléklet /. 3. pont vonatkozásában (az
egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen
anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása,
tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata)

A 2. szakkérdés tekintetében a mellékelt dokumentumok alapján, beleértve a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály véleményét,
közegészségügyi szempontból a tevékenység engedélyezéséhez kizáró ok szintén nem merült fel.
Indoklás.
A területen folyó munkavégzés közegészségügyi szempontból kielégítő, szabályozott keretek között
történt.

A tevékenység során felhasznált veszélyes hulladékok gyűjtése és tárolásának módja az NNK
véleménye szerint a közegészségügyi követelményeknek megfelel. A területen a további kezelést
igénylő hulladékok elkülönítetten, köz- és környezet-egészségügyi szempontból kielégítő műszaki
védelemmel ellátott fogadó-, homogenizáló- és kezelő helyeken vannak tárolva, illetve kezelve,
továbbá havária esetére gáttal körülvett, pernyével fedett haváriateret is kialakítottak a területen.
Az NNK köz- és környezet-egészségügyi szempontból egyetért a felülvizsgálatban résztvevő vízügyi
szakhatóság véleményével, hogy a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségére és
minőségére várhatóan káros hatást nem fog gyakorolni.
Az immissziós adatok szerint viszont a VII. tározóról származó PM10 szennyezés széljárástól függően
egyes esetekben lakóterületeket is érinthet, ezért a rekultiváció folytatása támogatandó."

b) A Miniszterelnökség Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága a KSZ-
7113091212019. számú iratában a 7112015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 4. pontja
szerinti szakkérdés vizsgálata keretében az alábbi megállapításokat tette:

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex
Engedélyezési és Hatósági Fe/Ogyeleti Osztálytól (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) megkeresés
érkezett, az Almásfüzitő 03/30, 03/32 hrsz -ú és a Dunaalmás 0704131/ 0704/32 hrsz.-ú ingatlanokon
folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítási és előkezelési tevékenységére jogosító
egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata kapcsán a „Fellebbezési eljárásban
szakkérdés vizsgálatára" amelyhez
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a kulturális örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást kikötések nélkül megadom.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott
elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Indokolás

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex
Engedélyezési és Hatósági Felügyeleti Osztály (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.) kérelmére a
„Fellebbezési eljárásban szakkérdés vizsgálata" tárgyi ügyben indult eljárásban érkezett megkeresés
Hivatalomhoz.

A megkeresésben megjelölt Almásfüzitő 03130, 03132 hrsz.-ú és Dunaalmás 0704/31, 0704/32 hrsz.-ú
földterültetek a közhiteles hatósági nyilvántartás alapján több, egymástól jól e/különíthető és egyedileg
védett régészeti lelőhelyet érintenek.
26750 - Fokiorok" 
34284 - ,,Római tábor"
45200 - ,,Foktorok-vörösiszaptáro/ó"
63922 - ,,Faktorok 4"
63928 - ,,Pusztadomb II. (VII. sz. zagytér)"

Az eljárás által érintett terültek földrajzilag egymás mellett helyezkednek el, a vörösiszaptározók közül
elsődlegesen a VII. számú érinti. Az elsőfokú eljárás során a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal, Tatabányai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (2800 Tatabánya,
Bárdos László u. 2.) a KE-06DIEP/74-2/2015. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában
megállapította, hogy a területen jelenleg zajló, illetve a folytatni tervezett rekultivációs és kármentesítő
munkálatok a talajszint alatti rétegeket nem érinti, a máig megőrzött kulturális elemeket nem
károsítják.

Felhívom mindazon által az engedélyt kérő/beruházó/kivitelező figyelmét, hogy a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) a 7. § 4a. pontja és a 24. §
értelmében amennyiben előre nem tervezetten szükségessé váló földfelszín alatti, 30
centiméteres mélységet meghaladó földmunka során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a
felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet
felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz, valamint az illetékes Hivatalhoz bejelenteni,
továbbá a helyszín és a leletek őrzéséről gondoskodni.

A bejelentési kötelezettség e/mulasztása a Kötv. 82. § (1) bekezdése, valamint az örökségvédelmi
bírságról szóló 191/2001. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja
maga után.

Hivatalom hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 7112015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 28. § (2)
bekezdése és 5. melléklet /. táblázat 4. pontja, illetve a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 6812018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § határozza meg.

e) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály 20315/2/2019. számú iratában a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. 
táblázat 5. pontja szerinti szakkérdés vizsgálata keretében az alábbi megállapításokat tette:

„Az Almásfüzitő 03/30 helyrajzi számú (kivett vörösiszap tározó), valamint az Almásfüzitő 03/32
helyrajzi számú ingatlan megosztása után kialakult 03134 hrsz.-ú (kivett töltés), 03/35 hrsz.-ú (kivett
kezelő sáv), 03/36 hrsz.-ú (kivett vörösiszap tározó és ipartelep), valamint a Dunaalmás 0704131
hrsz.-ú (kivett üzemi terület), a Dunaalmás 0704/32 hrsz.-ú (kivett zagytározó és 2 db szociális épület)
külterületi ingatlanok mindegyike „kivett" megnevezéssel szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

A külterületi kivett, illetve a belterületi fekvésű ingatlanok - függetlenül attól, hogy azok művelési
ágban nyilvántartottak, vagy kivett területként szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban - a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 19. pontjában foglaltak szerint nem minősülnek
termőföldnek, azokra az ingatlanügyi hatóság földvédelmi hatósági és szakhatósági hatásköre nem
terjed ki.
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Mindezek alapján - hatáskör hiányában - az érintett ingatlanok vonatkozásában a termőföld
mennyiségi védelmének vizsgálatára nincs szükség."

d) Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és
Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály PEIFEl710-212019. számú levelében a 71/2015. (Ill. 30.) Korm.
rendelet 5. melléklet 1. táblázat 6. pontja szerinti szakkérdés vizsgálata keretében az alábbi
megállapításokat tette:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, mint elsőfokú
erdészeti hatóság (továbbiakban: elsőfokú erdészeti hatóság) XIV-G-033/2292-2/2016. számon
meghozott szakkérdés vizsgálatában foglaltakat helybenhagyom.

Indokolás

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság a Tatai
Környezetvédelmi Zrt-nek az Almásfüzitő 03/30, 03132 hrsz-ú és a Dunaalmás 0704131, 0704/32
hrsz-ú ingatlanokon folyatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítási és ehhez
kapcsolódó előkezelési tevékenységre jogosító 392-6/2010. számú jogerős határozattal kiadott
egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozó kérelmét elutasította.

Az elsőfokú erdészeti hatóság XIV-G-033/2292-2/2016. számú szakkérdés vizsgálatában úgy
nyilatkozott, hogy a folytatandó tevékenység erdő igénybevételével nem jár. A vörösiszap-tározókon
tervezett hulladékhasznosítási tevékenységnek a környezetében lévő erdők életközösségére, talajára
gyakorolt hatása nem számottevő.

A környezetvédelmi hatóság határozata ellen a Tatai Környezetvédelmi Zrt. fellebbezést nyújtott be,
amely erdővédelmi szempontból indoklást nem tartalmazott.

A szakkérdés vizsgálat alapján az alábbi megállapításokat teszem:
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési e/járásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 314/2005. Kormányrendelet) 5. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak szerint:
(1) A környezetvédelmi hatóság a döntéshozatal előtt a környezetre gyakorolt hatás jelentőségének
megítélésére, valamint a később benyújtandó engedélykérelem tartalmára vonatkozó - és a 3. § (3)
bekezdésének d) pontja, illetve a 12-15. §-ok szerint kapott - észrevételeket érdemben vizsgálja.
(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában
a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével,
hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások,
valamint
aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet
figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá
is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem
tartalmi követelményeit,
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 71/2015. Kormányrendelet) 5.
mellékletének 6. pontja az alábbiakról rendelkezik:

Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a
szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy
szakhatóságként nem vizsgálták.

a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.
b) Ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy
tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor
az a) pontban foglaltakon túl az erdő
igénybevétel engedélyezhetőségének a
vizsgálata.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény a
következőket rendeli el:
1. § E törvény célja, hogy az erdő, az erdőgazdálkodás, és a társadalom viszonyának
szabályozásával, kiemelten a fenntartható erdőgazdálkodás feltételeinek meghatározásával biztosítsa
az erdő, mint a természeti tényezőktől függő és az emberi beavatkozásokkal érintett életközösség és
élőhely fennmaradását, védelmét, gyarapodását, továbbá az erdő hármas funkciójának, azaz a
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környezetre, társadalomra, valamint a gazdaságra gyakorolt hatásának kiteljesedését, és ezzel
kiemelten hozzájáruljon ( . .) az emberi élet fenntartásához és minőségének, biztonságának
javításához, megfelelő összhangot teremtve az egészséges környezethez és a tulajdonhoz fűződő
alapjogok között.
2. § (2) A fenntartható erdőgazdálkodás során a legfontosabb közérdekű feladat az erdők
változatosságának megőrzése, az erdők fenntartása, felújítása és a védelmi, valamint közjóléti
szolgáltatások biztosítása, melyek e/végzését az állam megfelelő eszközökkel biztosítja.
78. § (1) Erdőt igénybe venni - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - csak kivételes
esetben, a közérdekkel összhangban lehet.
105. § (7) Az erdő igénybevételének engedélyezésére vagy elvi engedélyezésére irányuló e/járásban
súlyos eljárási jogszabálysértésként semmisségi oknak minősül, ha az erdészeti hatóság a
közérdekűség vagy a kivételesség e törvény szerinti vizsgálata nélkül dönt.

A Tatai Környezetvédelmi Zrt. által kérelméhez beadott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a
tervezett tevékenység erdőterületet nem érint, erdő igénybevételével nem jár.

A közvetett hatással érintett erdőrészletek (Almásfüzitő 3A, 3B, 3C, 30, 50 és 5K) part- és
tö/tésvédelmi elsődleges rendeltetésű, hazai nyaras faállományú erdők, amelyekre a tervezett
tevékenység várhatóan nem fog számottevő káros hatást gyakorolni.

Mindezek alapján a fentiekben foglaltak alapján döntöttem.

Állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva, a
fentiekben már említett jogszabályhelyeken túl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44-45. §, 72. §, 98. § figyelembe vételével hoztam
meg."

e) Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és
Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály PE/NT/00187-2/2019. számú
levelében a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 7. pontja szerinti szakkérdés
vizsgálata keretében az alábbi megállapításokat tette:

„A dokumentációkban foglaltak alapján a tevékenység engedélyezéséhez a másodfokú talajvédelmi
hatóság talajvédelmi szempontból hozzájárul.

A másodfokú hatóság állásfoglalása alapján a dokumentációkban foglaltak alapján a tevékenység
folytatása, a mezőgazdasági területen végzett beruházás üzemelés a környező mezőgazdasági
területeket talajvédelmi szempontból nem veszélyezteti, a gazdálkodás feltételeit nem rontja."

f) A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya PE/V/1096-2/2019. számú
iratában a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 8. pontja szerinti szakkérdés
vizsgálata keretében az alábbi megállapításokat tette:

„A Bányafelügyelet BBK/645-24/2012. számú, 2012.12.14-én jogerőssé vált „Almásfüzitő !-VII. számú
vörösiszap tározó" elnevezésű bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárásának engedélyezése
és biztonságba helyezési tervét jóváhagyó határozatában nem került meghatározásra a lefedéshez
szükséges fedőanyag mennyisége. A benyújtott tervben csak a fedőréteg vastagságára vonatkozó
adatok találhatók. A határozat 6. pontjában rögzítésre került, hogy az engedélyezett tervtől eltérni
csak a Bányafelügyelet engedélyével lehet. Ilyen engedély benyújtására nem került sor. A bezárási
terv 6.3. pontjában foglalkoznak a már lefedett tárolók utógondozásával, amiben szerepel a fedőréteg
vizsgálata, ami szerint a hiányosságokat szükség szerint kell pótolni.

A hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának engedélyezése nem tartozik a Bányafelügyelet
hatáskörébe. A TKV Zrt [Engedélyes] környezetvédelmi engedély felülvizsgálatához új e/járásban,
PEN/161-2/2016. számon kiadott véleményében jelezte, hogy „A TKV Zrt. VII. számú vörösiszap
tározón folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata" című dokumentáció 1.5.
pontjában 1-10 sorszámú sarokponti EOV koordinátákkal lehatárolt hulladékhasznosító létesítmény
területének kijelölését tudomásul veszi, utalva ezzel arra, hogy lehatárolt terülten folyó tevékenységre
hatáskörrel nem rendelkezik. A bezárási engedély 5. pontjának rendelkezése alapján a létesítmény
stabilitását veszélyeztető eseményekről értesíteni kell a Bányafelügyeletet.
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A Bányafelügyelet rendszeresen végez ellenőrzéseket az Almásfüzitő /-VII. vörösiszap tározók
területén. Az iszaptestet határoló gátak állapotában ez ideig káros elváltozásra utaló jelet nem
észleltünk."

IV. A fellebbezési eljárás anyagi jogi és szakmai szempontú megállapításai

A 314/2005. (Xll.25) Korm. rendelet szerinti megállapítások

A 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendeletben előírtak alapján, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárás lefolytatása során az elsőfokú hatóság 2010. április 22-én kelt, 392-6/2010. számú
határozatában Engedélyes részére az Almásfüzitő, 03/30, 03/32 hrsz.-ú (03/32 hrsz.-ú ingatlan
megosztása után Almásfüzitő 03/34, 03/35, 03/36 hrsz.), Dunaalmás 0704/31, 0704/32 hrsz.-ú
ingatlanon lévő VII. számú vörösiszap tározóra, illetve a 132.000 tonna/év veszélyes és 280.000
tonna/év nem veszélyes, a határozat mellékletében felsorolt hulladékkal folytatott - R3 kódszámú
hasznosításra komposztálással történő biológiai átalakítási tevékenységre egységes
környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adott. Az egységes
környezethasználati engedély 2010. május 12. óta jogerős és az ötévenként történő felülvizsgálat
során hozott határozat jogerőre emelkedéséig hatályos.

A 392-6/2010. számú egységes környezethasználati engedély kiadásakor hatályos 314/2005. (Xll.25.)
Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedély meghatározott
időre, de legalább öt évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat
legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell
vizsgálni.

A tárgyi eljárás a 392-6/2010. számú egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálati
eljárása volt, amelyre vonatkozóan az elsőfokú hatóság a 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet 20/A. §
ában és a Főfelügyelőség OKTF-KP/1190-7/2015. számú végzésében foglaltak alapján járt el. Az
egységes környezethasználati engedély 2010. május 12-én lett jogerős, ezért a 314/2005. (Xll.25.)
Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése alapján a felülvizsgálatnak 2015. május 12-ig kellett
megtörténnie. Az Engedélyes 2014. január 14-én nyújtotta be a felülvizsgálatra vonatkozó kérelmét.

A felülvizsgálat jogintézményével kapcsolatban az alábbi megállapítások tehetők.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásakor hatályos 314/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet
20. § (8) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de
legalább öt évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább
ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.

A fentiek alapján egy egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje legalább 5 év, így
van létjogosultsága annak, hogy az abban foglalt követelményeket és előírásokat a hatóság az
engedélyes felülvizsgálati dokumentációja alapján felülvizsgálja. A felülvizsgálat célja, hogy az
egységes környezethasználati engedély kiadását követő elérhető legjobb technikában, a vonatkozó
jogszabályi környezetben bekövetkezett változások érvényesíthetőek legyenek. A korszerűbb
technológia ugyanis kedvezőbb környezetterhelési feltételeket biztosíthat. Itt is ki kell hangsúlyozni,
hogy az öt éves felülvizsgálat egy olyan, hatályos egységes környezethasználati engedélyt
felülvizsgáló hatósági eljárás, amely nem egy újraengedélyezési eljárás, hanem az üzemeltetés során
visszanyert információknak a környezeti elemekre gyakorolt hatásait, illetve a kiadott engedélynek a
változó jogszabályi környezet és a modern technikának való megfeleltetését, egybevetését jelenti
(10. K.27 .191/2015/27.J.

A 314/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése az egységes környezethasználati engedély
felülvizsgálatakor kiutal a felülvizsgálatra vonatkozó eljárási szabályokra, amelyet nem a 314/2005.
(XII. 22.) Korm. rendelet, hanem a Kvt. határoz meg. A felülvizsgálat célja, hogy a folytatott
tevékenység környezetre gyakorolt hatását feltárja, azt megismerhetővé tegye, valamint biztosítsa a
környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzését. Így a felülvizsgálat bemutatja az
alkalmazott technológiákat, a berendezések műszaki állapotát, korszerűségét; a tevékenység
folytatása során okozott környezetterhelések és -igénybevételek adatait; a tevékenységhez
közvetlenül kapcsolódó műveleteket; az esetleg bekövetkezett meghibásodásokat vagy környezeti
katasztrófa miatt feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagokat és energiákat; a
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környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és tervezett
intézkedéseket; a tevékenység felhagyása után teendö intézkedéseket.

A fentiek alapján a felülvizsgálat célja és tartalma, hogy a hatóság az érvényes engedély 5 évre
vonatkozó időtartalmára vonatkozóan megvizsgálja mind a tevékenység végzésének körülményeit,
mind az egységes környezethasználati engedélybe foglalt követelményeket és előírásokat. Ebből
következik, hogy egy felülvizsgálatnak van időbeli korlátja, mégpedig az egységes
környezethasználati engedély érvényességének Uogerejének/véglegességének) kezdetétől számított
5 év. A hatóság tehát ezen 5 év környezeti teljesítményét értékeli a jogszabályok által meghatározott
szempontok mentén, és dönt a tevékenység továbbfolytatásának feltételeiről vagy a 314/2005.
(Xll.25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) b) pontjában foglaltaknak megfelelően.

Tárgyi ügyben a felülvizsgálat időtartama 2010. május 22. napjától (egységes környezethasználati
engedély jogerőre emelkedése) kezdődő maximum 5 évben határozható meg. Tekintettel arra, hogy a
jogszabály szerint az engedélyben foglalt követelményeket és elöírásokat legalább ötévente kell
felülvizsgálni, így az Engedélyes 2014. január 14. napján benyújtott felülvizsgálati dokumentációja e
jogszabályi követelményeknek megfelel.

A 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet [a Kvt. 79. § (1) bekezdés generális szabályával szemben] 20/A.
§ szerint [lex specialis]:
(12) A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:
a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes
környezethasználati engedélyt, vagy
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet e/utasítja, és szükség esetén meghatározza a
tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

A tevékenység megfeleltethetősége a legjobb elérhető technika (BAT) követelményeinek:
Az „lntegrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques
far the Waste Treatments lndustries" című 2006-ban elfogadott BREF referenciadokumentumban
foglaltak nem feleltethetők meg teljes egészében az Engedélyes által alkalmazott, a vörösiszap
fedőanyaggal való letakarását célzó ipari, víztisztítási, inert, stb. hulladékokat is befogadó
technológiának. Ezért a legjobb elérhető technikának való megfelelőséget a 2010/75/EU irányelv és a
hivatkozott BREF dokumentum általános rendelkezései alapján lehet megítélni.

A benyújtott dokumentációban vizsgálatra került a fenti általános szempontok alapján a tevékenység
BAT-nak való megfelelése, mely vizsgálat nem tárt fel a legjobb elérhető technikától való eltérést.

A 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet 9. mellékletében megfogalmazott szempontok szerinti vizsgálat
alapján a tárgyi tevékenység a legjobb elérhető technika követelményeinek megfelel.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § szerint:
(3) Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra
vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.
(4) Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre
vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított
négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgá/atától számított
ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben
foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság
minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy
legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.

2018. augusztus 10-én került kihirdetésre az Európai Bizottság (EU) 2018/1147. számú végrehajtási
határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti
elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében
történő meghatározásáról.

A 2010/75/EU irányelv 21. cikk (3) bekezdése az alábbiakat rögzíti:
,,Az adott létesítmény fő tevékenységéhez kapcsolódó, a BA T-következtetésekre vonatkozóan a 13.
cikk (5) bekezdésével összhangban e/fogadott határozatok kihirdetésétől számított négy éven belül az
illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy:
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a) az érintett létesítményre vonatkozó engedélyben foglalt valamennyi feltételt újraértékeljék és
szükség eseten frissítsék az ezen irányelvnek, és adott esetben, különösen a 15. cikk (3) és (4)
bekezdésének való megfelelés érdekében
b) a létesítmény megfeleljen ezen feltételeknek "

Fentiek alapján a tárgyi tevékenységnek az újonnan kihirdetett BAT szerinti felülvizsgálatát 2022.
augusztus 10-ig kell elvégezni, de azt is szükséges biztosítani, hogy eddig a határidőig a
létesítmény megfeleljen a BAT-ban szereplő feltételeknek.

A tárgyi tevékenységnek az újonnan kihirdetett BAT-nak való megfelelése a tárgyi eljárásban nem volt
vizsgálható, mivel a tárgyi eljárásban felülvizsgált időszak nem terjedt ki a BAT kihirdetésének
időszakára. A rendelkezésre álló dokumentáció a 2010/75/EU irányelv és a fentebb hivatkozott BREF
dokumentum általános rendelkezései alapján vizsgálta a tevékenység elérhető legjobb technikának
való megfelelőségét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. mellékletének figyelembe vételével is.

Figyelemmel az újonnan kihirdetett elérhető legjobb technika következtetéseknek 2022. augusztus 10-
ig való megfelelés érdekében teendő intézkedések lehetséges időigényére, valamint arra, hogy a
legutolsó felülvizsgálati dokumentáció 2014. január 14-én került benyújtásra, így a tevékenység
következő öt éves időszakát érintő felülvizsgálatának határideje 2019. január 14. lett volna, mely
felülvizsgálatra azonban a megelőző felülvizsgálati időszak lezárultát megelőzően nem kerülhetett sor,
ezért az erre az időszakra vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban
szükséges vizsgálni a tevékenység újonnan kihirdetett elérhető legjobb technika következtetéseknek
való megfelelését.

Fentiekre tekintettel - különösen a Ket. 3. § (1) bekezdésében, valamint a 5. § (1) bekezdésében
foglaltakat figyelembe véve - a következő, 2014-2018 évekre vonatkozó felülvizsgálati
dokumentáció benyújtásának határidejét 2019. december 31-ében határoztam meg. Ebben az
eljárásban lesz szükséges az újonnan kihirdetett BAT határozatnak való megfelelés vizsgálata is.

A 392-6/2010. számú egységes környezethasználati engedély kiadásakor hatályos 314/2005. (Xll.25.)
Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedély meghatározott
időre, de legalább öt évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat
legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.

Az egységes környezethasználati engedély VI. pontja az engedély érvényességi idejét úgy határozta
meg, hogy az az abban foglaltak ötévenként történő felülvizsgálata során hozott határozat jogerőre
emelkedéséig hatályos. Indokolásában úgy fogalmazott, mivel a hatóság megállapította, hogy a
tervezett tevékenység előírások betartása mellett az elérhető legjobb technikai követelmény
rendszerének megfelel, a környezet védett elemeit nem károsítja, ezért az egységes
környezethasználati engedélyt a Kvt. 79. § (1) bekezdése és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20.
§ (3) és (8) bekezdése alapján 5 év időtartamra megadta.

A fentiek alapján az elsőfokú hatóság egy jövőbeli feltételrendszert határozott meg az egységes
környezethasználati engedély időbeli hatályára, amely a felülvizsgálat jogintézményére és annak
esetleges jövőbeli lefolytatására hagyatkozik. E feltételrendszer számos jövőbeli bizonytalanságra,
opcionális lehetőségre épít, amely nem felel meg a jogszabályok által támasztott időszámításra
vonatkozó általános kritériumoknak. A jogszabály szerint az egységes környezethasználati engedély
hatályának meghatározásakor az időnek meghatározottnak kell lenni, és legalább öt évre kell szólnia.
Ebből következik, hogy a hatály meghatározásának évben kifejezett és meghatározott, követhető,
objektív alapokon, jövőbe utaló időszámításon kell alapulnia. Különösen a jogbiztonság elvéből is
fakad, hogy az engedély időbeli hatályának a kezdetekor tudni kell annak végső dátumát, lejártát.
A Ket. 65. § (2) bekezdése szerint a hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon
jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában
hiányzik, a hónap utolsó napján. Az egységes környezethasználati engedély kiadásakor hatályos, a
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény 103. § (1) bekezdése szerint a határidőket napok,
hónapok vagy évek szerint kell számítani. A (3) bekezdés szerint a hónapokban vagy években
megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel.

A fentiek alapján megállapítható volt, hogy az elsőfokú hatóság jogelődje az egységes
környezethasználati engedély érvényességi idejét mind az indokolásban foglaltakkal mind a
hivatkozott jogszabályokkal ellentétesen határozta meg Figyelemmel mind a Ket. 72 § (1)
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bekezdésében foglaltakra, mind a bírósági és jogirodalmi gyakorlatra, miszerint a jogokat és
kötelezettségeket a közigazgatási döntés határozza meg, így az ellentmondás ellenére - a Ket. 1. §
(4) bekezdése szerint is biztosított jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelmére - a rendelkező
részt kellett figyelembe venni jelen másodfokú döntésig.

A másodfokú eljárásban az Engedélyes által megküldött, PE/KTF0/311-61 /2019. számon iktatott
tényállástisztázó irat alapján megállapításra került, hogy a tárgyi telephelyen végzett tevékenység
nem csak a 314/2005 (Xll.25) Korm. rendelet 2. számú melléklet 5.3. b) pontjának ba) alpontja
szerinti nem veszélyes hulladékok hasznosítása 75 tonna/nap kapacitáson felül (biológiai kezelés)
kategóriába, hanem a 2. számú melléklet 10. pontja alá is besorolható, amely szerint
10. Állati anyagok feldolgozása
Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál
nagyobb kezelési kapacitással.

A tárgyi felülvizsgálati dokumentációban a telephelyen végzett teljes tevékenység került vizsgálatra az
elérhető legjobb technikának való megfelelőség szempontjából a 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet 9.
mellékletének figyelembe vételével, amelyben külön az állati melléktermékek feldolgozása, mint
önmagában is egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység nem került értékelésre.

Fentiek alapján a tárgyi tevékenységnek az elérhető legjobb technikának való megfelelőségét a
314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet 9. mellékletének figyelembe vételével a 314/2005. (Xll.25.) Korm.
rendelet 2. melléklet 10. pontjára figyelemmel is felül kell vizsgálni a következő felülvizsgálati
időszakra (2014-2018) vonatkozó 5 éves felülvizsgálati eljárásban.

Továbbá a 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 5.3. b) pontjának ba) alpontja szerint
és a 2010/75/EU irányelv 1. melléklet 5.3. pontja szerint egységes környezethasználati engedély
köteles a nem veszélyes hulladékok hasznosítása 75 tonna/nap kapacitás felett (biológiai
kezelés).

A 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet szerint:
20/A. § (1) Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább tíz évre
adható meg a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.
(2) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt 5 évre adja ki,

b) ha a tevékenységet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti, felszín alatti vízbázis
hidrogeológiai védőövezete „B" védőzónájában vagy azon belül kívánják folytatni.

Az engedély érvényességi idejét a 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet 20/A. § (1) és (2)
bekezdésekben foglaltak alapján annak jogerőre emelkedésétől számított 5 évben határoztam
meg, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló iratanyag alapján a VII. számú vörösiszap tározó
keleti része a Dunaalmási ivóvízbázis 'B' hidrogeológiai védőidomának felszíni vetületét érinti.

A 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés szerint a hatóság az egységes
környezethasználati engedélyre vonatkozó határozatában - a külön jogszabályban foglaltak
figyelembevételével - a földtani közeg, a levegő és víz szennyezésének megelőzése, a zajkibocsátás
mérséklése, a hulladékok környezetkímélő kezelése céljából intézkedéseket, környezetvédelmi
követelményeket, valamint kibocsátási határértékeket és azok teljesítésére határidőt határoz meg,
különös tekintettel a 10. számú mellékletben felsorolt szennyező anyagokra. Ennek megfelelően az
egyes szakterületek vonatkozásában az alábbi megállapítások tehetők.

A földtani közeg védelme

Az Almásfüzitői Timföldgyár működése során a technológiai folyamat részeként keletkezett
vörösiszapot a gyár környezetében található zagyterekben helyezték el. A vörösiszap tározókat
mesterséges szigetelőrétegek beépítése nélkül létesítették a Duna kavicsteraszán, változó
áteresztőképességű rétegeken, csak a töltések falát védték szigetelő fóliával az oldalirányú
elszivárgások ellen.

A hulladék fogadására, tárolására, kezelésére és gyűjtésére szolgáló terek a rendelkező rész II.
fejezet 6. pontjában bemutatott műszaki védelemmel rendelkeznek.
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A korábbi vörösiszap lerakási tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatását monitoring kutakkal
ellenőrzik.

Engedélyes által benyújtott, az almásfüzitői 1-VII. jelű vörösiszap tározókra vonatkozó 2011. évi
monitoring jelentésben szereplő mérési eredmények a földtani közeg és a felszín alatti víz
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló
6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben [továbbiakban: 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM
FVM együttes rendelet] meghatározott „B" szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt
mutattak a talajvízben az alábbi komponensek tekintetében: pH, nitrát, arzén, ammónium, foszfát,
klorid, TPH, kadmium, nátrium, fajlagos elektromos vezetőképesség, szulfát, fluorid, molibdén. Az
eredmények alapján a szennyezés által érintett terület az almásfüzitői 1-11.,V.,Vl.,VII. számú vörösiszap
tározók területe és azok környezete. Fentiek alapján az elsőfokú hatóság jogelődje H-8430-9/2013.
számú határozatával részletes tényfeltárás elvégzésére kötelezte az Engedélyest.

Engedélyes 2013. december 9. napján benyújtotta a részletes tényfeltárási záródokumentációt.
A dokumentációban megállapításra került, hogy a VII. tározón 1995-ben, még a porzásmentesítés
(hulladékkezelés) megkezdése előtt létesült monitoring kutak vizsgálata jelenti az alapállapotot.

A tározók kialakításakor a meglévő természetes adottságokat, elsősorban a kiterjedt agyag fedőréteg
jelenlétét használták ki, ám ez a réteg már a létesítéskor sem képzett összefüggő réteget, illetve a
földmunkák során helyenként elvékonyították, letermelték azt. A tározókban elhelyezett vörösiszap
alatt általában több méter vastag, rossz vízvezető képességű holocén agyag-iszap réteg található.
A termett összletnek ez a záró rétege a változó vastagsága, helyenkénti hiánya és heterogén
összetétele következtében a felszín felől történő beszivárgást jelentősen késlelteti, de nem
akadályozza meg. A holocén vízrekesztő réteg alatt változó vastagságú, pleisztocén korú folyóvízi
összlet húzódik. Ez az összefüggő és nagy területre kiterjedő talajvíztartó képződmény szoros
kapcsolatban áll a Duna medrével.

A vörösiszap szivárgási tényező értékei a VII. tározó délnyugati gátszakaszának megerősítését
megalapozó vizsgálatok alapján a 10-8 és 10-10 m/sec értékek közé esnek, amely alapján a
vörösiszap minták az áteresztőképesség szempontjából agyagnak minősülnek.

A tényfeltárás során a tározók környezetében összesen 24 db 2-10,2 m mély fúrás mélyült. A talajvíz
felett a talajból 0,5 métertől kezdve méterenként, majd a talajvíz felett a kapilláris zónából, s ezt
követően 2-2,5 méterenként a talpig, s végül a talpról történt akkreditált mintavétel.

A mérési eredmények pontszerű és kismértékű szennyezést mutattak a földtani közegben arzén,
molibdén, TPH, valamint összes PAH komponensek tekintetében.

A tényfeltárási záródokumentációban szereplő mennyiségi kockázatfelmérés alapján megállapítható,
hogy a vörösiszapból kioldódó szennyező komponensek a szennyezett víztömeg mozgásával érintett
földtani közegben nem, vagy csak kis mértékben kötődnek meg, és az elszigetelten jelentkező 'B'
szennyezettségi határérték túllépések környezeti kockázatot nem jelentenek. Az elvégzett
kockázatfelmérés eredménye alapján, figyelembe véve, hogy a talajszennyeződés növekedése nem
várható, megállapításra került, hogy 'D' kármentesítési célállapot határérték megadása a földtani
közegre nem szükséges.

Az eljárásban szakhatóságként résztvevő vízvédelmi hatóság a környezeti kockázatértékelésben
foglaltak alapján meghatározta a talajvízre vonatkozó 'D' kármentesítési célállapot határértékeket az
egyes szennyezőkre (arzén, molibdén, kadmium, TPH), amelyek a 90-18/2015. számú tényfeltárást
lezáró jogerős határozatban rögzítésre kerültek.

A tényfeltárási záródokumentáció elbírálásakor a népegészségügyi szakhatóság vizsgálta a felszín
alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket. A tényfeltárási eljárás során a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete megállapította,
hogy a tározók az Almásfüzitő! ellátó ivóvízbázisra nem jelentenek veszélyt.

Az elsőfokú hatóság jogelődje a tényfeltárási záródokumentációban javasolt műszaki beavatkozások
alternatívái közül környezetvédelmi és gazdasági szempontból a tározók lefedését és a szennyezés
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helyben történő lokalizálását támogatta a tényfeltárási záródokumentációt elfogadó és 4 évig tartó
kármentesítési monitoring végzésére kötelező 90-18/2015. számú határozatában.

Engedélyes véleménye szerint ellentmond egymásnak az elsőfokú hatóság teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálati kérelmet elutasító határozata és a tényfeltárási záródokumentációt
elfogadó és 4 évig tartó kármentesítési monitoring végzésére kötelező 90-18/2015. számú határozata.

A tényfeltárási eljárás a vizsgált területen a múltban és a jelenben folytatott tevékenységek, többek
között a földtani közegre és felszín alatti vízre gyakorolt hatásait vizsgálta, illetve a területen korábban
már meglévő szennyezéseket határolta le. A felülvizsgálati eljárás pedig Engedélyes által a VII. számú
tározón végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet vizsgálta. A 90-18/2015 számú határozat a
tározók lefedését és a szennyezés helyben történő lokalizálását támogatta, azonban nem került
meghatározásra, hogy a lefedést csak a jelenleg alkalmazott módszerrel, az abban alkalmazott
anyagokkal lehet végrehajtani.

A 90-18/2015. számú határozat szerint: ,,A javasolt műszaki beavatkozások alternatívái közül
környezetvédelmi és gazdasági szempontból a tározók lefedése és a szennyezés helyben történő
lokalizálása a támogatandó."

Az 1995. évben elvégzett vizsgálatok, amelyek az alapállapotot jelentik, egyértelműen jelzik, hogy a
tározók környezetében észlelhető szennyeződések részben a Timföldgyár területén üzemeltetett
technológiákból, részben a kazettákba betöltött vörösiszapból származnak. A 90-18/2015. számú
határozatban azonban nem került megállapításra, hogy a jelenleg észlelt szennyezettségi
viszonyokhoz Engedélyes tevékenysége nem adódott hozzá, illetve az sem, hogy a jelenlegi
hulladékgazdálkodási tevékenység további szennyezést egyértelműen nem okoz. A döntés csak a
további szükséges lépéseket határozza meg. Fentiek alapján ellentmondás nem áll fenn a két döntés
között.

Engedélyes a kihelyezett fedőanyag esetében a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet [továbbiakban:
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet] 5. mellékletében szereplő, a szennyvíziszapokra vonatkozó
mérgező elem és káros anyag határértékek használatát javasolja a megfelelőség ellenőrzésére. Az
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletében szereplő adatok a szennyvíziszap mezőgazdasági
felhasználása esetén meghatározott határértékek, ezért ezen jogszabály a tárgyi eljárásban nem
alkalmazható, hiszen nem mezőgazdasági területről van szó, illetve nem mezőgazdasági
felhasználásnak minősül a tározók Engedélyes által felhasznált fedőanyaggal történő lefedése.

Az elsőfokú hatóság az előző eljárásban megállapította, hogy a kihelyezésre kerülő fedőanyag
vizsgálati eredmények alapján nem felel meg a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1.
melléklet és 3. melléklet A) részében szereplő határértékeknek.

A Kvt. szerint:
4. § E törvény alkalmazásában:
1. környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített
(mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői;"
13. § (3) Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése
vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, szennyezése.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI 1. 21.) Korm. rendelet [továbbiakban: 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet] szerint:
3. § E rendelet alkalmazásában:
3. (B) szennyezettségi határérték: jogszabályban, illetve ennek hiányában hatósági határozatban
meghatározott olyan szennyezőanyag-koncentráció, illetve egyéb minőségi állapotjellemzők olyan
szintje a felszín alatti vízben, a földtani közegben, amelynek bekövetkeztekor a földtani közeg, a
felszín alatti víz szennyezettnek minősül, figyelembe véve a felszín alatti víznél az ivóvízminőség és a
vízi ökoszisztémák, továbbá a felszín alatti víztől függő szárazföldi ökoszisztémák igényeit, földtani
közeg esetében pedig a talajok többes rendeltetését és a felszín alatti vizek szennyezéssel szembeni
érzékenységét;
15. földtani közeg: a föld felszíne és az alatta e/helyezkedő természetes eredetű képződmények (a
talaj, a mederüledék, a kőzetek, beleértve az ásványokat, ezek természetes és átmeneti formáit);
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A technológia során előállított rekultivációs célú fedőanyag nem felel meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletben szereplő földtani közeg definíciónak, mivel az nem természetes eredetű képződmény.
A fedőanyag a talaj, mint fedőréteg helyettesítésére szolgál. Jelen esetben a rekultivációs fedőanyag
a talajok többes rendeltetése közül takaró funkciót (a vörösiszap kiporzás megszüntetése kapcsán) és
termesztő közeg funkciót (a rajta megtelepedő, azt stabilizáló növényzet megjelenése) is ellát.

A fedőanyag az alkalmazott technológia alapján a vörösiszap tetejére kerül, annak kiporzásának
megakadályozása céljából, ezért a földtani közeg érintettsége jelen esetben nem valósul meg
A kihelyezett fedőanyag nem szennyezetlen földtani közegre kerül ki, ezért a 6/2009. (IV. 14.) KvVM
EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben szereplő határértékeknek való megfelelés nem
követelhető meg.

Fentiek alapján a kihelyezésre kerülő fedőanyagra, mivel az nem minősül földtani közegnek, illetve
nem is annak tetejére kerül kihelyezésre, hanem a vörösiszapra, nem alkalmazhatók a 6/2009. (IV.
14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben szereplő határértékek.

Mivel a tárgyi technológiára jelenleg szabvány nincs, valamint a bányászati hulladéktároló
létesítmények lezárására felhasználható anyagok minőségét szabályozó jogszabály nem áll
rendelkezésre, ezért olyan kihelyezési határértékeket kell megállapítani, amelyekkel a területen a 90-
18/2015. számú határozatban foglalt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
35800/342-3/2015. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában talajvízre megállapított,
kockázatbecslésre alapuló „D" kármentesítési célállapot határértékek tarthatók.

Fentiek miatt a másodfokú eljárásban a következők szerinti tényállás tisztázásra szólítottam fel
Engedélyest. Határozza meg a technológiába bevihető hulladékok szennyező komponenseire
vonatkozó átvételi határkoncentrációit és a technológiája során keletkező fedőanyag szennyező
komponenseire vonatkozó kihelyezési határkoncentrációit transzportmodellezésen alapuló
kockázatelemzés eredménye alapján, amelyekkel a talajvízre megállapított „D" kármentesítési
célállapot határértékek, valamint a „D" kármentesítési célállapot határértékkel nem rendelkező
komponensek esetében a „B" szennyezettségi határértékek a földtani közegre és a felszín alatti vízre
egyaránt biztosíthatók.

A tényállás tisztázásra válaszul Engedélyes benyújtotta a GÁMA-GEO Consulting által 2019.
áprilisában készített „Az Almásfüzitői vörösiszaptározók tetejére terített talajpótló fedőanyag talajvíz
minőségre gyakorolt hatásának vizsgálata hidrodinamikai és transzportszámítássa/" című
dokumentumot. Ennek eredményére alapozva határozta meg a technológiába bevihető hulladékok
szennyező komponenseire vonatkozó átvételi és az előállított fedőanyagra vonatkozó
kihelyezhetőségi határkoncentrációkat.

A tényállás tisztázásra válaszul beérkezett iratok a BM OKF, mint vízügyi és vízvédelmi szakhatóság
részére megküldésre kerültek, azzal, hogy - a benyújtott dokumentumokban foglaltakat figyelembe
véve - vizsgálja meg Engedélyes tevékenységét a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 5. és 7. számú
mellékleteiben foglaltakon (a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, a
szennyvíz tisztításának, valamint a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálatán; a
tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére gyakorolt hatás
vizsgálatán) túl a tekintetben is, hogy az megfelel-e vízügyi és vízvédelmi szempontból a elérhető
legjobb technika követelményeinek.

A BM OKF 35000/2822-6/2019.ált. számú másodfokú szakhatósági állásfoglalásában a VII. számú
tározón folytatott tevékenységre vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt vízgazdálkodási és
vízvédelmi szempontból elfogadta az egységes környezethasználati és hulladékgazdálkodási
engedély megadásához előírásokkal hozzájárult. Megállapította, hogy a tevékenység során a felszín
alatti vízbe szennyező anyag elhelyezés sem közvetlen, sem közvetett módon nem történik és a
transzportmodellezés eredménye alapján a fedőanyagban lévő szerves és szervetlen szennyező
anyagok nem terjednek tovább az alatta elhelyezkedő vörösiszapba, a tevékenység ezáltal
többletterhelést nem okoz. A BM OKF Engedélyes tevékenységének a felszín alatti vizekre gyakorolt
hatása megítélése és a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabályban foglalt követelmények
érvényesítése érdekében tényállás tisztázási felhívást írt ki. Engedélyes erre adott válaszát, miszerint
a talajvízben jelenlévő szennyező anyagok nem Engedélyes tevékenységéhez köthetők, a tárgyi
tevékenységből nem mutathatók ki káros hatások, továbbá a monitoring vizsgálati eredmények
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összességében a talajvíz állapotának javulását mutatják a tevékenység közvetetten kedvezö
hatásából is eredeztethetöen a BM OKF elfogadta.

A BM OKF másodfokú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakra tekintettel Engedélyes technológiája
során keletkező fedőanyag szennyező komponenseire vonatkozó kihelyezési határkoncentrációkat a
rendelkező részben foglaltaknak megfelelően - a hulladékgazdálkodási szakterületre vonatkozó
indokolási részben foglalt eltérésekkel - engedélyeztem.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § szerint:
(3) üzemi terv készítésére e rendelet 2. számú melléklete szerinti tevékenység végzője köteles.
(5) A területi és az üzemi tervet a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.

Engedélyes telephelyén végzett tevékenység a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint:
10. Állati anyagok feldolgozása
Létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10
tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással.

Rendelkezésre álló adatok és iratok alapján nem igazolt, hogy Engedélyes rendelkezne aktuális, a
hatóság által elbírált üzemi kárelhárítási tervvel a fenti besorolás szerinti tevékenység végzésére,
ezért az üzemi kárelhárítási terv benyújtására előírást tettem.

Hulladékgazdálkodás

Engedélyes az almásfüzitői VII. számú vörösiszap tározón kialakított telephelyén a rendelkező
részben bemutatott hulladékgazdálkodási (kezelési) tevékenységet folytat.

Engedélyes 2014-ben felülvizsgálati és (hulladékgazdálkodási) engedélymódosítási kérelmet nyújtott
be. A 314/2005. (Xll.25) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint: A környezetvédelmi hatóság
hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A
fentiekre tekintettel az egységes környezethasználati engedélybe hulladékgazdálkodási tárgyú
engedélyt is bele kell foglalni.

A 2014-ben benyújtott felülvizsgálati és engedélymódosítási kérelem 1.6.3. pontja értelmében
Engedélyes a Ht. bevezetésével történt jogharmonizációra tekintettel a hatályos jogkörnyezetben
elvégezte a 2010-ben kiadott egységes környezethasználati engedély szerint engedélyezett
hulladékkezelési folyamatainak elemzését, és a hatályos jogszabályoknak való megfeleltetését. Ennek
alapján Engedélyes megállapította, hogy az általa kérelmezett hasznosítási technológia - a
felülvizsgált egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően - két részből áll.
A hasznosítást megelőző előkészítő műveletből, amely előkezelés a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 36.
pontjaira figyelemmel az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében végzett R12 kódú
átalakításként írható le, valamint az R3-as kóddal azonosítható biológiai hasznosítási műveletből.
Engedélyes nyilatkozata szerint a hasznosítási technológia műszaki háttere és feltételrendszere a
felülvizsgált időszakban nem változott, viszont a vonatkozó jogi szabályozások szükségessé tették a
hulladékkezelési folyamatok fent említettek szerinti megkülönböztetését. Ennek megfelelően
Engedélyes kérelmezett hulladékkezelési tevékenységét a felülvizsgálati és engedélymódosítási
kérelem 2. fejezet 2.3. pontjában a következőképpen határozta meg:
,,Az almásfüzitői VII. számú vörösiszap tározón végzett hulladékhasznosítási tevékenység, hulladék
hasznosítás két művelettel:
1.) R12 átalakítás (előkészítés, rostálás, homogenizálás, keverés) más biológiai átalakítás érdekében;
2.) R3 más biológiai átalakítás."

Engedélyes 2019. április 23-án kelt, PE/KTF0/311-42/2019. számon iktatott tényállást tisztázó
iratában akként nyilatkozott, hogy a 2014-ben benyújtott felülvizsgálati és engedélymódosítási
dokumentáció 1.6.3. pontjában foglaltakat kiegészítve módosítani kívánja kérelmezett
hulladékgazdálkodási tevékenységének besorolását.

A módosítás indokaként előadta, hogy a leírt kezelési módok egymástól nem elválaszthatóak, ezért az
R 12-R3 kóddal kérelmezett kód-struktúra helyett kizárólag R3 hasznosítási kóddal kívánja
azonosítani a hulladékhasznosítási tevékenységét. Az előkezelésben résztvevő anyagoknak csak az
idegenanyagra vonatkoztatott része nem kerül bele a bemutatott R3 folyamatba. Így Engedélyes
véleménye szerint nem elfogadható az R 12-es kezelési forma, hiszen a termelő hulladékának minden
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esetben megtörténik a hasznosítása is, nem csupán a hasznosítás érdekében történő előkezelése.
Miután az idegenanyagok leválasztásán kívül nem került bemutatásra olyan anyagáram, amely ne
lépne be az R3 anyagában történő hasznosítási körbe, ezért az R 12 kódszámot önálló
megjelenítésként Engedélyes nem tartja megfelelőnek. Álláspontja szerint - tekintve, hogy az
eredmény ugyanaz - a Ht.-ben megfogalmazott hasznosítás definíciójából kiolvasható, hogy
hasznosításként nem feltétlenül a végcélt, mint technológiai folyamatot lehet csak besorolni, hanem a
járulékos, közbenső folyamatokat is. Így tehát a hasznosítás mellékes, közbenső tevékenységet is
magában foglalhat, mint például a rostálás vagy szeparálás. Engedélyes kiemelte továbbá, hogy a
definíció második felében úgy fogalmaz, hogy a hasznosítás a hulladék egyfajta előkészítése a
majdani funkciójának betöltése érdekében, a rostálás vagy egyéb előkezelések pedig előkészítésre
szolgáló tevékenységek a hasznosítási folyamat részeként.

Engedélyes fentiek szerinti kérelmét és annak módosítását, valamint a hulladékkezelési technológia
tekintetében bemutatottakat megvizsgálva a következőket állapítottam meg.

Engedélyes által alkalmazott hasznosítási művelet megfelelő elvégzéséhez elengedhetetlen a
kezelendő hulladékok idegenanyag-mentesítése, amelyet Engedélyes rostálással valósít meg.
A biológiai kezelés, illetve a megfelelő fedőanyag előállítása szempontjából ugyancsak
elengedhetetlen a biológiailag kezelendő anyag homogenitásának biztosítása, amelynek elérése
érdekében Engedélyes a különböző hulladékok összekeverését végzi, illetve tervezi végezni.

A fenti műveletek kapcsán elmondható továbbá, hogy amíg a hasznosításra kerülő hulladékok nem
mindegyike igényel rostálást, addig a hasznosítás nem valósulhat meg anélkül, hogy valamennyi
hasznosítható hulladék - közvetlenül vagy rostálást követően - ne lépne a keverés fázisába. Ezen
túlmenően az idegenanyagok leválasztására szolgáló rostálási művelet külön anyagárammal
jellemezhető, amelynek során olyan hulladékok képződésével kell számolni, amelyek a
technológiában tovább nem kezelhetők, míg a keverési műveleten átesett hulladékok teljes
mennyisége pihentetésre és érlelésre, vagyis anaerob biológiai kezelésre kerül. Végül az is
kiemelendő, hogy a hulladékok összekeverésén túl a technológia keverési fázisában valósul meg a
biológiai kezelés hatékonyságának növelése érdekében végzett mikrobiológiai oltóanyaggal történő
szükség szerinti beoltás is.

Tekintettel mindezekre megállapítottam, hogy a hulladékok előzetes rostálása nem a biológiai
átalakítási művelettel végzett hasznosítás (R3) szerves részeként, hanem ezen hasznosítási művelet
elvégzése érdekében megelőzően végezett előkészítő műveletként sorolható be. Míg a rostáláson
átesett, valamint a rostálást nem igénylő hulladékok egymással és mikrobiológiai oltóanyaggal történő
keverése azonban már szerves részét képezi a biológiai kezelésnek (R3). A 43/2016. (VI. 28.) FM
rendelet 2. melléklet 1. pontja szerint:
1. A hasznosítási műveletek listája:

R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia
előállítása;

R2 Oldószerek visszanyerése, regenerálása;
R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve

a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist
is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel);

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását);
R6 Savak vagy lúgok regenerálása;
Rl Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése;
RB Katalizátorok összetevőinek visszanyerése;
R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata;
R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös;
R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód

hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő
műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás,
aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az
e/szállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1)
bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].
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A 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklet 1. pontja szerinti meghatározás alapján az R12 kód
szolgál azon elökészítö kezelési műveletek besorolására, amelyeket az R1-R11 műveletek elvégzése
érdekében, azokat megelözöen alkalmaznak. Mindezek értelmében megállapítást nyert, hogy
Engedélyes kérelmezett hulladékhasznosítási tevékenysége jogszerűen R3 kóddal azonosítható
biológiai átalakítási művelettel végzett hasznosítási és az azt megelözö, R 12 kóddal azonosítható
elökészítö műveletként engedélyezhetö, ahol az elökészítö művelet Engedélyes által rostálással
végzett válogatásként (osztályozásként) meghatározott kezelési műveletet jelenti, amelyre tekintettel a
rendelkezö rész II. fejezetének 3. pontja szerint döntöttem.

A felülvizsgált egységes környezethasználati engedély alapján a tevékenység célja veszélyes és nem
veszélyes hulladékok aerob biológiai kezelésével ún. ,,mesterséges talaj" (fedöréteg) elöállítása,
amely az almásfüzitöi vörösiszap tározók porzásmentesítését szolgálja. A fentiek kapcsán Engedélyes
2014-ben benyújtott felülvizsgálati és engedélymódosítási kérelme és annak kiegészítései, valamint
jelen eljárásban folytatott tényállás tisztázás alapján a következök állapíthatók meg.

Engedélyes a kezelési technológiában a veszélyes és nem veszélyes hulladékokon kívül, azokkal
együtt az 1069/2009/EK rendelet szerinti nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
melléktermékek kezelését is végzi. Az R3-as műveleti kóddal azonosítható hulladékkezelési
tevékenysége során a szerves anyagok visszanyerését, újrafeldolgozását a komposztálástól eltérö,
más biológiai átalakítási művelettel valósítja meg, amelynek folytán tevékenysége nem tekinthetö
komposztálásnak. A kérelmezett hulladékkezelési technológiában elöállított fedöanyag eddigi és
jövöben tervezett felhasználása nem csupán a vörösiszap tározókra, azon belül is az almásfüzitöi
vörösiszap tározókra korlátozódik. A fedőanyag kihelyezése a felülvizsgált idöszakban egyéb roncsolt
területeken (például erőművi meddöhányóban, zagytéren) is megvalósult, amely felhasználásokat a
jövőben továbbiakkal (például pernyetározókban, bányákban) terveznek bövíteni. A fentiekre
tekintettel a rendelkezö rész II. fejezet 4. pontja szerint határoztam meg a kérelmezett tevékenység
célját

A hulladékkezelési tevékenység végzésének helyszínéül szolgáló telephelyet északi irányból
közvetlenül a Duna határolja, keleti, illetve déli irányból a Szöny-Füzitöi csatorna, nyugati irányból
pedig zárható kapuval rendelkező kerítéssel határolt. A déli oldalon lévő, a járművel történő bejutást
biztosító acélhídon áthaladó bekötőút zárható sorompóval ellátott, illetve a nap 24 órájában őrzött.
Így a telephely földrajzi elhelyezkedése, az épített védelem, valamint a biztonsági szolgálat folyamatos
jelenléte kizárja az illetéktelenek telephelyre történő bejutásának lehetőségét.

Engedélyes a felülvizsgált időszakra vonatkozóan ismertette a telephelyen végzett korszerűsítéseket,
fejlesztéseket, melyek a következők voltak:

1. irányítási rendszerek bevezetése,
2. hídmérleg felújítása,
3. elektronikus nyilvántartás, üzemnapló,
4. online internetes hálózat bevezetése,
5. őrzés,
6. rostacsere,
7. úttisztító gép üzembe helyezése,
8. vendégparkoló kialakítása,
9. szociális konténerépület kialakítása,
10. kamera telepítése,
11. üzemanyag kút átalakítása.

A hulladékok telephelyre történő beszállítását a tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező
partnerek végzik. A hulladékok nyerges tehergépjárművel, vizes iszapoknál szippantó járművel
ömlesztve vagy - egyes szilárd anyagoknál - csomagolva érkeznek a telephelyre. A beérkezés utáni
mérlegelést, minőségi átvételt és bizonylatolást követően a hulladékok ürítése azok jellegétől és
halmazállapotától függően a hulladéktároló helyeken, illetve a folyékony keverő medencékbe történik.

A beszállított és átvett hulladékok hasznosítást megelőző telephelyi tárolására jóváhagyott
üzemeltetési szabályzattal rendelkezö hulladéktároló helyek állnak rendelkezésre.

Engedélyes által 2017. május 8-án benyújtott EU7509 dokumentumjelű hulladéktároló hely
üzemeltetési szabályzat (továbbiakban: HTH ÜSZ) alapján a Tatabányai Járási Hivatal 4582-5/2017
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ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt módosító határozatával (továbbiakban
jóváhagyó határozat) - az abban szereplő előírások betartása mellett - Engedélyes részére az
Almásfüzitő 03/30, 03/31, 03/32 hrsz. (03/32 hrsz -ú ingatlan megosztása után Almásfüzitő 03/34,
03/35, 03/36 hrsz.), Dunaalmás 0704/31, 0704/32, 0704/33 hrsz.-ú telephelyén lévő hulladéktároló
helyek üzemeltetési szabályzatát jóváhagyta. A hulladéktárolás tekintetében a jóváhagyó
határozatban tett hatósági előírások továbbra is hatályban maradnak.

A 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (2) értelmében: Hulladéktároló hely kizárólag a
hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető. Ezen előírásra
figyelemmel a hulladékok tárolása, valamint a hulladéktároló helyek tekintetében előírásokat a
rendelkező rész Ill. fejezet 2. pontjának 2.8-14. alpontjaiban szerepeltetek a 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet 9. fejezetében, a Ht. 15. § (5) bekezdésében, valamint 58. § (3) bekezdésében foglaltakra
alapozva.

A hulladéktároló helyre vonatkozó átfogó előírásokat, szabályokat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
9. fejezete tartalmazza, a Ht. pedig kimondja:
15. § (5) A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás
megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
58. § (3) A hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő veszélyes hulladék a gyűjtést követően a
hasznosítás vagy az ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig
tárolható.

A hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiséget a Tatabányai Járási
Hivatal a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére tekintettel határozta meg, mely
jogszabályhely szerint: A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék
zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely
tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges leghosszabb
időtartamát a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg.

A hulladéktároló helyeken azok a hulladékok kerülnek elhelyezésre, amelyek átvételt követő
közvetlen, azonnali feldolgozására nincs lehetőség. Ezek lehetnek küldeménydarabos hulladékok
(hordó, láda, konténer, IBC, stb.), vagy rostálást igénylő ömlesztett, szilárd hulladékok, illetve
előfordulhat egyszerre nagyobb mennyiségű beszállítás, amelynek a technológiába történő azonnali
bevitele nem megoldható. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolása különálló, a hulladékok
jellegének megfelelő műszaki védelemmel kialakított hulladéktároló helyeken valósul meg.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése szerint: A hulladéktároló hely számára
kialakított tárolótéren tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a környezetvédelmi
hatóság engedélyével végezhető.

A beszállított hulladékokból a technológiában nem hasznosítható anyagokat (például fém, műanyag,
textília) a tároló helyeken végzett rostálással választják le, amelyeket a tároló helyen kialakított
munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtenek. A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdésében
foglaltakra tekintettel megvizsgáltam Engedélyes által a hulladéktároló helyeken végzett előkezelést
(rostálást), mint a tároláson kívül végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységet, és a következőket
állapítottam meg. A hulladéktároló helyek mérete, műszaki védelme, a tároló helyeken végzett
előkezelési tevékenység jellege, eszköz és helyigénye, az előkezelés (rostálás) során keletkező
hulladékok gyűjtésének módja alapján a hulladéktároló helyeken a rostálásnak, mint a tároláson kívüli
egyéb hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének hulladékgazdálkodási szempontból akadálya
nincs. Erre tekintettel a hulladéktároló helyeken a rostálással végzett előkezelést a rendelkező rész Ill.
fejezet 2. pontjának 2.15-19. alpontjai szerinti feltételekkel engedélyeztem.

A VII. számú vörösiszap tározón a fedőanyag előállítása céljából üzemelő hulladékkezelési
technológiában Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékokon kívül oltóanyagot és
csapadékvizet is felhasznál. A biodegradáció folyamatának beindulását és lezajlását Microcomp
Geocell oltóanyag adalékkal történő beoltás gyorsítja és segíti. Engedélyes a jövőben sem tervezi
egyéb oltóanyag alkalmazását.

Engedélyes bemutatta a felülvizsgált időszakban a VII. számú tározón végzett hulladékkezelési
tevékenység anyagmérlegét. Bemutatta továbbá a felülvizsgált időszakban a VII. számú vörösiszap
tározón végzett fedőanyag kihelyezéseket, az alábbiak szerint:
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A kihelyezés A kihelyezéssel érintett A kihelyezett fedőanyag
éve tárolóterület nagysága (m2

) mennyisége (kg)

2010 előtt 440 399

2010 19 989 54794198

2011 33 098 109 526 295

2012 46 072 131 365 770

2013 53 196 142 859 391

Összesen 592 754 438 545 654

Az összes lefedett terület nagysága 71,2232 hektár, amellyel a VII. számú vorosiszap tározó
lefedettségének mértéke 92, 98 %-os. A tározó lefedésének befejezése 2021. első félévében várható,
amelyhez hozzávetőlegesen 162.000 tonna fedőanyag előállítása szükséges körülbelül 175.000 tonna
induló hulladékmennyiséggel.

A felülvizsgálati és engedélymódosítási kérelem és annak kiegészítései alapján megállapítottam, hogy
Engedélyes a kezelési technológiában hulladékokkal együtt az 1069/2009/EK rendelet 3. cikk 1.
pontja szerint meghatározott nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek kezelését
is végzi, amely tevékenységére vonatkozóan az alábbiak rögzítése szükséges.

Az 1069/2009/EK rendeleten túl az állati eredetű melléktermékekre és az azokkal végzett
tevékenységekre vonatkozóan további uniós, valamint hazai jogi aktusok tartalmaznak külön
rendelkezéseket, úgymint az 1069/2009/EK rendelet végrehajtását szolgáló, a Bizottság 2011. február
25-i 142/2011/EU rendelete, valamint a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM
rendelet.

Az állati melléktermékek és azok kezelésének vonatkozásában a Ht. 2. § (1) bekezdés c) pontja
akként rendelkezik, hogy ha a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló,
2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelven kívül más uniós jogi aktust
átültető vagy végrehajtó jogszabály e törvényben foglaltaktól eltérően rendelkezik, e törvény hatálya
nem terjed ki
[. . .]
e) az állati melléktermékekre, ideértve a belőlük származó feldolgozott termékeket, kivéve, ha azokat
hulladéklerakóban történő lerakásra, égetésre, valamint biogáz- vagy komposztáló üzemben történő
hasznosításra szánják.

Engedélyes által ismertetett biodegradációs technológiában végzett hulladékkezelési tevékenység,
amelyben állati melléktermékek kezelése is megvalósul, nem feleltethető meg a Ht. fent hivatkozott
jogszabályhelyében kivételként nevesített tevékenységek egyikének sem. Mindezek, valamint a Ht.
2. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján Engedélyes által alkalmazott hulladékkezelési
technológiában felhasznált állati melléktermékek nem tartoznak a Ht. hatálya alá. Ennek értelmében a
hulladékkezelési tevékenység jelen eljárásban történő engedélyezése során a környezetvédelmi
hatóság hatásköre sem az állati melléktermékek, sem azok technológiában történő kezelésével
kapcsolatos kérdésekre nem terjed ki.

A felülvizsgálati és engedélymódosítási kérelemben Engedélyes által megadott kezelni kívánt
hulladékok listája kapcsán megállapítottam, hogy a listában Engedélyes hulladékként - a 72/2013.
(VIII. 27.) VM rendelet szerint - a mezőgazdaságból, kertészetből, akvakultúrás termelésből,
erdőgazdálkodásból, vadászatból és halászatból (02 01 06 azonosító kód), továbbá hús, hal és egyéb
állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából (02 02 01, 02 02 03, 02 02 04 azonosító
kód), valamint tejiparból (02 05 01, 02 05 02 azonosító kód) származó anyagokat is feltüntetett. A 02
01 06, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 05 01, 02 05 02 hulladékkóddal azonosított anyagok
képződését eredményező, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint megnevezett fenti tevékenységek
azonban olyan jellegűek, amelyek során a tárgyi anyagok nemcsak hulladékként, hanem az
1069/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó, nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
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melléktermékként is keletkezhetnek. Ennek folytán tárgyi eljárásban a hivatkozott azonosító kódú
anyagok státuszának tisztázása vált szükségessé.

A fentiekre tekintettel PE/KTF0/311-26/2019. számú tényállást tisztázó végzésben Engedélyest arra
szólítottam fel, hogy azonosító kódonként nevezze meg azt az anyagot vagy anyagokat, amelyeket a
technológiájában 02 01 06, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 05 01, 02 05 02 hulladékkóddal
azonosított anyagokként kíván kezelni, valamint adja meg az egyes anyagok származásának pontos
adatait Felszólítottam továbbá, hogy amennyiben technológiájában az 1069/2009/EK rendelet hatálya
alá tartozó nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékeket is kíván kezelni, abban az
esetben küldje meg az ezen tevékenységre jogosító érvényes hatósági engedélyének másolatát;
valamint a tevékenysége során kezelni kívánt állati melléktermékekre, illetve az állati melléktermékek
kezelésére jogosító engedélyében foglaltakra tekintettel dolgozza át a kérelmezett hulladékok listáját

Engedélyes a fentiek nyomán tényállás tisztázása keretében 2019. április 23-án benyújtotta az állati
melléktermékek kezelésére feljogosító, a Komárom-Esztergom Megyei Állat-Egészségügyi és
Élelmiszer Ellenőrző Állomás által 2006. augusztus 9. napján kiadott 00113-012/KEM/2006. számú
engedélyét, amely engedély azonban nem tartalmazta annak időbeli hatályát Engedélyes benyújtotta
továbbá nyilatkozatát, amelyben a 02 01 06, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 05 01, 02 05 02
hulladékkóddal azonosított anyagok tekintetében megadta azok 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
szerinti megnevezését, az anyagok várható megjelenési formáját, valamint a 02 01 06, 02 02 01, 02
02 03 kóddal azonosított anyagok esetében - a 2014 és 2019 közötti időszakra vonatkozóan - azok
beszállítóit A fentiek szerint benyújtott nyilatkozata értelmében Engedélyes a kérelmezett hulladékok
listáját nem kívánta módosítani.

A 2019. április 23-án Engedélyes által fentiek szerint benyújtott dokumentumok és nyilatkozatok
megküldése mellett belföldi jogsegély keretében PE/KTF0/311-45/2019. számú végzésben azzal a
kéréssel fordultam az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró Komárom
Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz (továbbiakban: Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Hatóság), hogy nyilatkozzon a 2006. augusztus 9. napján kelt 00113-
012/KEM/2006. számú engedély érvényességéről. Kértem továbbá az Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Hatóság arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy Engedélyes 2019. április 23-án
benyújtott nyilatkozatában megnevezett és feltüntetett megjelenési formájú, és ott felsorolt átadóktól
származó anyagok nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű mellékterméknek minősülnek-e. S
amennyiben Engedélyes nyilatkozata szerint felsorolt anyagok bármelyike, illetve mindegyike állati
mellékterméknek minősül, abban az esetben ezeket az anyagokat Engedélyes kezelheti-e a 00113-
012/KEM/2006. számú engedély birtokában.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2019. május 6. napján kelt, KE/019/00480-
2/2019. iktatószámú válaszában a fentiek kapcsán a következőkről tájékoztatott:
„ 1. A 2006. augusztus 9. napján kelt, 00113-012/KEM/2006. iktatószámú engedély érvényes, a
4512012. (V 8) VM rendelet 30. § (1) pontja alapján.
2. A Tatai Környezetvédelmi Ztt. által megnevezett anyagok nem emberi fogyasztásra szánt állati
eredetű mellékterméknek minősülnek.
3. A Tatai Környezetvédelmi Ztt. kezelheti ezeket az anyagokat a 00113-012/KEM/2006. iktatószámú
engedély 1. pontja alapján."

A KE/019/00480-2/2019. iktatószámú tájékoztatásban, valamint a Ht 2. § (1) bekezdés c) pontjában
foglaltakra tekintettel Engedélyes kérelmében a 02 01 06 [állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a
szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék
(hígtrágya)], 02 02 01 (mosásból és tisztításból származó iszap), 02 02 03 (fogyasztásra vagy
feldolgozásra alkalmatlan anyag), 02 02 04 (a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő
kezeléséből származó iszap), 02 05 01 (fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag), 02 05 02
(a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap) kóddal azonosított
és hulladékként feltüntetett, azonban állati mellékterméknek minősülő anyagok kezelésének
engedélyezése tekintetében hatásköröm hiányát állapítottam meg. A fentiek alapján Engedélyes által
kérelmezett ezen anyagokat nem szerepeltetem a jelen engedély alapján kezelhető nem veszélyes
hulladékok listájában.

Engedélyes állati melléktermékek - beleértve a fenti állati melléktermékeket is - technológiában
történő kezelésére a Komárom-Esztergom Megyei Állat-Egészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző
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Állomás által 2006. augusztus 9 napján kiadott, 00113-012/KEM/2006. számú engedélye alapján, az
abban foglaltaknak megfelelően jogosult, amely engedély a következő állati melléktermékek
kezelésére terjed ki:

1. trágya, hígtrágya,
2. valamennyi állatfajból származó bendő és béltartalom,
3. 3. kategóriába sorolt állati melléktermék.

Miután állati melléktermékek jelen engedélyben ismertetett hulladékkezelési technológiában végzett
kezelésére Engedélyes hulladékgazdálkodási (hulladékkezelési) engedély birtokában nem jogosult,
erre tekintettel a rendelkező rész Ill. fejezet 1. pontjának 1.3. és 1.4. alpontjai szerinti előírásokat
tettem.

A rostálást követően az előkezelt hulladékok ugyancsak a folyékony és iszapszerű, illetve rostálást
nem igénylő hulladékok közvetlen fogadására alkalmas 4 db folyékony keverő medence egyikébe
kerülnek. A medencékben történik a különböző jellegű, összetételű és halmazállapotú hulladékok
keverése, mikrobiológiai oltóanyaggal történő szükség szerinti beoltása.

Engedélyes által végzett hulladékkezelési tevékenység célja szerves és szervetlen hulladékok
keverékének biológiai átalakításával olyan szerves és szervetlen összetevőkből megfelelő arányok
szerint összeállított komplex anyag előállítása, amely funkciója alapján fedőrétegként - hasonló
funkciót ellátó természetes, hulladéknak nem minősülő anyag kiváltásával - elsősorban bányászati
hulladékkezelő létesítmények (vörösiszap tározók) takarására alkalmas - azok kiporzás-mentesítése,
valamint a csapadékvíz beszivárgás csökkentése érdekében -, továbbá képes a vegetáció
kialakulását, fennmaradását és növekedését biztosítani. A fenti cél elérése érdekében Engedélyes
által alkalmazott hasznosítási művelet elvégzéséhez a hulladékok más hulladékokkal történő
összekeverése elengedhetetlen, amely keverés a fedőréteg szervetlen és szerves anyag tartalmának
jelenlétét, a megfelelő szerkezet kialakítását biztosítja.

A hulladékok keverésére vonatkozóan a Ht. külön előírásokat tartalmaz, amelyek alapján elmondható,
hogy a Ht. a hulladékok keverésének engedélyezhetőségét egyedi feltételekhez köti, illetve a keverés
céljától függően - különösen a veszélyes hulladékok vonatkozásában - bizonyos esetekben meg is
tiltja azt. Ennek megfelelően a Ht. 56. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy: Veszélyes hulladékot
nem lehet hígítani vagy összekeverni annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok eredeti
koncentrációja a hulladékot veszélyes hulladékká minősítő határérték szintje alá csökkenjen.

Engedélyes által alkalmazott hulladékkezelési technológia elsődlegesen ásványolaj vagy azt
tartalmazó veszélyes hulladékok biológiai átalakítására alkalmas. A technológia alkalmas továbbá
szerves vagy szervesanyag-tartalmú veszélyes és nem veszélyes hulladékok átalakítására is,
amennyiben a veszélyes hulladékok veszélyes komponensei biológiailag bonthatók. Így tehát a
technológiában a fentebb ismertetett kezelési cél elérése érdekében a nem veszélyes hulladékok
keverésén túl különböző tulajdonságú és összetételű veszélyes hulladékok egymással, illetve nem
veszélyes hulladékokkal történő keverése is megvalósul.

Engedélyes nyilatkozata alapján a technológiába bevezetett és ott egymással vagy nem veszélyes
hulladékokkal összekeverésre kerülő veszélyes hulladékok egy része azonban nem csupán
olajtartalma alapján minősül veszélyes hulladéknak, hanem adott esetben nehézfém tartalma alapján
is. Engedélyes nyilatkozatai értelmében a kezelési technológia nem alkalmas olyan biológiailag nem
bontható veszélyes anyagok kezelésére, mint például a klórozott szénhidrogének, PCB és
nehézfémek. Az engedélyezési dokumentációban foglaltak szerint koncentrált nehézfémtartalmú és
POP vegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek a fedőrétegben nem bomlanak le vagy
felhalmozódhatnak, nem használhatók fel a technológiában.

Ezek a biológiailag nem bontható veszélyes anyagok a biológiai lebontáson alapuló technológiát tehát
átalakítás nélkül hagyhatják el és a kezelést követően az előállított fedőanyagban változatlan
mennyiségben továbbra is jelen lehetnek. A technológiában csak koncentrációjuk csökken a
hulladékok keverése folytán. Elmondható tehát, hogy a biológiailag nem bontható komponens(ek)
miatt veszélyes hulladékok technológiában történő kezelése során a biológiailag nem bontható
veszélyes komponensek a képződő fedőanyagban ugyan csökkent koncentrációban jelenhetnek meg,
ez a koncentráció csökkenés azonban nem a veszélyes komponensek biológiai lebontásából, hanem
a különböző jellegű és összetételű hulladékok, így különösen a veszélyes hulladékok nem veszélyes
hulladékokkal történő összekeveréséből adódhat. Ennek következtében a veszélyes és a nem
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veszélyes hulladékok összekeverése által a keletkező fedőanyagban a technológiai folyamat során
nem bontható veszélyes komponensek felhígulhatnak. Eredeti koncentrációjuk a veszélyes hulladékká
minősítő határérték szintje alá csökkenhet. Így tehát azon veszélyes hulladékok, amelyek
veszélyességét biológiailag nem bontható komponensei okozzák technológiában történő
kezelésével - a hulladékok összekeverése által - a Ht. 56. § (2) bekezdése szerinti tilalom alá
tartozó hígítási folyamat valósulhat meg.

Amennyiben azonban a hulladékok biológiailag nem bontható komponenseinek bemeneti
koncentrációja megfelelő mértékben korlátozásra kerül, abban az esetben a technológiában ezen
komponenseket tartalmazó hulladékok tekintetében nem valósul meg a Ht. 56. § (2) bekezdése által
tiltott hígítás.

Tekintettel arra, hogy a hígítás tilalma csak veszélyes hulladékok esetében értelmezhető, ezért a
megfelelő mértékű korlátozás ez esetben azt jelenti, hogy a technológiában kezelni kívánt
hulladékokban a biológiailag nem bontható veszélyes anyagok (nehézfémek, biológiailag nem vagy
nehezen bontható szerves vegyületek) koncentrációját olyan mértékben kell korlátozni, hogy az
alapján az adott hulladék ne feleljen meg a Ht. 1. mellékletében a veszélyességi jellemzők
tekintetében meghatározott feltételeknek, vagyis a hulladékok biológiailag nem bontható
komponensei ne okozhassák azok veszélyességét.

Engedélyes felülvizsgálati és engedélymódosítási kérelmében tett nyilatkozata értelmében tehát az
általa alkalmazott R3-as kódú biológiai átalakítással végzett hulladékkezelés nem alkalmas a POP
vegyületek tartalmazó hulladékok kezelésére sem. A POP-vegyületeket, azaz a környezetben tartósan
megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladékok kezeléséről a POP-rendelet 7. cikke
tartalmaz rendelkezéseket. A hivatkozott jogszabályhely értelmében a rendelet IV. mellékletében
felsorolt anyagok bármelyikéböl álló, ilyet tartalmazó vagy ilyennel szennyezett hulladékot a rendelet
V. melléklet 1. részével összhangban úgy kell ártalmatlanítani vagy hasznosítani, hogy a
környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyag tartalom biztosan lebontásra
kerüljön, vagy visszafordíthatatlan módon átalakuljon annak érdekében, hogy a megmaradó
hulladék és kibocsátás ne rendelkezzen a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagok jellemzőivel.

A fentiek alapján az Engedélyes által alkalmazott biológiai kezelésről elmondható tehát, hogy annak
során nem valósul meg a POP-vegyületek lebontása vagy visszafordíthatatlan módon történő
átalakítása. Így nem biztosított, hogy a kezelés végén előálló fedőanyag, illetve annak felhasználása
révén a kibocsátás ne rendelkezzen a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagok jellemzőivel. Mindezek folytán az is megállapítható, hogy Engedélyes által alkalmazott
hulladékkezelési technológia nem az elérhető legjobb technika a POP-vegyületeket tartalmazó vagy
azokkal szennyezett hulladékok kezelése tekintetében, s ezáltal az ilyen összetételű és hasznosításra
kerülő hulladékok vonatkozásában Engedélyes által alkalmazott hasznosítási művelet a Ht. 15. § (1)
bekezdése alapján elvárható, összességében legjobb környezeti eredményt sem biztosítja. A Ht. 15. §
(1) bekezdése ugyanis akként rendelkezik, hogy a hulladék hasznosítója azt a hasznosítási műveletet
alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében legjobb környezeti
eredményt biztosítja.

A fentieket támasztják alá a másodfokú hatóság által 2019. május 27. napján tartott helyszíni szemle
során, a VII. tározón kihelyezett fedőanyagból vett minták laboratóriumi vizsgálati eredményei is,
amelyek szerint 4 db fúrás két mélységközéből származó 8 db mintából 4 minta összes PCB tartalma
haladta meg a hatályos egységes környezethasználati engedélyben rögzített kihelyezési határértéket
(1 mg/kg helyett 2,8-6, 7 mg/kg között). Előzőek alapján a technológiában kezelni kívánt
hulladékokban komponensként megjelenő POP-vegyületek technológiába történő bevitelének
korlátozása és a kihelyezési határérték szigorítása indokolt.

A fentiek, vagyis a biológiailag nem bontható veszélyes komponensek korlátozása azonban nem zárja
ki annak lehetőségét, hogy a technológiában kezelhető hulladékok a biológiailag bontható veszélyes
anyag tartalmuk (pl. ásványolaj) miatt veszélyesnek minősüljenek. Ezen veszélyes hulladékok
esetében ugyanis nem beszélhetünk sem a kezelési technológia alkalmatlanságáról, sem a hígítás
megvalósulásáról, mivel veszélyes anyag tartalmuk a technológiában lebontható, így az nem a
hulladékok keverése, hanem a biológiai kezelés (bontás) által csökken.
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Elmondható továbbá, hogy miután a korlátozásokkal a technológiában csak olyan veszélyes
hulladékok kezelése valósulhat meg, amelyek veszélyes anyag tartalma biológiailag bontható, a
biodegradációs folyamat, vagyis a hulladékkezelési technológia végén előálló hulladékstátuszú
fedőanyag már nem rendelkezhet veszélyes jellemzőkkel.

Összességében tehát a korlátozásokkal nemcsak a hígítás megvalósulása zárható ki, hanem az
Engedélyes által végzett hulladékkezelési tevékenység egyben - az emberi egészség
veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül - úgy végezhető, hogy az ne jelentsen
kockázatot a környezeti elemekre, továbbá a keverés eredményeként a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt hatások ne növekedjenek, és a keverési művelet az elérhető
legjobb technikának is megfeleljen.

A fentiek alapján megállapítható tehát, hogy a technológiába bevezethető hulladékok veszélyes - így
különösen a biológiailag nem bontható veszélyes - anyag tartalmának szabályozásával a Ht. szerint
tiltott hígítás kiküszöbölhető, valamint a Ht. 56. § (5) bekezdésének a)-c) pontjai szerinti feltételek is
együttesen teljesíthetők.

A Ht. 56. § (5) bekezdése ugyanis kimondja, hogy veszélyes hulladék keverése és hígítása
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére akkor engedélyezhető,
ha
a) a gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység összhangban van a 6. § (1) bekezdésében
foglaltakkal,
b) a keverés vagy a hígítás eredményeként a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások
csökkennek vagy nem növekednek, valamint
c) a keverési művelet megfelel az elérhető legjobb technikának.

A Ht. 6. § ( 1) bekezdés szerint hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség
veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a
környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne
befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

A fentebb tett megállapításokra tekintettel a kérelmezett hulladékkezelési tevékenység jogszerűen
tehát csak abban az esetben végezhető, ha a kezelhető veszélyes hulladékok köre korlátozásra kerül,
amelynek következtében a veszélyes hulladékok hulladékkezelés során megvalósuló keverése is
engedélyezhető. Mindezek alapján a technológiába bevezethető veszélyes hulladékok biológiailag
nem bontható veszélyes anyag tartalmára, illetve a kezelési technológiából kilépő hulladékstátuszú
fedőanyag jellegére vonatkozóan - a Ht. 6. § (1) bekezdésére, 15. § (1) bekezdésére, 56. § (2)
bekezdésére, valamint 56. § (5) bekezdés a), b) és c) pontjaira alapozva - a rendelkező rész Ill.
fejezet 2. pontjának 2.3-5., valamint 2.23. alpontjai szerinti előírásokat tettem.

A folyékony keverő medencékből a hulladék a pihentető tér azonosító jellel ellátott prizmáiba kerül,
ahol a pihentetés időszaka alatt a bomlási folyamatok és az ideális szárazanyag tartalom elérése
levegőztetéssel hatékonyabbá tehető. A pihentetést követően a pihentető prizmák áthalmozásával az
érlelő területre kerül a hulladék, a szintén azonosító jellel ellátott érlelő prizmákba. Az érlelő
prizmákban a biodegradációs folyamatok kiteljesedését követően áll elő a fedőanyag. A prizmákról
vezetett prizmanapló alapján bármely prizma esetén azonosíthatók az abban található hulladékok
jellemzői.

A Ht. szerint:
9. § (1) Hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak
a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
a) meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják,
b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó Jogszabályi
előírásoknak, szabványoknak, és
d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros
hatást.
10. § (1) A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesítéséhez szükséges egyedi,
illetve részletes előírásokat - ideértve a szennyező anyagok határértékeit, továbbá az anyag vagy
tárgy lehetséges káros környezeti hatásainak elkerülésére vonatkozó szabályokat - a 2008/98/EK
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európai parlamenti és tanácsi irányelv 6 cikke (1) bekezdésének végrehajtására kiadott uniós jogi
aktus állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
(2) Ha egy hulladékáram vonatkozásában a hulladékstátusz megszűnésének feltételeiről uniós jogi
aktus nem rendelkezik, a hulladékstátusz megszűnésének további feltételeit, valamint az ilyen
feltételek teljesítéséhez szükséges részletes előírásokat kormányrendelet vagy miniszteri rendelet
állapítja meg.

A kész fedőanyag mint hasznosítási műveleten átesett hulladékokból képzett anyag státuszának
tekintetében eljárásom során - Engedélyes által kérelmében bemutatottak alapján - vizsgáltam a
fedőanyag Ht. 9. § (1) bekezdésében és 10. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelését
és a következőket állapítottam meg.

Jelenleg a biológiai átalakítási műveletekkel kezelhető hulladékok hulladékstátuszának megszűnésére
vonatkozó feltételek, részletszabályok sem uniós, sem hazai - tagállami - szinten nem kerültek
meghatározásra.

Engedélyes által bemutatott hulladékkezelési technológiában előállított fedőanyag felhasználása
tekintetében Engedélyes akként nyilatkozott, hogy a biodegradációs folyamatban keletkezett
fedőanyag helyben, Almásfüzitő 03/30, 03/31, 03/32 (03/32 hrsz.-ú ingatlan megosztása után
Almásfüzitő 03/34, 03/35, 03/36 hrsz.), Dunaalmás 0704/31, 0704/32, 0704/33 helyrajzi számú
telephelyén az almásfüzitői VII. számú vörösiszap tározó rekultivációja során kerül felhasználásra,
illetve egyéb roncsolt területek, tájsebek rekultivációjára is használható.

Engedélyes 2014-ben benyújtott felülvizsgálati és engedélymódosítási kérelme, valamint a 2019.
március 14-én kelt, PE/KTF0/311-12/2019. számon iktatott nyilatkozata értelmében a felülvizsgált
időszakban az almásfüzitői (VI. és VII. számú) vörösiszap tározókon történő felhasználáson kívül a
Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. (továbbiakban: VKG) oroszlányi meddőhányójára, illetve a Vértesi
Erőmű Zrt. (továbbiakban: VÉRT) bokodi zagyterére is történt fedőanyag kiszállítás. Engedélyes 2019.
március 14-én kelt nyilatkozatában bemutatta továbbá a fedőanyag almásfüzitői (Ill., IV., V., VI. és VII.
számú) vörösiszap tározókon összesen 612.000 tonna, valamint azokon kívüli területeken (VÉRT
bokodi és bánhidai pernyetározóin, az ajkai és neszmélyi vörösiszap tározókon, a várpalotai
murvabányában, a kesztölci pernyetározón, a VKG meddőhányóin, a balinkai bányában) összesen
6.810.048 tonna mennyiségben tervezett jövőbeli felhasználási szándékát is.

A fedőanyag tehát - rendeltetése szerint - különböző helyszíneken kerülhet felhasználásra.
A végfelhasználás helyszíneinek környezeti adottságai, illetve a fedőanyag kihelyezésének feltételei
azonban előzetesen nem ismertek. Mindezekre tekintettel jelen eljárásban sem a jövőbeni, ismeretlen
környezeti adottságokkal rendelkező helyszíneken végzett rendeltetésszerű felhasználás műszaki
követelményei, sem a használat környezeti hatásai előzetesen nem vizsgálhatók. A fentiek
következtében a Ht. 9. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti feltételeknek való megfelelés tehát jelen
eljárásban előzetesen nem igazolható.

A fentieken túl a felülvizsgálati és engedélymódosítási kérelem szerint Engedélyes a tevékenysége
környezeti hatásainak tekintetében - három előzetes feltétel (kockázat, kockázatviselő, transzport)
együttes teljesülését vizsgálva a különböző hatások becslésével - kockázatbecslést is végzett. A
kockázatbecslés eredményeképpen a biodegradációs folyamatban előállított fedőanyag
vonatkozásában megállapította, hogy a fedőanyag termékként történő, korlátozás nélküli alkalmazása

a felhasználás ellenőrizhetetlen körülményei miatt jelentős kockázattal bír.
Ezzel az ellenőrizetlen, ezáltal kockázatnövelő szabadforgalmazással szemben a korlátozott
használat előnye, hogy az alkalmazás folyamatos ellenőrzés alatt állhat.

A tárgyi helyszínen történő felhasználás esetén elmondható, hogy bár a helyszín adottságai, illetve a
fedőanyag kihelyezésének körülményei ismertek, a kihelyezés környezeti hatásai vizsgálhatók,
azonban a tárgyi technológiára jelenleg szabvány nincs, ahogyan az előállított fedőanyag minőségi
követelményeire és a fedőanyag Engedélyes által megjelölt rendeltetésére sem vonatkozik szabvány
vagy jogszabály, ezért a Ht. 9. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételeknek való megfelelés ez
esetben sem igazolható.

A fent részletezett okokra tekintettel az R3 kezelési technológia eredményeként előállított fedőanyag
hulladék státuszban marad, függetlenül annak felhasználási helyszínétől
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Engedélyes 2019. március 14-én kelt, PE/KTF0/311-12/2019. számon iktatott nyilatkozata értelmében
a telephelyen jelenleg 181.081,9 tonna még fel nem használt kész fedőanyag található. Miután jelen
eljárásban a Ht. vonatkozó előírásai alapján megállapításra került, hogy Engedélyes által üzemeltetett
R3-as technológia végén előálló fedőanyag nem veszítheti el hulladék státuszát, ezáltal a
technológiában korábban előállított, de még fel nem használt és jelenleg a telephelyen lévő kész
fedőanyag sem feletethetö meg maradéktalanul a Ht. 9 §-ában foglaltaknak, így az teljes
mennyiségét tekintve hulladéknak minősül. Ebből kifolyólag az R3-as hasznosítási művelettel már
előállított, de még fel nem használt, valamint a jövőben előállítani tervezett, státuszában hulladéknak
minősülő fedőanyag további felhasználása (azaz kihelyezése) a Ht 2. § (1) bekezdésének 20. és 26.
pontjai, valamint 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött
hasznosításnak minősül.

A Ht. fent hivatkozott jogszabályhelyei szerint ugyanis:
2. § (1) E törvény alkalmazásában
20. hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos
célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely
konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon
készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;
26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete,
a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítö szervezetként végzett tevékenység, a
hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő
létesítmények utógondozása;
62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben
meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély
vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A fentiek alapján tehát az előállított fedőanyag almásfüzitői vörösiszap tározókon történő, a tározók
lefedését célzó, Engedélyes által végzett felhasználása engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási
(hulladékhasznosítási) tevékenységnek minősül, melyre tekintettel Engedélyes számára a fedőanyag
almásfüzitői vörös iszap tározókon történő kihelyezését, mint R 11-es kóddal jelölt hulladékhasznosítási
tevékenységet jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben engedélyezem.

A hulladékstátuszú fedőanyag almásfüzitői vörösiszap tározókon kívül történő kihelyezésének
feltételei egyedileg, a felhasználási helyszín és cél függvényében külön hulladékgazdálkodási
engedélyezési eljárásban vizsgálandók.

A telephelyen lévő, de még fel nem használt, továbbá a jelen határozatom hatálya alatt végzett
hulladékkezelési tevékenység során előállított, hulladékstátuszú fedőanyag tekintetében külön
rendelkezéseket tettem a rendelkező rész Ill. fejezet 2. pontjának 2.24-26. alpontjaiban. Elöírásaimat
a Ht 62. § (1) bekezdésére, valamint 12. § (1) bekezdésére és 16. § (1) bekezdésére alapoztam, mely
jogszabályhelyek szerint:
62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben
meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély
vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén
hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.
16. § (1) A hasznosításra nem kerülő hulladékot ártalmatlanítani kell. A hulladék ártalmatlanítója
az ártalmatlanítandó hulladék vonatkozásában azt az ártalmatlanítási műveletet alkalmazza, amely az
összességében legjobb környezeti eredményt biztosítja.

A tárgykörben vizsgálva a Ht. hulladékstátusz megszűnésének feltételeire vonatkozó előírásait, illetve
a hasznosításra vonatkozó fogalom meghatározását, megállapítható továbbá, hogy a hulladék a
hasznosítási művelet eredményeként nem minden esetben veszíti el hulladékstátuszát, csak
bizonyos, a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek együttes teljesülésekor
A hasznosításnak tehát nem kizárólagos feltétele, mindössze lehetősége, hogy adott, hasznosításon
átesett anyag megszűnjön hulladék lenni. Ennek következtében nem szükséges, hogy minden
hasznosításon átesett, hasznosítási művelettel kezelt hulladék elveszítse hulladékstátuszát, illetve
nem szükséges az előálló anyag termékké minősíttetése sem ahhoz, hogy a hulladékhasznosítást
megvalósultnak tekintsük. Az tehát, hogy a biodegradációs folyamat végén előálló fedőanyag nem
felel meg maradéktalanul a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek, nem
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zárja ki annak a lehetőségét, hogy Engedélyes által alkalmazott biológiai hulladékkezelést
hasznosítási műveletnek tekintsük.

A telephelyen folytatott tevékenység során a fedőanyagon kívül keletkező egyéb hulladékok négy fö
csoportba sorolhatók:

1. beszállításhoz kötődő hulladékok: nem veszélyes csomagolási hulladékok (fémhordó, Big-Bag
zsák, IBC), kevert, valamint veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok (fém,
műanyag, Big-Bag zsák);

2. válogatási hulladékok: a rostálás, szétválasztás hulladékai (kő, kavics, fém, műanyag, textília),
3. a biológiai kezelési technológiába, prizmába be nem vihető anyagok: ebbe a kategóriába egy

esetben, 2012-ben került anyag, amely a biológiai folyamatok károsodásának elkerülése
érdekében a kezelési technológiából kivett 167 t festékiszap volt, ami veszélyes hulladék
égetőbe került elszállításra;

4. üzemeltetés hulladékai: a szociális ellátás hulladékai (települési hulladék, törlőkendők,
védőruházat), gépek üzemeltetésének hulladékai (akkumulátorok).

A telephelyen hulladék elsősorban az egyéni védőeszközök használata, valamint a karbantartási
feladatok elvégzése során keletkezik (munkagépek, szerszámok, stb.). A technológiába nem kerülő, a
rostálással leválasztott frakciók (például fém, műanyag, textília, kő, kavics) gyűjtése 2010 óta
munkahelyi gyűjtőhelyen történik. A keletkező hulladékok veszélyes és nem veszélyes jellegűek
egyaránt lehetnek, amelyek gyűjtésére munkahelyi gyűjtőhelyeken túl megfelelő műszaki védelemmel
ellátott üzemi gyűjtőhely is rendelkezésre áll. A keletkező települési (kommunális) hulladékot a
közszolgáltatás keretében rendszeresített zárt gyűjtőedényben gyűjtik. A keletkezett hulladékok
ártalmatlanítása, hasznosítása engedéllyel rendelkező partnereknél történik égetéssel, lerakással,
nem szennyezett csomagolási hulladékok esetében esetleg hasznosítással.

A Ht 63. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, vagy- ha az nem állapítható meg - a hulladék
birtokosa a hulladékot típus és jelleg szerint a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint besorolja. Ezen jogszabályhelyre alapozottan a rendelkező rész Ill. fejezet 2.
pontjának 2.29. alpontjában tettem a telephelyen keletkező, illetve az egyes hulladékkezelési
technológiákból származó hulladékok besorolására vonatkozó előírást.

A telephelyen folytatott tevékenység során keletkezett hulladékok gyűjtése tekintetében a rendelkező
rész Ill. fejezet 2. pontjának 2.30. alpontja szerinti előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján tettem.
E jogszabályhely szerin a hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében -
amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható - az ingatlanon,
telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő
tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

Ugyancsak a keletkezett hulladékok gyűjtése kapcsán a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-a
tartalmaz átfogó rendelkezéséket a munkahelyi gyűjtőhely tekintetében, mely jogszabályhelyre
alapozottan a telephelyen keletkezett hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen végzett gyűjtésére a
rendelkező rész Ill. fejezet 2. pontjának 2.31-35. alpontjaiban tettem előírásokat. A munkahelyi
gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségéről, elszállításának gyakoriságáról
és az elszállítás egyéb feltételeiről a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdésében
foglaltakra tekintettel rendelkeztem, mely jogszabályhely értelmében:
Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet
szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy
időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az e/szállítás
egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

Engedélyes a telephelyen kialakított üzemi gyűjtőhely tekintetében jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal
rendelkezik.

Engedélyes által 2017. május 8-án benyújtott, a fedlapján EU7504, további oldalain EU7507
dokumentumjelű üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat (továbbiakban: ÜGYH ÜSZ) alapján a
Tatabányai Járási Hivatal jóváhagyó határozatával - az abban szereplő előírások betartása mellett -
Engedélyes részére az Almásfüzitő 03/30, 03/31, 03/32 (03/32 hrsz.-ú ingatlan megosztása után
Almásfüzitő 03/34, 03/35, 03/36 hrsz.), Dunaalmás 0704/31, 0704/32, 0704/33 helyrajzi számú
telephelyén lévő üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyta.
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A jóváhagyó határozatban az üzemi gyűjtőhelyen végzett gyűjtés tekintetében tett hatósági előírások
a következők
„A - termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb egv évig történő e/különített
gyűjtésére szolgáló - üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető alábbi nem veszélyes hulladékok
maximális mennyisége: 41,3 tonna, az egyidejűleg gyűjthető alábbi veszélyes hulladékok maximális
mennyisége: 1 tonna, melyekről naprakész üzemnaplót kell vezetni.

Azonosító Egyidejűleg

kód Hulladéktípus gyűjthető maximális
mennyiség (t)

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék 1

150110* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 40szennyezett csomagolási hulladék
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

15 02 02* szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott 1
olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

160601* Ólomakkumulátorok 0,3

A jóváhagyó határozatban az üzemi gyűjtőhelyen végzett gyűjtésre vonatkozó fenti előírásokban
szerepeltetett adatok tekintetében megállapítottam, hogy azok nem felelnek meg a jóváhagyott ÜGYH
ÜSZ-ben foglaltaknak. Az ÜGYH ÜSZ 6. fejezetének 6.3. pontja értelmében ugyanis: ,,A csarnok
épületben található gyűjtőhelyen egyidejűleg maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége 1.000
kg." Ezzel szemben a jóváhagyó határozatban szereplő hatósági előírás szerint az üzemi
gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok maximális mennyisége összesen 42,3 tonna (41,3 t
nem veszélyes + 1 t veszélyes). Tehát az 1 tonna maximális kapacitással rendelkező üzemi
gyűjtőhelyen összesen 42,3 tonna hulladék egyidejű gyűjtését hagyta jóvá a Tatabányai Járási
Hivatal.
Megállapítottam továbbá, hogy a jóváhagyó határozatban szereplő táblázat nem veszélyes és
veszélyes hulladékok ősszmennyiségére vonatkozó adatai (nem veszélyes összesen 1 tonna,
veszélyes összesen 41,3 tonna) nem mutatnak egyezést a Tatabányai Járási Hivatal által tett
előírásban foglalt mennyiségi adatokkal (nem veszélyes összesen 41,3 tonna, veszélyes összesen 1
tonna).

Tekintettel arra, hogy jelen eljárásnak nem tárgya a jóváhagyó határozat jogszerűségének és szakmai
helytállóságának vizsgálata, ezért erre vonatkozóan a rendelkező részben döntést nem hoztam
(hatáskör-elvonás tilalma). Azonban azon ellentmondásnak, miszerint az összesen 1 tonna maximális
kapacitással rendelkező üzemi gyűjtőhelyen összesen 42,3 tonna hulladék egyidejű gyűjtése került
jóváhagyásra, a következő felülvizsgálati eljárásban történő tisztázása elengedhetetlen.

Az üzemi gyűjtőhelyen végzett gyűjtés tekintetében a rendelkező rész Ill. fejezet 2. pontjának 2.36-38.
alpontjai szerinti további előírásokat az üzemi gyűjtőhelyről átfogó rendelkezéseket tartalmazó
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. fejezetében foglaltakra, valamint a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a
veszélyes hulladékok gyűjtése kapcsán előírt vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel tettem.

A hulladékkezelési tevékenység során a hulladékokon túl keletkező csurgalék- és csapadékvizek
telephelyi gyűjtése egy, a csapadékvizek gyűjtésére is szolgáló 450 m3-es szigetelt medencében
történik. A medencéből az ily módon összegyűlt víz elpárolog, vagy szükség esetén a folyékony
keverő medencék valamelyikébe kerül a hasznosítási technológia részeként.

A telephelyről kiszállított hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőnek kerülnek átadásra, amelynek
kapcsán a rendelkező rész Ill. fejezet 2. pontjának 2.39-41. alpontjaiban tettem előírást a Ht. 14. § (1)
bekezdés c) pontjára, 31. § (5) bekezdésére, valamint 32. § (2) bekezdésére alapozva.
A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában
vagy nyilvántartásba vétel alapján lehet szállítani, kivéve, ha
c) a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját
járművével, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra,
hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja.
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A Ht. 31. § (5) bekezdés szerint, ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére történő átadás kivételével -,
meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére,
kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az
adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
A Ht. 32. § (2) bekezdés szerint, akinek tevékenysége során hulladék képződik, a hulladék
kezeléséről a hulladékbirtokosra vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.

A tevékenység során keletkező, más birtokostól átvett, kezelt vagy másnak átadott hulladékokkal
kapcsolatos nyilvántartási és bejelentési kötelezettségeket a Ht. 65. § (1) bekezdése, valamint a
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.
11.) Korm. rendelet rögzíti. A Ht. 65. § (1) bekezdése kimondja: A hulladék termelője,
kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és
kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt. nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben
meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a
telephelyén nyilvántartást vezet.
A fentiekre tekintettel a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek
vonatkozásában a rendelkező rész Ill. fejezet 2. pontjának 2.6., 242. és 244. alpontjaiban tettem
előírást.

A telephelyen a jogszabály szerinti hulladék nyilvántartás vezetése számítógépes rendszerrel történik.
Ugyancsak elektronikusan vezetik a telephelyen végzett tevékenységekről szóló üzemnaplót, valamint
a kezelési technológiáról vezetett prizmanaplót. A dokumentumok megőrzése tekintetében a
rendelkező rész Ill. fejezet 2. pontjának 243. alpontjában tettem előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése
alapján, mely szerint: A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett
legalább 5 évig - veszélyes hulladék esetén 10 évig - megőrzi.

A hulladékkezelési engedély megadásakor megvizsgáltam továbbá, hogy Engedélyes biztosítani tudja
a kezelés azon személyi és tárgyi feltételeit, amelyek lehetővé teszik a hulladékkezelés
környezetvédelmi és közegészségügyi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását.
A telephelyen megvalósított hulladékkezelésre, mint környezetvédelmi megbízott alkalmazásának
feltételéhez kötött környezethasználatra tekintettel Engedélyes felsőfokú szakirányú végzettséggel
rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazása tekintetében a rendelkező rész Ill. fejezet 2. pontjának
245. alpontjában rendelkeztem a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött
környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben, valamint a
környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11 /1996. (VII. 4.) KTM
rendeletben foglaltakra alapozva.

A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetéséhez, valamint a kérelmezett hulladékmennyiség
kezeléséhez szükséges pénzösszeg Engedélyes rendelkezésére áll. A környezetbiztonságra és az
esetlegesen bekövetkező káresemények (havária) elhárítására vonatkozóan a hulladékkezelő
létesítmény a hulladéktárolásra is kiterjedő kárelhárítási tervvel rendelkezik. Ezen kívül Engedélyes az
esetleges környezeti károk elhárítására környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő
felelősségbiztosítást is kötött, továbbá a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésére évente
céltartalékot képez. E tekintetben a rendelkező rész Ill. fejezet 2. pontjának 246. és 247. alpontjaiban
tettem előírásokat a Ht. 70. § (1) bekezdésére, 71. § b) pontjára, valamint 72. § (1) bekezdés a)
pontjára alapozva, mely jogszabályhelyek szerint:
70. § (1) Az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, valamint az a
közszolgáltató, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerülő hulladék
mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez
71. § A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé
tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a
kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet,
b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez
kötött tevékenységet végez.
72. § (1) A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, illetve a közszolgáltató,
valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év
május 31-ig a környezetvédelmi hatóságnak igazolja, hogy
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a) a céltartalék rendelkezésére áll, vagy
b) a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.

A telephelyi hulladéktároló helyek számára kialakított tárolóterületeken a tároláson kívül az R 12 kódú,
egyben E02-05, valamint E02-06 azonosító kódú előkezelési (rostálási) tevékenység végzését a
rendelkező rész Ill. fejezet 2. pontjában rögzített feltételekkel engedélyezem.

Fentiek alapján Engedélyes részére a fenti telephelyén végzett hulladékhasznosítási (R3) és az azt
megelőző átalakítási (R12) tevékenységre vonatkozóan jelen határozatba foglalt
hulladékgazdálkodási engedélyt adtam a rendelkező részben foglaltak szerint

A 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet 20/A § (3) bekezdés szerint: Az egységes környezethasználati
engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások
szerint kell megállapítani.

A Ht. a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát illetően akként rendelkezik, hogy:
79. § (1) Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.

A Ht. 80. § (1) bekezdése pedig kimondja: A környezetvédelmi hatóság által kiadott
hulladékgazdálkodási engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),
b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét,
c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,
d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet,
e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket,
valamint
f) az engedély időbeli hatályát.

Az V. fejezet 1. pontban foglaltakat a 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet 20/A § (3) bekezdése
értelmében a Ht. 79. § (1) bekezdése, valamint 80. § (1) bekezdés f) pontja alapján írtam elő.

A jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély hatályát a jelen határozattal kiadott
egységes környezethasználati engedély 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A § (4) bekezdése
szerinti 5 évente kötelező felülvizsgálatának benyújtási határidejére tekintettel állapítottam meg.
A hulladékgazdálkodási engedély megújításának feltételeiről a rendelkező rész Ill. fejezet 1. pontjának
1.7. alpontjában rendelkeztem a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésére tekintettel, mely
jogszabályhely kimondja, hogy ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az
engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt
legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A fentiek alapján a jelen határozat II. fejezetében foglaltak alapján az 1., II. és Ill. mellékletben
felsorolt hulladékok II. fejezetben ismertetett technológia szerinti kezelésére vonatkozó
hulladékgazdálkodási (hulladékkezelési) engedélyt megadtam. A jelen határozat 1., II. és Ill.
mellékletében felsorolt, kezelhető hulladékokat a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti
azonosító kódokkal és a hozzájuk tartozó hulladéktípus megnevezésekkel szerepeltetem.

A rendelkező rész Ill. fejezetének 7. pontjában, az elérhető legjobb technika (BAT)
figyelembevételével tett hulladékgazdálkodási szempontú előírásokat a Ht. 4. §-ában, 6. § ( 1) és (2)
bekezdésében, valamint 7. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel írtam elő.
A Ht. ezen jogszabályhelyei szerint:
4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb
mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon
környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a
képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását,
továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
6. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet
károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne
okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a
tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
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(2) Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a
környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális
értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
7. § (1) A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során az alábbi tevékenységek
elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni.
a) a hulladékképződés megelőzése,
b) a hulladék újrahasználatra előkészítése,
c) a hulladék újrafeldolgozása,
d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint
e) a hulladék ártalmatlanítása.

A rendelkező rész IV. fejezetének a tevékenység szüneteltetésére és a felhagyására vonatkozó
hulladékgazdálkodási szempontú előírásait a Kvt. 30. § (2) és (3) bekezdésére, valamint a Ht.
hulladékbirtokosi kötelezettségeket megállapító rendelkezéseire tekintettel írtam elő. A Kvt. hivatkozott
jogszabályhelyeiben akként rendelkezik, hogy:
30. § (2) A környezethasználó köteles a hulladék kezeléséről (ártalmatlanításáról, hasznosításáról)
gondoskodni.
(3) A hulladékok kezelésére (ártalmatlanítására, hasznosítására) vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni a különböző tisztítási, bontási műveletek során leválasztott, illetőleg elkülönülő anyagok, a
hulladékká vált szennyezett föld, továbbá a bontásra kerülő vagy bontott termékek esetében is.

Zaj- és rezgésvédelem

A tárgyi tevékenység végzesere szolgáló telephely Almásfüzitő és Dunaalmás külterületén, a 10.
számú fő közlekedési út és a Duna közötti területen található. Az 1-VI. számú tározókon a rekultivációs
tevékenység jelentős részét elvégezték, azokon jellemzően zajkibocsátással járó munkafolyamatot
nem végeznek. A zajkibocsátással érintett tározó egyedül a VII. kazetta, amelynek középső részén
jelenleg is rekultivációs tevékenység folyik.

Az érintett terület az 1. számú fő közlekedési út északi oldalán levő ipari park és logisztikai központtól
észak-keleti irányban helyezkedik el, rendezési terv szerinti besorolása „Gip" ipari gazdasági terület
Északról a Duna árvízvédelmi töltése, délről a 10. számú főútig, illetve a közút másik oldalán „Má"
mezőgazdasági területek, keleti irányban hatóságilag kisajátított patakmeder határolja. A tározó
nyugati határához közeli terület északi, árvízvédelmi töltéssel határolt része beépítetlen lakóterület.
Legközelebbi védendő (védett) épületek a dél-nyugati irányban levő, ,,Lf' falusias beépítésű lakóterület
övezeti besorolású Béke utcában vannak.

üzemelés

A munkavégzés csak nappali időszakban, ténylegesen 4-6 óra/műszak időtartamban történik.

A munkavégzés során dózer, dömper (2 db), forgó rakodó (3 db), homlokrakodó (2 db), kombi traktor,
laprosta, locsoló jármű, seprűs autó domináns zajforrások működésével lehet számolni. Két-három
gép egyidejű működésének valószínűsége 50 %.

A felülvizsgálati dokumentációban foglalt számítások alapján a tevékenységből származó zaj a
legközelebbi védendő épületek homlokzatai előtt a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII.
3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. számú melléklete szerinti követelményeket kielégíti, az eredő
környezeti zajterhelés megfelel a rendeletben foglalt határértéknek.

A felülvizsgálati dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § szerinti
számításokkal lehatárolásra került a zajvédelmi hatásterület. Megállapítható, hogy a tevékenység
zajvédelmi hatásterületén védendő létesítmény nincs.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján nem kell környezeti zajkibocsátási
határérték megállapítását kérni, ha
a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy
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b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján
a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a
zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

A 284/2007. Korm. rendelet 10. §. (3) bekezdése a) pontja szerint Engedélyesnek nem kell környezeti
zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

A tevékenységre vonatkozó zajvédelmi előírás a 284/2007 Korm. rendelet 10 §-ban foglaltak alapján
került megtételre.

Közlekedési zaj

A rekultivációhoz kapcsolódó, nehéz tehergépjárművekkel történő szállítási forgalom az M1-es
autópályán, az t-es főúton, valamint a 10-es, 13-as és a 8135-ös közutakon történik. A szállítás
volumene naponta átlagosan mintegy 30 db nehéz tehergépkocsi, mely a dokumentum számításai
alapján a közutak menti közlekedési eredetű zajterhelést 0-0,2 dB-lel emeli meg.

Megállapítható, hogy a tevékenységhez kapcsolódó szállítás miatti forgalomnövekedéséből eredő zaj
a meglévő közlekedési zaj szintben 3 dB-nél kisebb mértékű zajterhelés-változás (növekedést) okoz,
ezért - figyelembe véve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdését - szállítási
hatásterület nem határozható meg.

Rezgés

A rekultivációs folyamat során rezgést az alkalmazott munkagépek, valamint a szállítást végző
teherautók okozhatnak. Az emberre ható környezeti rezgésre vonatkozó követelményeket a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 7. § és 5. számú melléklete határozza meg, amely alapján
megállapítható, hogy a tevékenységből az egészségügyi határértéket meghaladó rezgésterhelés nem
várható.

Levegőtisztaság-védelem

A tározó levegőterhelését leginkább a még le nem fedett felületek kiporzása határozza meg, amelyek
a tározó nyugati-délnyugati oldalán helyezkednek el. Ezen felületek kiterjedését csökkentik a
rekultiváció során, amelyek így 2009-2014 között hozzávetőlegesen 33 hektárról 17,4 hektárra
csökkentek. A kérelmezett tevékenység a vörösiszap tározó területének egy központi részére terjed ki,
így a tevékenységből eredő levegőterhelés lakott területektől távol történik, a munkagépek körülbelül
450 m-re közelítik meg a legközelebbi lakóterületet.

A 76,6 ha területű VII. számú vörösiszap tározó D1 diffúz forrás 17.324,6 m2 kiterjedésű volt a 2013.
évi LM jelentés szerint. Engedélyes törekszik a nagy, összefüggő területek felosztására természetes
porfogó gátak és porfogó hálók alkalmazásával, a nyugati oldalon 3 gát és 3 porfogó háló készült és
továbbiak telepítését is tervezik. Az előállított fedőanyagot a tározó még lefedetlen részeire helyezik
ki, így a munkagépek a fent említett 450 m-nél közelebb jutnak a lakott területhez, azonban éppen a
vörösiszap lefedése és a később kialakuló növényi borítás hosszabb távon kisebb mértékű kiporzást
eredményez.

A szállítás várható mértéke napi 1.000 t hulladék, amely körülbelül napi 40 tehergépkocsi-fordulót
jelent (csúcsidőben 8-9 tgk/h), a szállítás a tározó mellett elhaladó 10. számú főúton keresztül történik.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület alapterheltséget a KVI-Plusz Kft. 3 reprezentatív mérőponton
végzett immisszió mérési adatai segítségével határozták meg, az egyik mérőpont a telephelyhez
legközelebbi lakóingatlan mellett volt, a levegőtisztaság-védelmi hatásterület a diffúz forrás
középpontja köré húzott 575 m sugarú körön belül jelölhető ki.

A tározó mellett két ponton (korábban évente, később negyedévente) elvégzett időszakos szálló por
mérések koncentráció értékei határértéken belül voltak, azonban 2013-ban előfordult határértéket
megközelítő levegőterheltség, így a negyedévenkénti szálló porra vonatkozó immisszió mérési
monitoring vizsgálatok fenntartása továbbra is indokolt.
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A tevékenységre vonatkozó levegövédelmi elöírások a levegö védelméröl szóló 306/2010 (XII. 23.)
Korm rendelet 4., 5., 26, 30. illetve 31. §-aiban foglaltak, valamint 6. melléklete alapján kerültek
megtételre.

Táj- és természetvédelem

A hulladékgazdálkodási tevékenység területe nem áll országos jelentöségű kiemelt természetvédelmi
oltalom alatt és nem része az európai közösségi jelentöségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura
2000) hálózatnak.

A tárgyi terület északi irányból határos az európai közösségi jelentöségű természetvédelmi
rendeltetésű területekröl szóló 275/2004. (X. 8) Korm. rendelet 12. számú melléklete szerinti,
HUDl20034 kódszámú „Duna és ártere" elnevezésű jóváhagyott kiemelt jelentöségű
természetmegörzési területtel, a VII. számú tározó hozzávetölegesen 1400 m-es szakaszon 10-30
méterre közelíti meg azt.

A Duna és a tározó mellett, délre lévö Szöny-Füzitöi-csatorna a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai
folyosó része. A tatai öreg-tó, amely 8700 méter távolságra van a tározótól, a nemzetközi jelentöségű
vadvizekröl, különös tekintettel a vízimadarak élöhelyeire vonatkozó Ramsari Egyezmény hatálya alá
tartozó terület, ami kiterjed a tározótó! 2500 méterre lévö Ferencmajori-tavakra. A kijelölt terület
legközelebbi része a VII. számú tározótó! 300 méterre van.

A Naturaqua Kft. által készített "TVK Zrt. VII. sz. vörösiszap tározón folytatott hulladékhasznosítási
tevékenység felülvizsgálata" című dokumentáció 3.6. számú fejezete tartalmazza az élövilágra
vonatkozó vizsgálati adatokat, az élövilágra vonatkozó környezetterhelés bemutatását.

A zagytározók botanikai vizsgálata alapján azok termöfölddel borított részein, illetve a még nyílt
tározó-felszínű telephelyi területek szegélyein jellemzöen spontán kialakult, alacsony, illetve leromlott
természetességű növénytársulások vannak. A növényborítás többségében jellegtelen száraz
félszáraz gyepekböl, kisebb foltokban jellegtelen üde gyepekböl, valamint kisebb-nagyobb foltokban
spontán kialakuló cserjésekböl tevödik össze. A lágyszárú és fásszárú özönfajok állományai a
bolygatott területeken mindenütt jelen vannak.

A VII. számú tározó területéről nincs adat a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról,
fokozottan védett barlangok köréröl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi
szempontból jelentös növény- és állatfajok közzétételéröl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet
mellékleteiben szereplö védett vagy fokozottan védett növény vagy állatfaj jelenlétéröl. A vörösiszap
tározó területén Natura 2000 jelölö faj vagy társulás nincs.

A kiemelt jelentöségű természetmegőrzési terület a VI 1. tározó északi oldali gátja után körülbelül 10-30
méterre, 1400 m hosszúságban szegélyezi a gátat. Az északi gát területe önálló helyrajzi számon az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő ingatlan.

A felülvizsgálati dokumentáció kidolgozásakor a vizsgálatokat az 1-VII. számú kazettákat kísérő Duna
szakaszra is kiterjesztették, az 1753 folyamkilométer és 1764 folyamkilométer között.

A tározóval határos Dunára és parti sávjára, mint a „Duna és ártere" elnevezésű jóváhagyott kiemelt
jelentőségű természetmegörzési területre vonatkozóan elvégezték a tározó és a hulladékkezelő telep
hatásának vizsgálatát a Natura 2000 hálózatba történt kijelölést megalapozó jelölő fajokra és
élőhelyekre vonatkozóan.

A Natura 2000 terület jelölö élőhelye az érintett partszakaszon a 91 EO enyves éger (Alnus glutinosa)
és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők élöhelytípus.

A tározó közvetett hatásterületén, a Duna-parton spontán kialakult szürke nyár (Populus x
canescens), fehér nyár (Populus alba), fehér fűz ( Salix alba) állományok találhatóak. A második
lombkorona szintben a vénic szil (Ulmus /aeveis) és a jellemzöen inváziós zöld juhar (Acer negundo)
jelenik meg. A cserjeszintet a veresgyűrű som (Camus sanguinea) és az özön-gyomfaj gyalogakác
(Amorpha fruticosa) alkotja. A terület növényfaj összetételét tekintve hasonlóságot mutat a Duna
mentén elterjedt, mesterséges köszórásos partokat, keskeny hullámtereket jellemzö, zavart
növényállományokkal.
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A dunai életközösségekre, fajokra vonatkozóan a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai
Kutatóközpont Duna-kutató Intézete folytatott vizsgálatot. A vizsgálatok kiterjedtek a lebegő alga
együttesekre (fitoplankton), az aljzathoz rögzült kovaalga bevonatra (fitobenton), a vízi
makrovegetációra (makrofiton), a vízi makro-gerinctelen élőlény együttesre (makrozoobenton) és a
halak vizsgálatára.

A dokumentáció szerint a vörösiszap tározó dunai életközösségekre gyakorolt hatásainak
ellenőrzésére a kovaalgák (fitobenton), vízi makrogerinctelenek, helyhez kötött bentikus halfajok
tekintetében további, folyamatos vizsgálatok szükségesek.

Az ez ideig lefolytatott vizsgálatok megállapították, hogy a tározóknak a jelenlegi vízminősítő
gyakorlattal nincs kimutatható hatása a makrogerinctelen élőlény együttesre.

A tározók előtti Duna szakasz gazdag halállományú. A vizsgálatok alapján a halállomány összetétele
és tulajdonságai nem mutatnak trendszerű minőségi és mennyiségi romlást a folyó más szakaszainak
hasonló élőhelyeihez képest.

Az élővilágvédelmi vizsgálat összefoglaló megállapításai alapján a vörösiszap tározó területén
természetvédelmi szempontból kiemelkedően értékes, védett élővilág nincs. A környező területek
élővilágára a tározó nyílt, szabad vörösiszap felszínei, azok kiporzása jelenthet kockázatot, ezért a
nyílt felszínek lefedésének közvetett hatásai élővilágvédelmi szempontból kedvezőek.

A 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklet szerint a teljes körű felülvizsgálati dokumentáció
kötelező tartalma
3. 6. Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása
A területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) felmérése és annak a
természetes, eredeti állapothoz, vagy környezetében lévő, a tevékenységgel nem érintett
területegységes kömyethasználatiz való viszonyítása.
A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének megállapítása. A
biológiailag aktív felületek meghatározása.
A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek megjelölése.
Az eddigi károsodás mértékének meghatározása.

A benyújtott környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kidolgozása során elvégezték az
élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatását. Az előírt tartalmi
követelményeken túlmenően a felülvizsgálati dokumentáció tájvédelmi fejezetet is tartalmaz.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) szerint:
7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása
érdekében:
e) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az
építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi
adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;
f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket;
43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása,
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, éto-, táplálkozó-, költő-, pihenő
vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A másodfokú hatósági eljárás során megállapítható volt, hogy a tárgyi terület múltbeli használata
(timföldgyártás és vörösiszap-elhelyezés) során bekövetkezett kedvezőtlen hatások (területfoglalás,
élőhely-átalakítás, zaj- és porszennyezés, zavarás) által a terület eredeti élőhelyei megsemmisültek,
az eredeti növényzet a Duna közvetlen sávjára szorult, ahol jelenleg annak zavart maradványterületei
találhatók.

A vizsgált hulladékhasznosítási tevékenység a VI 1. számú tározón történik, természetvédelmi
szempontból értékes élőhelyek nem sérülnek, a tevékenység segíti a tározók rekultivációját, tekintettel
arra, hogy az előállított fedőanyagot helyben hasznosítják a vörösiszap tározók felszínének fedésére,
megakadályozva ezzel a kiporzást. A hulladékkezelési tevékenység befejezése után a telephely
felszámolásra kerül, annak területén növénytelepítés történik, a biológiailag inaktív felület helyett
zöldfelület létesül A hulladékgazdálkodási tevékenység nyomán, a vörösiszap tározó biológiailag
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inaktív felszínéhez viszonyítva kedvező változás várható, biológiailag aktív felület alakul ki. A korábbi
zagytározó felszíne olyan tájsebnek minősül, amelynek rendezéséről a Tvt 7. § (2) bekezdés f) pontja
alapján gondoskodni szükséges. A hulladékgazdálkodási tevékenység nyomán kialakuló felszín a
korábbi ipari tevékenységek által meghatározott jellegű tájrészletben tájvédelmi szempontból
elfogadható megoldás.

Természetvédelmi szempontból kockázatot jelenthet a bolygatott felszínű területek gyomosodása, az
invazív növényfajok megjelenése és terjedése, ezért az érintett területek rendszeres kaszálását írtam
elő.

A nagyméretű depóniák, partfalak meredeksége esetén azokban védett és fokozottan védett
madárfajok telepedhetnek meg, amelyek fészkelésének védelmére vonatkozóan előírást tettem.

összességében a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása természetvédelmi szempontból nem
volt kifogásolható.

***

A másodfokú környezetvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a 71/2015. (Ill. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a, valamint 9. § (3) bekezdés b) pontja állapítja meg.

Jelen határozatot a Pest Megyei Kormányhivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdés alapján nyilvánosan
közzéteszi hivatalában, honalapján, valamint ezúton megkeresi Dunaalmás Község
Önkormányzatának és Almásfüzitő Község Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy a Ket. 80. § (4)
(5) bekezdései, a 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet 5. § (6) és 10. § (3) bekezdése alapján jelen
határozat nyilvános közzétételéről intézkedjen. A közzététel ideje: 15 nap.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ket 109. § (1) bekezdése biztosítja.
A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
1. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél
benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása
iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem
kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása
miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9.§-a határozza meg.

Budapest, 2019. december 3.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbizásából:
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Dr. Vörös Viktor s.k.
főosztályvezető
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Mellékletek

1. számú melléklet

A PE/KTF0/311-87/2019. ügyiratszámú határozat alapján R12 és R3 kezelési kóddal kezelhető
veszélyes hulladékok

Azonosító Megnevezés Mennyiség
kód t/év

01 05 05* olajtartalmú fúróiszap és hulladék 5 OOO
01 05 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék 1 500

03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, 1 OOOforgácslap és furnér

04 02 19* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, 1 250veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
05 01 02* sótalanító berendezésből származó iszap 1 300
05 01 03* tartályfenék iszap 1 500
05 01 06* üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap 1 250

05 01 09* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, 1 250veszélyes anyagot tartalmazó iszap
050115* elhasznált derítőföld 1 350
060201* kalcium-hidroxid 1 OOO

06 05 02* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, 10 250veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
061302* kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02) 1 350
07 01 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 1 500
07 01 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 1 500

07 0111* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, 1 500veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 02 11 * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, 1 500veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 03 11* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, 1 500veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 05 01* vizes mosófolyadék és anvalúq 5 OOO
07 05 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 1 250
07 05 10* egyéb szüröpoqácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 1 250

07 05 11 * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, 14 OOOveszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 5 OOO
070601* vizes mosófolyadék és anvaluq 1 OOO
07 06 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 1 250
07 06 10* egyéb szüröpoqácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 1 250

07 06 11 * a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, 1 250veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 07 01* vizes mosófolyadék és anvalúq 1 OOO
07 07 10* egyéb szüröpoqácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 1 OOO
08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap 1 500
10 01 04* olajtüzelés pernyéje és kazánpora 1 OOO
10 01 13* tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje 1 250

10 01 14* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és 1 600kazán por
100116* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye 1 200
100118* gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 1 100

10 01 20* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, 1 600veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
100122* kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap 1 OOO
100207* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd 6 OOO
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Azonosító Megnevezés Mennyiség
kód t/év

hulladék

10 02 13* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és 1 OOOszüröpoqácsa

10 09 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és 1 750forma
10 09 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntömag és forma 1 500
10 09 11 * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 1 250
10 10 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagot tartalmazó öntörnao és forma 1 250
10 10 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntömaq és forma 5 OOO
10 10 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 1 250
101113* veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap 1 500

10 11 15* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd 1 500hulladék

101117* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és 1 250szüröpoqácsa

10 11 19* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, 1 OOOveszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
110108* foszfátozásból származó iszap 1 500
110109* veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szüröpoqácsa 1 500
11 0111* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz 1 250
110113* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék 1 OOO
12 01 07* halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) 1 OOO
12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat 1 500
12 01 12* elhasznált viasz és zsír 1 500
12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap 1 OOO
12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék 1 500
12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) 1 OOO
120119* biológiailag lebomló gépolaj 1 OOO

13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú 1 OOOhidraulikaolaj
13 01 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj 1 OOO
130113* egyéb hidraulikaolaj 1 OOO
13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj 1 OOO
130208* egyéb motor-, hajtómű- és kenöolai 1 OOO
13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hötranszrnissziós olai 1 OOO
13 04 01 * belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz 1 OOO
130402* kikötői olai- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék 1 OOO
130403* egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz 1 OOO
130501* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag 1 250
13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszap 2 OOO
13 05 06* olaj-víz szeparátorokból származó olaj 1 500
130507* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 1 OOO
13 05 08* hornokfoqóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke 1 OOO
130802* egyéb emulziók 1 OOO
13 08 99* közelebbről meg nem határozott hulladék 1 350

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 1 500közelebbről meg nem határozott olaiszüröket), törlőkendők, védőruházat
16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék 3 OOO
16 07 08* olajat tartalmazó hulladék 1 500
161001* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék 2 OOO

1611 01* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, 1 250szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok

170106* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció 2 500vagy azok keveréke
17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa 1 350
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Azonosító Megnevezés Mennyiség
kód t/év

170503* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 60 OOO
17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő 6 OOO
17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya 2 500

170903* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a 1 500kevert hulladékot is)
190105* gázok kezeléséből származó szüröpogácsa 1 750

19 01 06* gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes 1 750folyékony hulladék
190107* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 15 OOO
19 01 1 O* füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén 1 500
190111* veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak 6 OOO
19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó pernye 15 OOO
190115* veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por 2 OOO
19 01 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék 1 250
19 02 04* előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz 1 250
19 02 05* fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 2 OOO
19 02 11 * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 7 500

19 08 1 O* olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 1 25008 09-töl

19 08 11 * ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat 10 OOOtartalmazó iszap

190813* ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat 8 OOOtartalmazó iszap
191101* elhasznált agyagszürök 1 OOO
191103* vizes folyékony hulladék 1 100

191105* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, 1 600veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 11 07* füstqáztisztításból származó hulladék 1 600

191211* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével 30 OOOnyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
20 01 26* olai és zsír, amely különbözik a 20 01 25-töl 1 500
20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer 1 250
20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 1 OOO

A táblázat az egyes hulladéktípusok kezelhető éves maximális mennyiségeit tartalmazza, az éves szinten
kezelhető veszélyes hulladékok mennyisége azonban mindösszesen csak 115 OOO tonna/év lehet.
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II. melléklet

A PE/KTF0/311-87/2019. ügyiratszámú határozat alapján R12 és R3 kezelési kóddal kezelhető

nem veszélyes hulladékok

Azonosító Megnevezés Mennyiség
kód (t/év)

01 03 08 hulladékpor, amely különbözik a 01 03 07-től 1 OOO
01 04 09 hulladékhomok és hulladékagyag 50 OOO
01 04 10 hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től 1 OOO

01 04 13 kő vágásából és fürészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 1 OOO04 07-től
01 05 04 édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék 7 500

01 05 07 baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely 5 OOOkülönbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

01 05 08 klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 5 OOO01 05 06-tól
01 05 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 1 200
02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 5 100

02 03 01 mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más 1 100szétválasztásokból származó iszap
02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 1 OOO
02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 1 OOO

02 06 03 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 OOOszármazó iszap
02 06 99 közelebbről meq nem határozott hulladék 1 OOO

02 07 01 a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából 1 OOOszármazó hulladék
02 07 02 szeszfőzés hulladéka 1 500
02 07 03 kémiai kezelésből származó hulladék 1 OOO
02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 1 OOO

02 07 05 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 OOOszármazó iszap

03 01 05 fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely 1 OOOkülönbözik a 03 01 04-től
03 03 05 papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap 20 OOO

03 03 07 hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton 1 OOOelválasztott maradék
03 03 09 hulladék mésziszap 10 OOO

03 03 10 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és
25 OOOfedőanyag-iszap

03 03 11 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 250származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-töl
03 03 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 7 500
04 01 04 krómtartalmú cserzőlé 1 250

04 01 07 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 OOOszármazó, krómot nem tartalmazó iszap

05 01 10 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 250származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től
05 01 13 kazántápvíz iszapja 1 OOO
05 01 14 hűtőtornyok hulladéka 1 OOO

06 05 03 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 2 OOO
származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től

06 13 03 mükorom (carbon black) 1 OOO
06 13 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 1 OOO

07 01 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 500származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től
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Azonosító Megnevezés Mennyiség
kód (t/év)

07 02 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 500származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től

07 03 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 500származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-töl
07 03 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 1 500

07 05 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 500származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-töl
07 05 14 szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól 1 500
07 05 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 1 250

07 06 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 250származó iszap, amely különbözik a 07 06 t t-töl
07 06 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 1 OOO
07 07 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 1 OOO
080112 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től 1 250
08 01 14 festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól 1 250
08 01 16 festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től 1 250

08 01 20 festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19- 1 250tői
08 02 01 por alapú bevonatok hulladéka 1 250
08 02 02 kerámiaanvaqokat tartalmazó vizes iszap 1 250
08 02 99 közelebbről meq nem határozott hulladék 1 250
08 03 08 nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék 1 500
10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04) 30 OOO
10 01 02 széntüzelés pernyéje 35 OOO
10 01 03 tözeqpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye 5 OOO

10 01 05 füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd 1 250hulladék

10 01 07 füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap 1 250hulladéka

100115 együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 20 OOO10 01 14-től
10 01 17 eqvüttéqetésböl származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól 20 OOO

10 01 19 gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 Oő-töl, a 5 10010 01 07-töl és a 10 01 18-tól

10 01 21 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 600származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól
10 01 23 kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-töl 1 OOO
100124 fluid-ágyból származó homok 1 OOO

10 01 25 széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből 1 OOOszármazó hulladék
10 01 26 hűtővíz kezeléséből származó hulladék 1 OOO
10 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 1 OOO
10 02 01 salak kezeléséből származó hulladék 1 OOO
10 02 02 kezeletlen salak 1 OOO

10 02 08 gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 1 OOO07-től

10 02 14 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 1 OOO10 02 13-tól
10 02 15 eqyéb iszap és szüröpoqácsa 1 OOO
10 02 99 közelebbről meq nem határozott hulladék 1 OOO
10 09 03 kemence salak 1 OOO

10 09 06 fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05- 1 500tői
10 09 08 fémöntésre használt öntömaq és forma, amely különbözik a 10 09 07-től 55 OOO
10 09 12 ecvéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-töl 1 250
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Azonosító Megnevezés Mennyíség
kód (t/év)

10 09 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 1 250

10 10 06 fém öntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05- 1 250tői
10 10 08 fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től 5 OOO
101012 egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 t t-töl 1 250
10 11 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladéka 1 OOO
10 11 14 üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól 1 OOO

10 11 16 füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11
6 OOO15-től

101118 füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 1 100101117-től

10 11 20 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 OOOszármazó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től

10 12 13 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 1 OOOszármazó iszapja
10 13 01 hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek 1 OOO
10 13 04 a mész égetéséből és oltásából származó hulladék 1 OOO
10 13 06 szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13) 1 750
10 13 07 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa 1 500
11 0110 iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től 3 500
11 01 14 zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól 1 250
12 01 15 qépi meqmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től 1 250
12 01 17 homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól 1 500
15 01 01 papír és karton csornaoolási hulladék 1 OOO
15 01 03 fa csomaqolási hulladék 1 OOO
15 01 06 eqvéb, kevert csomaqolási hulladék 1 OOO
15 01 09 textil csomaqolási hulladék 1 OOO

15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik
10 OOOa 15 02 02-től

16 03 06 szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 Oő-töl 1 OOO
16 07 99 közelebbről meq nem határozott hulladék 1 OOO
16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től 2 500

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely 1 750különbözik a 17 01 06-tól
17 02 01 fa 1 OOO
17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 100 OOO
17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 Oő-töl 100 OOO
17 05 08 vasúti pálya kavicsáqya, amely különbözik a 17 05 07-től 1 500
190112 kazánhamu és salak, amely különbözik a 19 01 11-től 3 OOO
19 01 14 pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól 1 250
19 01 16 kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től 1 OOO
19 01 18 pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től 1 250
19 01 19 fluid-ágy homokja 1 OOO
19 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 1 350
19 02 03 előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz 1 350
19 02 06 fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től 10 OOO
19 05 03 előírástól eltérő rninöséqü komposzt 10 OOO
19 05 99 közelebbről rnec nem határozott hulladék 1 OOO
19 06 03 települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék 1 OOO
19 06 04 települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anvac 50 OOO
19 06 05 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék 1 OOO

19 06 06 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséböl származó kirothasztott 4 OOOanyaq
19 08 02 homokfogóból származó hulladék 2 OOO
19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 50 OOO
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Azonosító Megnevezés Mennyiség
kód (t/év)

19 08 09 olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredö zsír-olaj 1 250
keverék

19 08 12 ipari szennyvíz biológiai kezeléséböl származó iszap, amely különbözik a 6 OOO
19 08 11-töl

19 08 14
ipari szennyvíz egyéb kezeléséböl származó iszap, amely különbözik a 19 1 500
08 13-tól

19 08 99 közelebbröl rneq nem határozott hulladék 1 OOO
19 09 01 durva és finom szürésböl származó szilárd hulladék 1 OOO
19 09 02 víz derítéséböl származó iszap 1 250
19 09 03 karbonát sók eltávolításából származó iszap 2 OOO
19 09 04 kimerült aktív szén 1 600
19 09 05 telítödött vaqv kimerült ioncserélö qyanták 1 600
19 09 06 ioncserélök reqenerálásából származó oldat és iszap 1 100
19 09 99 közelebbröl meq nem határozott hulladék 1 OOO

19 11 06 a folyékony hulladéknak a képzödése helyén történő kezeléséből 1 750
származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től

19 11 99 közelebbről meq nem határozott hulladék 1 OOO
191201 papír és karton 1 OOO
19 12 08 textíliák 1 OOO
19 12 09 ásványi anvaqok (pl. homok, kövek) 1 600

19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert 2 OOOhulladék (ideértve a kevert anyaqokat is)

19 13 08
szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes 3 OOOoldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től

20 01 08 biolóqiailaq lebomló konyhai és étkezdei hulladék 1 500
20 01 25 étolaj és zsír 1 500
20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től 1 OOO
20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 1 OOO
20 01 41 kéményseprésből származó hulladék 1 OOO
20 01 99 közelebbről meq nem határozott eqyéb frakciók 1 OOO
20 02 01 biolóoiailaq lebomló hulladék 1 OOO
20 02 02 talaj és kövek 1 OOO
20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék 1 OOO
20 03 06 szennyvíztisztításból származó hulladék 1 OOO

A táblázat az egyes hulladéktípusok kezelhető éves maximális mennyiségeit tartalmazza, az éves szinten
kezelhető nem veszélyes hulladékok mennyisége azonban mindösszesen csak 150 OOO tonna/év
lehet.

IAz évente maximálisan kezelhető veszélyes hulladékok összes rnennviséqe: 115 OOO t 
IAz évente maximálisan kezelhető nem veszélyes hulladékok összes rnennviséce: 150 OOO t 
IAz évente maximálisan kezelhető eqvüttes hulladékrnennviséq: 265 OOO t 
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Ill. melléklet

A PE/KTF0/311-87/2019. ügyiratszámú határozat alapján R11-es kezelési kóddal kezelhető

nem veszélyes hulladékok

Azonosító Megnevezés Mennyiség
kód

19 05 99 közelebbről meg nem határozott hulladék (lJ 181 081, 900 t

(i) Hulladékok komposztálástól eltérő aerob biológiai kezeléséből származó kevert, kizárólag nem veszélyes hulladékot tartalmazó
hulladék.

A táblázatban szereplő 181 081, 900 t mennyiség az R11 kóddal jelen hulladékgazdálkodási engedély
hatálya alatt összesen kezelhető hulladékok mennyiségét jelenti. Az éves szinten kezelhető nem
veszélyes hulladékok mennyisége azonban mindösszesen csak 90.540,95 tonna/év lehet

Kihelyezés VII. tározón kihelyezhető mennyiség Ill., IV., V. és VI. tározókon kihelyezhető
éve összes mennyiség

2019 70 OOO t
31 081,900 t2020 80 OOO t
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IV. melléklet

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés értékelése

Hulladékkezelés általános BAT kritériumai (5.1)

314/2005.

Kategória Általános Jelenlegi BAT BAT megfelelés (Xll.25.) Javaslat
BAT kritériumok technológia megfelelés részletezése Korm. r. intézk.

S.sz.mell.

1. környezetvédelmi az üzemeltető rendelkezik
környezetközpontú irányításimanagement ISO 14001 igen rendszerrel és a működéshez 5., 7., -rendszerek 8.,12.

alkalmazása
szükséges környezetvédelmi,
hulladékkezelési enaedéllvel
a hulladékkezelő telephely és

2. pontos, részletes és Id. műveleti a cég tevékenységét
rögzített leírások, igen részletes műveleti leírások 8., 10. -
dokumentációs rend ISO 9001 szabályozzák (átvétel-

kezelés-kiszállítás)
az üzemeltető a minőség-

3. jó gazdálkodás irányítási rendszer keretében
a telephelyen rendszeres,

környezet- gyakorlata Id. oktatási igen nyilvántartott oktatást, 5., 8., 11.
(karbantartás, képzés, rend -

gazdálkodás havária felkészités) számonkérést szervez, a
karbantartás a műveleti
utasítások szerint röazített

4. rendezett kapcsolat a partner az átvételt munkautasítás
hulladéktermelővel, kiválasztása igen szabályozza, új partnernél 8., 1.
ismert minőségbizt. előzetes hulladék vizsgálat -
hulladékminőséa szerint kell a befoaadáshoz

a telephely személyzete a
munkafolyamatokhoz a meg-

5. megfelelő személyzet rendel- felelő képzettséggel rendel-

alkalmazása kezésre áll igen kezik (gépkezelő, környezet- 8., 11. -
védelmi felelős stb.), a
továbbképzés rendszeres,
időszakos vizsaákhoz kötött

6-8. ismert, vizsgált
hulladékminőség, rendszeres az ellenőrzés a
mennyiség igen beszállításnál, nem megfelelő 1., 2., 8. -beszállításnál, esetben az átvételi
átvételnél, vizsgálati szerződést felbontják

hulladék minősítésnél bizonylatok
beszállítás meg- szabvány szerinti mintavétel9-10. mintavételi lehetősé- követelése

gek, laboratóriumi és hulladékvizsgálatok,

vizsgálatok igen eredmények megfelelően 8. -
archiválva a nyilvántartási

követelményei rendszerben
ha a hasznosítás során

hulladék 11. kimenő hulladék hulladék ártalmatlanításra kerül a

keletkezés vizsgálata vizsgálat igen keletkező hulladék, az 8. -
átvevőnek szintén
minőséavizsaálattal adiák át
a tömegáramok, működési

12. technológiai folyamat- jellemzők Win Direct informa-
tikai rendszerben rögzítettek,

irányítási áram, tömegáramok, megtörténik igen vissza kérdezhetők, 2., 8. -rendszer működési jellemzők környezetvédelmi hatósági
rögzítése ellenőrzéseken szúrópróba-

szerű felülvizsaálattal
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Kategória Általános
BAT kritériumok

Jelenlegi BAT
technológia megfelelés

BAT megfelelés
részletezése

314/2005.
(Xll.25.) Javaslat
Korm. r. intézk.

9.sz.mell.

13. szabálytalan
hulladékkeverés
megakadályozása

megtörténik igen

a befogadott hulladékok
mennyisége és minösége az
engedélyben rögzített, attól
eltérés nem volt

8. 

14. hulladékkezelés
hatékonysága,
monitoring program

megtörténik igen

a kikísérletezett keverékará
nyok a megfelelő fedőréteg
előállításához szükségesek,
nem hasznosítható termék
évek óta nem volt, a termék
ellenőrzés a kihelyezés
minősítéséhez, a fedőréteg
utóellenőrzése talajvizsgálattal
rendszeres

1., 2., 8.

15. üzemelési adatok
rögzítése, elkülönített
tárolás

megtörténik igen
a Win Direct rendszer
alkalmazásával rögzített,
mentett, visszakereshető

8. 

16. havária terv
rendelkezésre állása megtörténik igen

a telephely a felülvizsgálati
dokumentáció elkészítésekor
rendelkezett érvényes
havária tervvel,
meghosszabbítása
folyamatban van

8., 11.

17. eseménynapló
vezetése megtörténik igen Win Direct rendszer

alkalmazásával meqtörténik 8., 10.

18. zaj és
rezgésvédelmi terv,
ha szükséges

rendszeres
vizsgálat

nem
releváns

alkalmi vizsgálatok igazolták,
hogy határérték túllépés
nincs, ezért nincs rendszeres
vizsgálat csak az ötéves
felülvizsgálati periódusokban

6., 10.

19. hiányosságok
figyelembe vétele a
tervezésnél

kialakított
technológia
változása

esetén

nem
releváns

a technológiai arányok évek
óta változatlanok, a berende
zések, gépek korszerűsítése,
ideiglenes építmények
bővítésénél történhet

anyag és
energia

forgalom

20. energiafogyasztás
csökkentése

gép
korszerűsítés igen

az alkalmazott berendezések
cseréjénél cél az alacso
nyabb energiafogyasztás

5., 8.

21. energiahatékony
technológiák
alkalmazása

gép
korszerűsítés igen

kisebb energia-fajlagossal
rendelkező nagyobb
kapacitású gépek cseréje

5., 8.

22. nyersanyag
fogyasztás
csökkentése

minimális
segédanyag
használat,
komposzt
újraoltás

igen

kisebb segédanyag igényű és
javítási ciklusú gépek
alkalmazása, oltóanyagot
csak a szükséges mértékben
szerzik be, újraoltással is
működnek

1., 8.

23. hulladékok
másodnyersanyagként hasznosítás
hasznosítása

igen
a hasznosítás fedőrétegként
a kezelő telephely alapvető
célja

3., 4. 8.

hulladék-
tárolás és 25. folyadék tároló, átfejtő

helyek védelme-kezelés

24. a-h anyagtárolási,
kezelési technológiák

tárolás
szigetelt
aljzaton

igen az előkezelés
aljzaton történik

szigetelt 6., 8., 10.

előkezelő
gyűjtő

medencében
igen a keverő medencék szintén

szigeteltek 8., 10.

26. tartályok és
csővezetékek jelölése

megfelelően
jelzett igen

a tárolóeszközök feliratozot
tak, technológiai csővezeték
a kezelő telephelyen nincs

8.
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314/2005.

Kategória Általános Jelenlegi BAT BAT megfelelés (Xll.25.) Javaslat
BAT kritériumok technológia megfelelés részletezése Korm. r. intézk.

9.sz.mell.
a kezelés során az egyes,

27. a-g mérések a ha számmal jelzett prizmákba
hulladékok szükséges igen kerülő hulladékok a nyilván- 1. 8. -
keverésénél tartási rendszerben

azonosíthatók

vonatkozó a munkautasítások az egyes

28. a-g hulladékkezelési műveletek műveleteket rögzítik,

technikák rögzítve, igen a napi tevékenységek a 1. 8. -
megfelelőek nyilvántartó rendszerben

visszakereshetők
a bekeverés az előkezelő

29. hulladékok áttöltése, munka- téren és medencékben
keverése megfelelő utasítások- igen történik szigetelt aljzaton, 11. 8.helyen, megfelelő megfelelően képzett, -
személyzettel ban rögzített vizsgázott személyzettel,

vezetői felücvelet mellett
a fajtánként beszállított

30. kémiai össze- elkülönített hulladékok esetén kizárható,
férhetetlenség beszállítás igen az átvehető hulladékok több- 2. 8. -
megakadályozása ségénél a kémiai összefér-

hetetlenséq nem jellemző
a leválogatott, ártalmatlaní-

31. konténeres egyes igen tásra, vagy hasznosításra a 8.
hulladéktárolás hulladékoknál kezelő telepről kiszállított -

hulladékoknál
32. aprítás, darabolás, a folyamat szabad téren

szétválasztás szabad téren nem történik, korszerűsített mobil 5.releváns -
elszívott területen rostával, ezért nem jellemző

gyúlékony és illékony vegyü-

33. gyúlékony, illékony leteket a fedőréteg kialakí-
nem tásához nem használnak, a

egyéb vegyületek fizikai nem végzik releváns vizes olajos iszapok már nem -

technikák kezelése elzártan gyúlékonyak, illékony oldó-
szerek nem felhasználhatók

34. mosási folyamatok a telephelyen mosási techno-

végzése, lógiát nem üzemeltetnek, a
nem végzik nem gépeket ha szükséges 9.

szennyvizek tisztítása, releváns - - -
karbantartás előtt külsőújrahasználata mosóban tisztítják

csak a a szabadtéri technológiánál
35. nyitott tetejű tartályok, folyadék az egyes hulladékok

edények és árkok nem bűzhatása lehet zavaró, nemelőkezelő releváns -
használata nyitott releváns a lakott területtől

jelentős távolsác miatt
36. illékony folyadékok kezelési, hasznosításizárt rendszerben, nincs ilyen nem technológiában illékony 10.elszívás és kezelés technológia releváns -

kibocsátás melletti kezelése anyagokat nem fogadnak
levegőbe

37. zárt, elszívott
rendszerek nincs ilyen a kezelési technológianem szabadtéri, nincs elszívottmegfelelő kezelő technológia releváns -
berendezésekkel rendszer

38. megfelelő elszívó kezelő telephelyen nincsaés kezelő rendszerek nincs ilyen nem oldószeres tároló és kezelőoldószeres tárolókon technológia releváns -
és kezelő reaktorokon reaktor
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314/2005.
Kategória Általános Jelenlegi BAT BAT megfelelés (Xll.25.) Javaslat

BAT kritériumok technológia megfelelés részletezése Korm. r. intézk.
S.sz.mell.

39. gáztisztító rendszerek nincs a szabadtéri kezelési

jelentős nincs ilyen nem technológiában gáztisztító
rendszer, a biológiai -szervetlengáz - technológia releváns folyamatok szén-dioxidkibocsátás esetére kibocsátása lehetséges
a szabadtéri technológiához

40. szivárgásészlelő és - nincs ilyen nem nem tartozik a levegőbe
elhárító eljárások technológia releváns történő szivárgást észlelő -

rendszer
a PM kibocsátás nem techno-

41. csökkentés, lógiai, a kiporzás monitoring

VOC 7-20 (rnq/Nrn") nincs ilyen nem vizsgálata rendszeres, a 6., 10 -
PM 5-20 (mq/Nm") technológia releváns külső ellenőrző pontokon a

negyedéves PM10 mérések
5,4-65 uo/rn" közöttiek

nincs a vízhasználat csak szociális,

42. vízhasználat vízhasználat, a csurgalékvizek kibocsátása

csökkentése csurgalékvíz igen nem történik meg, azokat a 8., 9 -
kezelési technológiábanfelhasználás felhasználják
kibocsátás csak a szociális

43. kibocsátás ellátás szippantott szenny-

megfelelése a kommunális vize, amelyet a területi

szennyvíz szennyvíz igen közszolgáltató szállít el, nem 6., 8., 10. -
előírásoknak kiszállítás megfelelő minőségnél a

szippantást megtagadják,
ilyen eddig nem történt

44. megkerülő vezeték nincs nincs a kezelő telephelyen

kizárása meg kerülési igen megkerülő vezetékkel történő 8. -
lehetőség kivezetés

a szennyeződhetett csurga-
45. szennyezett csapadék csurgalékvíz lékvíz felhasználása a tech-

és csurgalékvizek felhasználás igen nológiában alkalomszerű, a 8., 10 -
gyűjtése, kezelése szigetelt terület szélén a

gyűjtőárok kialakításra került
46. különböző kommunális nincs a kezelő telephelyen aszennyvíz szennyezettségű nem

kibocsátás szennyvizek szennyvíz releváns szennyvizek keveredését -
szétválasztása kiszállítás lehetővé tevő rendszer

1

47. hálózatok nincs nem Id. az előzőtszétválasztása releváns -

a csapadékvizek gyűjtése,
kivezetése nem történik, a

48. csapadékvizek nincs nem fedőrétegen, növényesített
gyűjtése, ellenőrzése releváns felületeken és a fedetlen vö- -

rösiszap tározó részen elszik-
kad, részben beszivárog

1

49. víz-újrahasználat megvalósul igen a csurgalékvizek esetében 8., 10.maximalizálása igen -

1

50. a kibocsátás napi nem nincs napi ellenőrzést igénylő
ellenőrzése nem releváns kibocsátás -

a szippantott kommunális
51. szennyvízminőség elszállításnál igen szennyvizet a szolgáltató 8.ellenőrzése szállítja el, ellenőrzését is ő -

végzi
52. megfelelő tisztítás- nincs kezelő telephelyen nincstechnológiák helyszíni nem a

releváns vízkezelési technológia -
alkalmazása kezelés
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314/2005.

Kategória Általános Jelenlegi BAT BAT megfelelés (Xll.25.) Javaslat
BAT kritériumok technológia megfelelés részletezése Korm. r. intézk.

S.sz.mell.

53. kezelés ellenőrzése nincs mivel nincs víztisztítás,helyszíni nem
mérésekkel releváns ellenőrzést sem igényel -

kezelés

54. a tisztított szennyvíz fő nincs
helyszíni nem Id. előzőminőségi paraméterei releváns -
kezelés

a kezelő telephelyen nincs
55. kibocsátás megfelelő nincs kibocsátás tározást követőennemtározás és ellenőrzés helyszíni releváns sem (Id. még szippantott -

után kezelés szennyvíz időszakos
elszállítása)

56. elfolyó szennyvíz
KOi 20-120 mg/1
BOI 5 2-20 mg/1
Cr,Cu,Ni,Pb,Zn nincs
0,1-1 mg/1 helyszíni nem Id. az 53. pontotreleváns -
As <0,1 mg/1 kezelés
Hg 0,01-0,05 mg/1
Cd 0,1-0,2 mg/1
Cr(VI) 0, 1-0,4 m!'.]/1

a hulladékhasznosító telep

57. hulladék-gazdálkodási rendelkezik érvényes,

terv elfogadott igen környezetvédelmi hatóság 3., 8. -
által elfogadott
hulladékqazdálkodási tervvel

részben, a hulladékkeletkezés
58. újrahasználható csökkentését részben az

csomagolások lehetőség igen újrahasznosítható 1., 3., 8. -
szerint csornaoolásokkal érték el

részben, csak ha az előző pontban
59. hordók lehetőség igen alkalmazható, hordóürítővel 8.

újrahasználata gátolnák sérülést és -
szerint a

maradék seqítenék az újrahasználatot
anyagok

60. hulladék jogszabály a Win Direct informatikai
kezelése igen rendszere szerint 8.

nyilvántartás szerint a -
nyilvántartás naprakész
csak ha nem szennyezett
haszonanyagok keletkeznek,

biológiai a szennyezett anyagok hul-
kezelésben ladékként kerülnek ártalmat-

61. hulladék nem lanításra, időszakos újrafel-

újrafelhasználás szennyezett igen használás a kiszállító utak 8. -
haszon- engedélyezett kialakítása a
anyagok leválogatott kőanyaggal, de

kinyerésénél ezt a telephely felszámolása
esetén ártalmatlanításra el
kell szállítani

62. munkafelületek az előkezelő terület és akarbantartása, megvalósul igen keverő medencék szilárdí- 6., 8., 10. -tisztítása, elcsöpögés, tottak, elfolyás mentesekszivárqás meqelőzése

1

talaj- 63. vízzáró alapok és keze lőtérenszennyezés vízelvezetés rnecvalósul igen Id. az előző 8. -

64. földalatti tartályok és konténeres nincs földalatti tartály, az
csővezetékek üa. tartály igen üzemanyagtartály föld feletti, 8. -
minimalizálása konténeres
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Specifikus BAT kritériumok biológiai kezeléseknél (5.2)

314/2005.
Kategória Specifikus BAT Jelenlegi BAT BAT megfelelés (XII. 25.) Javaslat

kritériumok technológia megfelelés részletezése Korm. r. intézk.
9. sz. mell.

65. biológiai kisebb szaghatás csak a kezelő
rendszerekben nincs ilyen medence és a friss prizmák
történő tárolás és nem mellett, ez védendő hatásviselő 6., 10szaghatás releváns -
kezelés szag hiányában (távolság)
meqelözésére megelőzést még nem igényel

a biológiai kezeléshez a hul-

biológiai ladék átvétellel, a technológiai
66. a hulladék típusai kezelést és folyamatokat károsító vagy

és elválasztási fedőréteg abban nem lebontható alkotó-
folyamatok felhasználható- részek átvételének tiltásával, a
összehangolása ságát gátló igen beszállítható nehézfém tartalom 8. -
(nem lebomló hulladékok határértékek szerinti korlátozá-
alkotórészek kizárása, rostálás sával, a nem megfelelő
kizárása) (fémtartalom korlát) hulladékalkotók aprítás utáni

rostálásával, leválasztásával
optimalizálnak

67. anaerob nincs anaerob hosszabb idejű biológiaiBiológiai rothasztási nem
kezelések technikák rothasztási releváns kezelés történik aerob -

R3 alkalmazása technológia prizmákban

68. biogáz tüzelésnél nincs biogáz a hasznosító telephelyen nincsaz emisszió nem
tüzelés releváns biogáz keletkezés -

csökkentése
aerob kezelés a hasznosító telephelyen nincs

69. mechanikai- szabályozása, igen, MBT kezelés, de a hosszabb
biológiai kezelés vízkibocsátás biológiai idejű biológiai lebomlást 8. elkerülése, lebomlás a
(MBT) biológiai lebomlás ellenőrzése hőmérséklet ellenőrzésével

ellenőrzése követik

70. MBT kibocsátás
csökkentése, nincs nem Id. előző(szag, ammónia, releváns -
VOC)

71. szennyvíz nincs szennyvíz a hasznosító telephelyen nincsemisszió nem

csökkentése kibocsátás releváns szennyvíz kibocsátás

A működő és tervezett technológiák üzemeltetésének elérhető legjobb technikának való megfelelése a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete szerint a következő:

1. Kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása:
A hulladékhasznosító technológia lényege, hogy a felhasznált frakciók hasznosítási aránya
minél magasabb legyen és a kezelt hulladékból minél kevesebb képződő hulladék
(csomagolási, válogatási) maradjon vissza; ehhez a megfelelő hulladékfajták kiválasztása,
optimális beszállítása szükséges.

2. Kevésbé veszélyes anyagok használata:
A telephelyen csak engedélyezett, adott minőségű, az adott technológiával biztonságosan
feldolgozható hulladékok kerülnek kezelésre; a felhasznált segédanyagok minimálisak, nem
veszélyesek.

3. A folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálásának és
újrafelhasználásának elősegítése.
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A keletkezö hulladékok további kezelése, részben hasznosítása biztosított. A hasznosítás:
energiatermelésre, újrahasznosításra történő feldolgozás más hulladékkezelö telephelyeken
történik meg.

4. Alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel próbáltak ki
ipari méretekben.

A hulladékok jövőbeni kezelését is olyan eredménnyel tervezik megvalósítani, hogy
hasznosíthatóságuk minél nagyobb arányú legyen. A kezelésre átvenni tervezett
hulladékfajták kiválasztása mutatja a törekvést a cél elérésére.

5. A műszaki fejlődésben és felfogásban bekövetkező változások.·
Engedélyes a technológiáit a műszaki fejlödés lehetöségeinek figyelembe vételével bövíti,
figyelemmel kísérik a mesterséges fedörétegek kialakítását, a vörösiszap tározók
porzásmentesítési eredményeit.
A cég integrált minöség, környezet és MEB irányítási rendszerében megfogalmazott minöség
és környezetpolitikai céljainak megfelelöen, belsö visszaellenörzések és fejlesztések vagy
külsö adaptációk alkalmazásával folyamatosan fejleszti a technológiát és javító, megelözö
intézkedéseket tesz.

6. A vonatkozó kibocsátások természete, hatásai és mennyisége:
A tervezett technológia biztonságosan üzemeltethetö, a környezetet nem veszélyezteti,
környezeti hatásai minimalizáltak, a hatás csak a közvetlen környezetben érvényesül, s ezt
folyamatos vizsgálatokkal ellenörzik.

7. Az új, illetve a meglévő létesítmények engedélyezésének időpontjai:
A jelenleg meglévö elsö létesítmények engedélyezésének idöpontja: Hulladékkezelés 1986;
Egységes környezethasználati 2004;

8. Az elérhető legjobb technika bevezetéséhez szükséges idő:
Az üzemelés a BAT technológiáknak megfelelöen történik.

9. A folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a
folyamat energiahatékonysága:

A technológia anyagigénye a kezelendö hulladékhoz viszonyítva kevés. Az energiaigény,
vízfogyasztás szintén alacsony, a biológiai kezelésnél az összegyülekezö csapadékvizek
hasznosítása megtörténik.

10. Annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a
minimálisra csökkentsék vagy megelőzzék:

A technológiák kibocsátásainak környezetre gyakorolt hatása határérték alatti. A
környezetkárosítás kockázata a technológiai elöírások betartásával megelözhetö. A kiporzás
megelözését, a zajkibocsátás korlátozását, a felszín alatti víz monitoringját és a fedöréteg
rendszeres utóellenőrzését szolgáló műszaki megoldások, szabályozások alkalmazása.

11. Annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek környezetre
gyakorolt hatását:

A cég integrált minöség, környezet és MEB irányítási rendszert működtet.
A telephelyen a bányabiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi oktatás és
iparbiztonsági, havária gyakorlat rendszeres és dokumentált.
A telephelyen az egészségbiztosítási kockázatok elemzését és értékelését az 05603
dokumentum szerint végzik.

12. A magyar környezetvédelmi közigazgatási szervek vagy a nemzetközi szervezetek által közzétett
információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett iparágak között az elérhető
legjobb technikákról, a kapcsolódó monitoringról és a fejlődésről szervezett információcserének a
Bizottság által közzétett tapasztalatai:

A működő és tervezett technológiák megfelelnek a magyar környezetvédelmi és egyéb
előírásoknak.
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Kiadói utasítás a PE/KTF0/311-87/2019. ügyiratszámú határozathoz:

Címzett neve, levelezési címe Postázás módja
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási

1. Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály (2800 Tatabánya, HK: 746202396
Főtér4.)

2. Tatai Környezetvédelmi Zrt. (2890 Tata, Baji út 9.) CK: 10750029

3. Greenpeace Magyarország Egyesület CK: 18178883(1143 Budapest, Zászlós u. 54.)
4. Dr. Gutper Ildikó ügyvéd (1025 Budapest VÉRHALOM U. 29. 1/8.) CK: 18133600
5. Reflex Környezetvédő Egyesület (9024 Győr, Bartók Béla út 7.) CK: 19104030

6. Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály (1145 HK-KÉR:
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7. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság HK-KÉR:
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8. Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2800 HK-KÉR:
Tatabánya, Szent Borbála út 16.) OKF KEMKI 723206798

9. Nemzeti Népegészségügyi Központ HK:
(1097 Budapest, Albert Flórián u. 2.) OKI 355530977

10. Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes HK:
Államtitkárság MINKER 120264398
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Elelmiszerlánc-

11. biztonsági és Földhivatali Főosztály (2500 Esztergom, Rudnay S. tér HK: 412850998
2.)
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, HK-KÉR:

12. Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és KHIV PEK ÉBNTFO
Erdészeti Osztály (1023 Budapest, Frankel Leó u. 42-44.) FME
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, HK-KÉR:

13. Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Növény és KHIV PEK ÉBNTFO
Talajvédelmi Osztály (1135 Budapest, Lehel u. 43-47.) NTO

14. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32.) HK-KÉR: OVF ÉDVI

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9021 HK-KÉR:
15. 723206798 OKFGyőr, Munkácsy Mihály u. 4.) GYMSMKI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi HK-KÉR:
16. Főosztály Közegészségügyi Osztály (2800 Tatabánya, Bárdos 220412158

László u. 2.) KHIV KOK NSZSZ

17. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási HKKÉR: 627363179
Hivatal Földhivatala Osztálya (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.) KHIV KOJ TBJH
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási HK-KÉR:

18. Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (2800 Tatabánya, 627363179 KHIV KOJ
Bárdos László u. 2.) TBJH HFO ÉÖO
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Elelmiszerlánc- HK:19. biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi KEMKHFH 412850998Osztály (2890 Tatabánta, Új út 17.)

20.
Almásfüzitő Község Önkormányzatának Jegyzője HK:
(2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.) KEALONK 559555380

21.
Dunaalmás Község Önkormányzatának Jegyzője HK:
(2545 Dunaalmás, Almási u. 32.) DAONKORM 602113131

22. HNYR B
23. Irattár B

Kiadói utasítás:

Exp. után KEHFO
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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest




