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Engedélyes megnevezése, azonosítók 

 Engedélyes megnevezése: Biomass Környezetvédelmi, Szolgáltató 
Korlátolt Felel ısségő Társaság (továbbiakban: Engedélyes) 

 Engedélyes székhelye: 8200 Veszprém, Csererdei út 23. 

 KSH szám: 14918302-3821-113-19 

 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik: Ajka 0243/2,5 hrsz.-ú 
hulladékhasznosító telep (továbbiakban: Telephely) 

 EOV koordináták  X= 196723        

Y= 537973 

 Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): 102843767 

 Környezetvédelmi területi jel (KTJ): 101211986 

 Létesítmény azonosító (KTJ): 102416414 

 E-PRTR kód: 5.2  

 A tevékenység NOSE-P kódja: 105.14 

 A tevékenység TEÁOR azonosítója: 3832 
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Az engedélyezett tevékenység 

 Az Engedélyes részére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatal vezetıjének hatáskörében eljárva jelen határozatomban foglalt feltételekkel  

egységes környezethasználati engedélyt adok a 

„salak és hamu, mint nem veszélyes hulladék hasznosítása 75 tonna/nap 
kapacitáson felül” 

megnevezéső tevékenység folytatására a határozat elsı bekezdésének harmadik 
albekezdése  szerinti Telephelyen, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 5.3. bc) alpontja  (nem 
veszélyes hulladékok hasznosítása 75 tonna/nap kapacitáson felül, salak és hamu 
kezelése) és a R. 3. számú melléklet 107. a. pontja (nemveszélyeshulladék-
hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) alapján. 

 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejőleg az 
Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozó - külön jogszabályban 
meghatározott – az alábbi engedélyt is megadottnak tekintem: 

 A nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre  vonatkozó 
hulladékgazdálkodási engedélyt , a határozat kilencedik bekezdés 
elsı albekezdésében  meghatározott fajtájú és mennyiségő hulladékra, 
a kilencedik bekezdés negyedik albekezdésében  meghatározott 
technológiával, az engedélyben szereplı elıírások betartásával, a 
második bekezdés harmadik albekezdésének els ı albekezdésében  
meghatározott idıbeli hatályig. 

 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön 
jogszabályokban meghatározott engedély érvényességi ideje: 

 A második bekezdés második albekezdésének els ı albekezdése 
szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység engedélye  2022. május 
14. napjáig hatályos. 

 Az egységes környezethasználati engedély 2027. május 14.  napjáig érvényes. 

 Az irányadó jogszabályokban, illetve jelen engedélyben foglalt 
környezetvédelmi követelmények és elıírások teljesülésének felülvizsgálatát el 
kell végezni, és az errıl szóló felülvizsgálati dokumentációt az Európai 
Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhet ı legjobb technika-
következtetésekr ıl szóló határozatának kihirdetését ıl számított négy éven 
belül, de legalább ötévente, azaz 2022. május 14.  napjáig a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalhoz (továbbiakban: Veszprémi 
Járási Hivatal) be kell nyújtani, amely alapján a Veszprémi Járási Hivatal 
elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és 
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elıírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes 
környezethasználati engedély visszavonható. 

 Az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke 200 000,- 
Ft., azaz kettıszázezer forint. 

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje:  

Határid ı elsı alkalommal a felügyeleti díj arányos részére vonat kozóan 
jelen engedély joger ıre emelkedését követ ı 30 napon belül, majd évente, 
tárgyév február 28. napjáig 

A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre von atkozó általános adatok 

A tevékenység célja:  

Nem veszélyes hulladékhasznosítás.  

A tevékenység helye : 

A Telephely Ajka közigazgatási határán belül, Ajkától, mint legközelebbi lakott 
területtıl nyugatra 800 m távolságra, külterületen helyezkedik el, a Bakonyi 
Erımő Zrt. Ajka I., II., III/A. jelő salakpernye zagykazettáinak helyszínén. A 
telephelyen belül mőveleti térként igénybe vett terület nagysága 2000 m2. 

A tevékenység kapacitása: 

A Telephelyen tervezett tevékenység kapacitása évente legfeljebb 200 000 
tonna hulladék, a hasznosítható hulladékok összes mennyisége 450 000 tonna. 
Az engedélyezett hulladékhasznosítási tevékenységet – a zagykazetta 
rekultivációjához igazodva – várhatóan 6 évig végzik.    

A tevékenység ismertetése:   

A Bakonyi Erımő Zrt. az Ajka I., II., III/A. jelő salakpernye zagykazettáinak 
rekultivációja során a hulladéktest megfelelı kialakítása miatt kitermelendı 
salakpernye hulladék a zagyterek közötti belsı utakon, szállító 
tehergépjármőveken érkezik a tervezett hasznosítási tevékenység helyszínére, 
mérlegelést követıen. A beszállítás az Ajka 0243/5 hrsz. ingatlanon jelenleg is 
mőködı győjtıtérre, azonnali hasznosítás esetén közvetlenül az Ajka 0243/2 
hrsz.-ú ingatlanon szintén jelenleg is mőködı mőveleti térre történik. A 
győjtıtéren a salakpernye győjtésére önálló prizmákban kerül sor. A bekeverı 
térnek egy erre a célra szabadon hagyott részén történik a salakpernye 
aprítása, majd az így elıállított földmő alapanyagot közvetlenül az útépítési 
helyszínre szállítják, vagy késıbbi felhasználás esetén a 0243/2 hrsz.-ú 
ingatlanon jelenleg is mőködı deponáló téren tárolják felhasználásig. 
A felaprított salakpernyét másodlagos nyersanyagként, útépítési földmő 
anyagául használják fel. Ennek megfelelı elıkészítése érdekében kísérleti 
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töltésépítésre és különbözı vizsgálatok elvégzésére került sor. A salakpernyét, 
mint útépítési földmő alapanyagát 100%-ban használják fel.  

A szabályozás köre 

A környezethasználónak a környezetszennyezés megelızése, illetıleg a 
környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhetı legjobb technika 
alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenırizni, végezni, mőködtetni, hogy 
a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati 
engedélyben foglaltaknak. 

Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény 
kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentıs változtatásokat a Veszprémi 
Járási Hivatal részére 15 napon belül be kell jelenteni. 

Ez az engedély nem értelmezhetı a hatályos jogszabályokkal ellentétesen. 

Az elérhet ı legjobb technika megvalósítására vonatkozó el ıírások 

 A harmadik bekezdés negyedik albekezdésében és a kilencedik bekezdés 
negyedik albekezdésében ismertetett hulladékhasznosítási technológia 
takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, a szennyezı anyagok 
elhelyezésére szolgáló létesítmények megfelelı mőszaki védelmével, a 
nyolcadik bekezdésben, kilencedik bekezdésében , és tizedik 
bekezdésében  tett elıírások betartása esetén kielégíti az elérhet ı legjobb 
technika követelményeit . 

 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelızése, illetıleg a 
környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhet ı legjobb technika 
alkalmazásával intézkednie  kell: 

− a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag 
felhasználásának csökkentésérıl; 

− a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony 
felhasználásáról; 

− a kibocsátás megelızésérıl, illetıleg az elérhetı legkisebb mértékőre 
történı csökkentésérıl; 

− a hulladékképzıdés megelızésérıl, illetıleg a keletkezı hulladék 
mennyiségének és veszélyességének csökkentésérıl, a hulladék 
hasznosításáról, ártalmatlanításáról; 

− a környezeti hatással járó balesetek megelızésérıl, és ezek 
bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentésérıl; 

− a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve 
környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen 
károsodott környezet helyreállításáról. 
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Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített 
berendezéseket, egyéb eszközöket a vízfelhasználás minimalizálására 
alkalmas módon kell megválasztani.  

A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhetı legjobb technika 
alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni 
és felszín alatti vizek szennyezıdjenek.  

A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon 
kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelızés követelményeit figyelembe 
véve, az elérhetı legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést 
megelızzék, illetve a környezet terhelését a lehetı legkisebbre csökkentsék, 
továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást 
valósítsanak meg. 

A tevékenység végzıje köteles a Telephelyen keletkezı szennyvizek 
(csapadékvizek) elvezetését, amennyiben szükséges, kezelését, mindenkor az 
elérhetı legjobb technika követelményeinek megfelelı szinten végezni. 

Az Engedélyesnek az elérhetı legjobb technikának megfelelés, az emberi 
környezetet érı kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel 
törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint 
minimalizálnia kell a keletkezı hulladékok mennyiségét és a technológia 
környezetbe történı kibocsátásait. 

Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített 
berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhetı legjobb technika szerint, a 
környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. 
Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag 
megalapozottan, akusztikai szakértıi vélemény alapján végezhetı. 
Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a 
mindenkor elérhet ı legjobb technika követelményeinek megfelel ıen 
üzemeltetni. A második bekezdés ötödik albekezdéséb en elıírt 
felülvizsgálat részeként  be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia 
továbbra is kielégíti-e az elérhet ı legjobb technika követelményeit. 
Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek,  illetve milyen 
intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hog y az alkalmazott 
technológia megfeleljen a mindenkor elérhet ı legjobb technika 
színvonalának. 

Szabályok a tevékenység végzése során 

Óvintézkedések 

Az Engedélyesnek mőködése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, 
hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali 
beavatkozást tegyen lehetıvé a környezeti károk megelızése, illetıleg – 
amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében. 
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Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további 
vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelısségi és 
hatásköri szabályok betartásának megállapítására. 

Készenlét és továbbképzés 

Az Engedélyes köteles megfelelı eljárást kialakítani a továbbképzési 
szükségletek felmérésére, a megfelelı továbbképzés biztosítására a 
személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentıs 
hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekrıl megfelelı 
nyilvántartást kell vezetnie. 

 A személyre szólóan meghatározott feladatokat végzı személyzetnek 
megfelelı végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló 
tudással kell rendelkeznie. 

Felelısség 

Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és 
biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi 
megbízott alkalmazási és képesítési feltételeirıl szóló 11/1996. (VII.4.) 
KTM rendelet elıírásai vonatkoznak – elérhetı legyen a Felügyelıség 
munkatársai számára a telephellyel összefüggı környezetvédelmi 
kérdések felmerülése esetén. 

Jelentéstétel 

Az Engedélyes köteles a hatályos jogszabályokban elıírt tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelı adatszolgáltatási kötelezettségének 
eleget tenni. 

Lakossági érdeklıdésre az Engedélyes köteles ésszerő határidın belül 
tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól. 

A tárgyi hulladékhasznosító telep üzemeltetését annak megkezdése elıtt 
30 nappal a Veszprémi Járási Hivatalhoz be kell jelenteni. 

Értesítés 

Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a 
levegı vagy földtani közeg veszélyeztetését vagy szennyezését 
okozhatja, és sürgıs beavatkozást igényel/igényelhet. 

Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény 
bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és 
a kibocsátások lehetıség szerinti legkisebb mértékőre való csökkentése 
és a megismétlıdés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az 
Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a hetedik bekezdés 
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elsı albekezdésében  megjelölt eseményrıl. A Felügyelıség részére 
benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének 
részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás 
minimalizálása érdekében tett intézkedéseket. 

Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a hetedik bekezdés els ı 
albekezdése hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte 
után a lehetı legrövidebb idın belül a következı hatóságokat értesíteni: 

• a levegı, a földtani közeg, élıvilág, az épített környezet és a 
természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén a 
Veszprémi Járási Hivatal t (8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 
88/885-900, fax: 88/550-848);  

• a felszín alatti víz, a felszíni víz veszélyeztetése vagy szennyezése 
esetén a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ot (8000 
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-318, fax: 22/313-
564) 

• tőz és katasztrófahelyzet esetén a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság ot (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 
31., telefon: 88/620-808, fax: 88/620-802, veszély esetén: 112 vagy 
105);  

• az emberi egészséget veszélyeztetı baleset és/vagy üzemállapot 
kialakulása esetén a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi F ıosztály t (8200 Veszprém, József A. u. 36., 
telefon: 88/424-866, fax: 88/425-484). 

Levegıtisztaság-védelmi el ıírások 

A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltetı köteles a 
telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni. 

Az ingatlan tulajdonosa, kezelıje, illetve használója köteles az ingatlan 
rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni. 

A porképzıdés csökkentésére az idıjárástól függıen a szállítási útvonalat és a 
rakodás helyszínét locsolni kell. 

A tevékenységbıl származó porkibocsátást a szükséges intézkedések 
megtételével a lehetı legkisebb mértékőre kell csökkenteni. A mőködtetéssel 
kapcsolatba hozható légszennyezı források porkibocsátása nem okozhat 
légszennyezést 

 

Hulladékgazdálkodási el ıírások 
A Telephelyen hasznosítható  nem veszélyes hulladék megnevezése, 
mennyisége: 
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Azonosító 
kód 

Hulladék megnevezése 
Mennyiség 

[[[[t/év ]]]] 

10 
TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

10 01 
erımővekbıl és egyéb égetımővekbıl származó hulladék 

(kivéve a 19 fıcsoportban meghatározott hulladék) 

10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04 ) 200 000 

 
A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület, telephely 
megnevezése: Ajka 0243/2,5 hrsz. –ú ingatlanok. 

 A Telephelyre vonatkozó információk a határozat harmadik bekezdésének 
második albekezdésében  rögzítésre kerültek. 

Az Ajka 0243/2 hrsz. –ú ingatlanon egyidejőleg maximum 500 tonna hulladék 
győjthetı. 

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia mőszaki és 
környezetvédelmi jellemzıi, tárgyi eszközei:  

 A Telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység kezelési kódja: R5 
egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj 
hasznosítását eredményezı talajtisztítást és a szervetlen építıanyagok 
újrafeldolgozását). 
A salakpernye kitermelésére az Ajka I., II., III/A. jelő salakpernye 
zagykazettáinak rekultivációja során a hulladéktest megfelelı kialakítása miatt 
kerül sor, a zagykazetta rekultivációjához igazodva. 
Az ajkai zagykazettákba vizes közegben szállított salakpernye sőrőzagy 
tartalmának természetes kiülepedésével, majd az idık folyamán bekövetkezett 
cementálódásával különbözı formájú és felülető hulladéktestek jöttek létre. 

A salakpernye kitermelése nagyteljesítményő lánctalpas hidraulikus kotrógéppel 
történik. 

A kitermelt salakpernye aprítása az egyetlen olyan mővelet, amire a 
hasznosítás miatt szükség van, tekintve, hogy a maximális szemnagyságnak 30 
mm-nél kisebbnek kell lennie. Ezt a mőveletet egy aprító kanállal felszerelt 
homlokrakodóval végezik. 

Tárgyi eszközök: 

- homlokrakodó, 

- lánctalpas hidraulikus forgó rakodógép, 
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- 2 db gumikerekes hidraulikus forgó rakodógép, 

- aprító kanalas homlokrakodó, 

- 2 db tehergépkocsi, 

- locsoló- és permetezıgép, 

- kézi szerszámok, 

- a nem veszélyes hulladék lerakó megnevezéső telephelyén lévı 
létesítmények. 

Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és 
pénzügyi feltételek:  

Személyi feltételek: 

Az Engedélyes cégvezetıje felsıfokú hulladékgazdálkodási technológus, 
ügyvezetıje felsıfokú vegyészmérnöki végzettséggel rendelkezik, valamint az 
Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat. 

A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek: 

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkezı környezeti 
károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelısségbiztosítással 
rendelkezik. 

A tevékenység hibás mőködésére, monitoringra vonatkozó információk: 

 A környezetbiztonságra, illetıleg az esetlegesen bekövetkezı havária 
elhárítására vonatkozó intézkedéseket a Havária Terv alapján hajtják végre. 

Kezelésre csak a kilencedik bekezdés els ı albekezdésében  szereplı nem 
veszélyes hulladék kerülhet. 

A telephelyen az egyidejőleg győjthetı hulladékok mennyisége nem haladhatja 
meg a határozat kilencedik bekezdés harmadik albekezdésében  rögzített 
kapacitás adatokat. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további 
hulladékkezelést fel kell függeszteni. A tevékenység ismételt megkezdése csak 
a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. 

A termékfelelısség, valamint a gyártói felelısség elve alapján, amennyiben a 
hulladékgazdálkodási (hasznosítási) tevékenység során elıállított termék 
minısége nem megfelelı, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, 
úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezelésérıl gondoskodni kell. 

A Telephelyen keletkezı hulladék csak az adott hulladékra engedéllyel és 
feljogosítással rendelkezınek adható át.  

Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint 
nyilvántartást vezetni, valamint adatot szolgáltatni. 
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A kezelésrıl (hasznosításról) sorszámozással ellátott telephelyi nyilvántartást 
kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a kezelésbe bevont hulladékok 
fajtánkénti mennyiségét és összetételét, a kitermelés idıpontját, a keletkezett 
termék mennyiségét a kezelılétesítmény mőködésére vonatkozó adatokat. 

A hulladékstátusz megszőnésére vonatkozó jogszabály szerinti feltételeknek 
való megfelelés igazolására alkalmas minıségbiztosítási rendszer tanúsítását 
be kell nyújtani a Veszprémi Járási Hivatalhoz. 

 Határid ı: 2018. június 1. 

A hulladékgazdálkodási (hasznosítási) tevékenységbıl fakadó környezeti károk 
elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell. 

A hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelıen a beépíteni kívánt termékrıl 
teljesítménynyilatkozatot kell kiállítani. A földmő tervezıjének kell 
megállapítania, hogy a beépíteni kívánt anyag tulajdonságai megfelelnek-e a 
terv elvárásainak. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó felülvizsgálati kérelmet - a 
jogszabály szerinti adattartalommal – az egységes környezethasználati 
engedély felülvizsgálatára vonatkozó dokumentáció részeként a második 
bekezdés ötödik albekezdésében  meghatározott határidıig be kell nyújtani a 
Veszprémi Járási Hivatalhoz. 

Zaj- és rezgésvédelmi el ıírások 

Az üzemeltetésébıl semmilyen körülmények között nem származhat a védendı 
területeken határértéket meghaladó környezeti zaj-és rezgésterhelés. 

A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a 
zaj-és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendı területeken. 

Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített 
berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhetı legjobb technika szerint, a 
környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. 

Amennyiben a telephely üzemeltetıje olyan intézkedéseket hajt végre, amely 
miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendı 
létesítményeket érint, akkor az üzemeltetınek zajkibocsátási határérték 
megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Veszprémi Járási Hivatalhoz. 

Szakkérdés vizsgálat során tett kikötések: 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási H ivatal Agrárügyi 
Fıosztály Erdészeti Osztály részér ıl: 

„Amennyiben az üzemeltetési munkálatok során erdıgazdálkodási 
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen lévı vagy az Adattárban nem 
szereplı külterületi ingatlanon található, az erdészeti hatóság hatáskörébe 
tartozó faállomány kitermelése szükséges, akkor az csak a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Fıosztály Erdészeti 
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Osztályára elızetesen benyújtott fásításban tervezett fakitermelés bejelentés 
erdészeti hatóság általi tudomásulvétele után végezhetı. 

Az üzemeltetési munkálatok alatt a telephely szomszédságában lévı erdıkben 
és fásításokban tilos hulladékot elhelyezni, valamint az esetleges talajt ért 
károsító hatások megszüntetésérıl és következményeinek felszámolásáról az 
üzemeltetınek gondoskodni kell.” 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási H ivatal Agrárügyi 
Fıosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály részér ıl: 

„A tárgyi terület környezetében lévı mezıgazdasági területeken a termıföld 
minıségében kárt okozni és a talajvédı gazdálkodás feltételeit korlátozni nem 
lehet.” 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivat al Földhivatali 
Osztály részér ıl: 

„Figyelemmel kell lenni arra, hogy a tervezett tevékenység a szomszédos 
termıföldek megfelelı mezıgazdasági hasznosítását ne akadályozza.” 

Szakhatósági közrem őködés során tett kikötések: 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazg atóhelyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35700 /2551-3/2017.ált. 
számú szakhatósági állásfoglalása szerint: 
„ 

1.1 A létesítés során a földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizek nem 
szennyezıdhetnek. 

1.2 A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan 
módon kell végrehajtani, hogy az elérhetı legjobb technika 
alkalmazásával a vízszennyezést megelızzék, illetve a környezet 
terhelését a lehetı legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos 
vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg. 

1.3 A zárt kommunális szennyvíz tároló akna megfelelı gyakoriságú 
ürítésérıl, a szennyvíz begyőjtésére engedéllyel rendelkezı 
közszolgáltatóval való elszállítatásáról továbbra is gondoskodni kell, 
hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhetı legyen.  

1.4 A telephelyen lévı csapadékvizeket elvezetı létesítményeket 
mőködıképes állapotát biztosítani kell rendszeres karbantartással. 

1.5 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követı 15 
napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni: 
a) a tevékenység folytatójának változása 
b) a tevékenység helyének változása 
c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkezı, a felszín 

alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából 
lényeges változás 
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d) a tevékenység mennyiségi jellemzıiben, folytatásának 
körülményeiben bekövetkezı, a felszín alatti vízre, a földtani 
közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás 

e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket 
meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket 
meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot 

f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában 
tapasztalható 
fa) trendszerő, egyirányú változás 

fb) ugrásszerő változás 

fc) új szennyezı anyag által okozott szennyezettség észlelése 

fd)  más – az ismerten kívüli – környezeti elem 
szennyezettségének észlelése 

g) a környezetvédelmi megelızı intézkedések engedélyben foglalt 
feltételektıl való lényeges eltérése, a változás hatása az 
engedély szerinti egyéb feltételekre” 

 

A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és fel hagyására vonatkozó 
elıírások 

Amennyiben az Engedélyes a tevékenység ideiglenes vagy végleges leállítása 
mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelızı 
30 nappal köteles bejelenteni a Veszprémi Járási Hivatalnak. 

Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott 
hulladékhasznosítási tevékenységet folytatni nem kívánja , köteles eltávolítani 
azon anyagokat, amelyek környezetszennyezést eredményezhetnek, valamint 
gondoskodni a Telephelyen található hulladékok hasznosítás vagy 
ártalmatlanítás céljából történı elszállításáról. A felhagyáshoz szükséges 
intézkedések meghatározására vonatkozóan tervet kell készíteni, amelyet 
jóváhagyásra meg kell küldeni a Veszprémi Járási Hivatalnak. 

Adatrögzítés és adatközlés a Veszprémi Járási Hivat al részére 

Az Engedélyes köteles az engedély elıírásainak megfelelıen valamennyi 
elvégzett mintavételrıl, laboratóriumi analízisrıl, mérésrıl, vizsgálatról, 
karbantartásról nyilvántartást készíteni. 

Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkezı valamennyi 
rendeltetésszer ő üzemeltetést ıl eltér ı üzemi állapotot , valamint rendkívüli, 
váratlan szennyezéseket, környezetveszélyeztetést , illetve haváriát  okozó 
eseményeket köteles nyilvántartásba venni. 
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Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéshez kapcsolódó 
környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a 
panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz 
fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra 
adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követı 1 
hónapon belül a panaszokat részletezı beszámolót a Veszprémi Járási 
Hivatalhoz benyújtani. 

Az Engedélyes köteles valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, 
laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a 
Veszprémi Járási Hivatalhoz benyújtani. 

Erıforrások felhasználása 

Az Engedélyes köteles minden fı betáplálási pontnál víz- és energia 
fogyasztásmérıt mőködtetni, a felhasznált mennyiségekrıl évente 
adatszolgáltatást készíteni, és azt a Veszprémi Járási Hivatalnak megküldeni. 

Határid ı: elıször 2018. március 31., majd évente a tárgyévet köv etı év 
március 31. 

Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viselésé rıl, valamint az el ıírt 
kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásána k jogkövetkezményeir ıl 

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

A Veszprémi Járási Hivatal az engedélyben szereplı kötelezettségek önkéntes 
teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a 
szükséges intézkedéseket. 

Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzésér ıl  

Az egységes környezethasználati engedély egyéb más engedélyek beszerzése 
alól nem mentesít. 

A döntés közlése 

Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett település (Ajka 
Város) önkormányzatának jegyzıjét, hogy a határozat kézhezvételétıl számított 
nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történı 
nyilvános közzétételérıl és a közzétételt követı öt napon belül tájékoztassák 
a Veszprémi Járási Hivatalt a közzététel id ıpontjáról, helyér ıl, valamint a 
határozatba való betekintési lehet ıség módjáról . 

Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelıs személy a határozat 
kiadmányozását követıen haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a 
Veszprémi Járási Hivatal hirdetıtábláján történı kifüggesztésérıl, illetve az 
internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételérıl. 
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Döntésem ellen, a közléstıl számított 15 napon belül, a Pest Megyei Kormányi 
Hivatalhoz címzett, de a Veszprémi Járási Hivatalhoz (8210 Veszprém, Pf. 1307.) két 
példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. 

A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyrıl az ügyfélnek a 
döntés meghozatala elıtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. 

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, 
természetes személyek és civil szervezetek esetén az alapeljárás díjának 1%-a. A 
díjat az eljárás kezdeményezésekor a 10048005-00299516-38100004 elıirányzat-
felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási 
megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési 
bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem elıterjesztéséhez mellékelni 
kell. 

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az jelen döntés 
elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

 

I N D O K O L Á S 
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályán 
(továbbiakban: Fejér Megyei Kormányhivatal) 20673/2016. ügyszámon közigazgatási 
hatósági eljárás indult Biomass Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft. (továbbiakban: 
Engedélyes, székhely: 8200 Veszprém, Csererdei út 23., KSH: 14918302-3821-113-
19, KÜJ: 102843767, telephelye: 8400 Ajka, 0243/2, 0243/5 hrsz., KTJ: 101211986, 
EOV X: 196723, Y: 537973) részére, az Ajka 0243/2,5 hrsz. –ú ingatlanon 
salakpernye hasznosítására vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában.  

A Biomass Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft. által tervezett tevékenység a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú 
melléklet 5.3 bc) pontjának hatálya alá tartozik, nem veszélyes hulladékok – salak 
és hamu – hasznosítása vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási 
tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, így egységes 
környezethasználati engedélyhez kötött. 

A tervezett tevékenység továbbá a R. 3. számú mellékletének 107. a) pontja hatálya 
alá is tartozik, nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól, így a 
környezetvédelmi hatóság elızetes vizsgálatban hozott döntésétıl függıen 
környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 
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A R. 1. § (5) bekezdése alapján a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi 
hatóság – elızetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást 
folytat le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely 
a 3. számú mellékletben szerepel. 

A R. 1. § (4) bekezdése alapján bekezdése alapján a környezeti hatásvizsgálati és 
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó 
kérelmére a környezetvédelmi hatóság – önálló engedélyezési eljárások lefolytatása 
helyett – összevontan folytatja le. 

A közigazgatási hatósági eljárás során a Fejér Megyei Kormányhivatal 69547/2016. 
iktatószámú végzésében hiánypótlásra és igazgatási szolgáltatási díjfizetésre hívta 
fel az Engedélyest. 

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában mőködı minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggı jogutódlásáról, valamint egyes 
közfeladatok átvételérıl szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 42. § (1) 
bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. 
§ (1) bekezdése alapján Veszprém megye tekintetében a környezetvédelmi és 
természetvédelmi feladat- és hatásköröket 2017. január 1-jétıl területi 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) 
gyakorolja. 

Az Engedélyes 2017. január 16. napján érkezett, a Veszprémi Járási Hivatalnál VE-
09Z/00313-1/2017. ügyiratszámon iktatott kiegészítésben a 69547/2016. iktatószámú 
végzésében foglaltaknak eleget tett. 

A Veszprémi Járási Hivatal vezetıjének hatáskörében eljárva – figyelemmel a R. 24. 
§ (7) bekezdésére a R. 8. § (2) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 
29. § (6)-(7) bekezdéseinek megfelelıen – 2017. január 30. napján közleményt 
tettem közzé a hivatalban és honlapon, a központi rendszeren, továbbá a 
közleményt, a kérelmet és mellékleteit megküldtem VE-09Z/00313-4/2017. 
ügyiratszámú levelemben Ajka Város Önkormányzat Jegyzıjének, a közterületen és 
a helyben szokásos módon történı közhírré tétel céljából.  
A közleményt elektronikus levél útján megküldtem az Aranyszarvas Egyesület, a 
Dráva Szövetség, az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesület, az Energiaklub 
Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület, a Gaja Környezetvédı 
Egyesület, a Humusz Szövetség, a Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, a 
Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, 
a Mécses Szeretetszolgálat, a Reflex Környezetvédı Egyesület, a Zöld Forrás 
Környezetvédı Egyesület, a Csalán Környezet- és Természetvédı Egyesület, az 
Almádi Konzervatív Kör, a Kelet-Balatoni Légtérvédı Egyesület, a Planéta 
Környezetvédelmi és Városvédı Egyesület, az Egészséges Palotáért Egyesület, 
valamint a Tudatosan a Környezetünkért Egyesület részére. 

A tárgyi eljárás során a dokumentációval kapcsolatos észrevétel sem az 
Önkormányzathoz, sem a Veszprémi Járási Hivatalhoz nem érkezett. 
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Környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minıségben 
történı részvételi szándékát a Veszprémi Járási Hivatalhoz nem jelentette be. 

Az engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdés alapján, az 5. sz. 
melléklet I. táblázatában foglalt szakkérdések vizsgálatában érintett szakértıket a 
VE-09Z/00313-6/2017. ügyiratszámú levelemmel kerestem meg, akik a szakkérdés 
tekintetében véleményüket az alábbiak szerint adták meg: 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hiv atal Hatósági 
Fıosztály Népegészségügyi Osztály  VE-09/NEO/00502-3/2017. ügyiratszámú 
szakkérdés vizsgálatában az egységes környezethasználati engedély kiadásához 
kikötés nélkül hozzájárult, és az alábbiak szerint nyilatkozott: 

„VEMKH Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály 
szakkérdés vizsgálatának kérése céljából megkereste VEMKH Veszprémi Járási 
Hivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró Osztályát (továbbiakban: Veszprémi 
Járási Hivatal) Biomass Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft. (székhely: Veszprém, 
Csererdei út 23. telephelye: Ajka,0243/2, 0243/5 hrsz.) kérelmére Ajka,0243/2,5 hrsz-
ú ingatlanokon salakpernye hasznosítására vonatkozó összevont környezeti 
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezés tárgyában 
A digitálisan rögzített dokumentációt közegészségügyi szakmai szempontok 
vonatkozásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró Veszprémi Járási Hivatal 
áttekintette.   
A összeállított engedélyeztetési dokumentációt áttanulmányozva megállapítást nyert, 
hogy az abban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi 
rendelkezéseknek.  
A népegészségügyi feladatkörében eljáró Veszprémi Járási Hivatal  
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés 5. 
melléklet I. táblázatban meghatározott környezet- és településegészségügyi 
szakkérdések tekintetében az engedélyeztetési dokumentációban foglaltakkal 
szemben közegészségügyi szempontból kifogást nem emel.” 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hiv atal Agrárügyi 
Fıosztály Erdészeti Osztály  VEG/001/01271-5/2017. ügyiratszámú szakkérdés 
vizsgálatában az egységes környezethasználati engedély kiadásához a tizenegyedik 
bekezdés elsı albekezdésében szereplı kikötésekkel járult hozzá, és indokolásában 
az alábbiak szerint nyilatkozott: 

„A hivatkozott szakkérdésben megküldött dokumentációk áttanulmányozása során 
megállapítottam, hogy az Ajka 0243/2,5 hrsz.-ú ingatlanokon a salakpernye 
hasznosítása nem érint erdıterületet. 
Az Ajka 0243/2 j és 0243/5 hrsz.-ú ingatlanok - melyek a salakpernye hasznosítással 
érintett területek - nem erdı mővelési ágú ingatlanok, és az Országos Erdıállomány 
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Adattárban (a továbbiakban: Adattár) szereplı erdıterületeket nem érintenek, így az 
erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény (a továbbiakban: Evt.) 77. §-a szerinti erdı igénybevétel nem történik. 
Az Ajka 0243/2 j és 0243/5 hrsz.-ú ingatlanokon az Adattárban nem szereplı, de az 
erdészeti hatóság hatáskörébe tartozó fa vagy faállomány találhatók. Amennyiben az 
itt lévı fa vagy faállomány kitermelése szükségessé válik a salakpernye hasznosítás 
során, az Evt.  70. § (2) bekezdése alapján, csak a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Fıosztály Erdészeti Osztályánál 
elızetesen az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a 
továbbiakban: Vhr.) 43. § (1) bekezdése szerinti formanyomtatványon benyújtott 
fásításban tervezett fakitermelés bejelentés erdészeti hatóság általi tudomásulvétele 
után végezhetı. 
A telephely közvetlen szomszédságában található Ajka 0243/1 a; 0243/2 a, f, g, k; 
0243/6 a és 0244 n hrsz.-ú erdıterületeken az Evt. 61. § (1) bekezdés b) pontja 
valamint az Evt. 12. § (2) bekezdése alapján tilos az erdıkben és fásításokban 
hulladékot elhelyezni. Továbbá az Evt. 62. § (3) bekezdése és az Evt. 12. § (2) 
bekezdése szerint a talajt ért károsító hatások megszüntetésérıl és 
következményeinek felszámolásáról az üzemeltetınek gondoskodnia kell.  
A dokumentációk alapján a várható környezeti hatások a telephelyben belül 
érvényesülnek, így a telephellyel szomszédos erdıállományokat káros környezeti 
hatás nem éri. 
A feltételek elıírásakor 
- a fásításból történı fakitermelés bejelentésére vonatkozóan az Evt. 4. §-a, az Evt. 
12. §-a, az Evt. 70. § (2) bekezdése és a Vhr. 43. § (7) bekezdése valamint a Vhr. 1. 
számú melléklete; 
- a káros tevékenységek elleni védelemre vonatkozóan az Evt. 61. § (1) bekezdés b) 
pontja valamint az Evt. 12. § (2) bekezdése;  
- a talajvédelemre vonatkozóan az Evt. 62. § (3) bekezdése valamint az Evt. 12. § (2) 
bekezdése alapján jártam el. 
Mindezek alapján elmondható, hogy a Biomass Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft. 
Ajka 0243/2,5 hrsz.-ú ingatlanokon salakpernye hasznosítása várhatóan a 
faállományok növekedését és egészségi állapotát, az erdık talaját, vízháztartását 
valamint az erdei életközösséget károsan nem befolyásolja, így az eljárás kapcsán 
az egységes környezethasználati engedélyhez szakhatósági hozzájárulásomat a 
közölt feltételekkel adtam meg. 
Döntésemet a földmővelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelölésérıl szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban Rend.) 10. § c) 
pontja és a 12. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, a rendelet 11. § 
(1) bekezdése szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a Kiadmányozás rendjérıl szóló 
12/2016. (V. 27.) utasításának és az ezzel összefüggı átmeneti rendelkezésekrıl 
szóló 33/2016 (XII. 30.) utasításának alapján hoztam meg.” 
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A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hiv atal Agrárügyi 
Fıosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  VEF/001/00223-3/2017. ügyiratszámú 
szakkérdés vizsgálatában az egységes környezethasználati engedély kiadásához a 
tizenegyedik bekezdés második albekezdésében szereplı kikötésekkel járult hozzá, 
és indokolásában az alábbiak szerint nyilatkozott: 

„Osztályunkat a Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Fıosztály Környezetvédelmi Osztálya kereste meg, hogy az Ajka 0243/2,5 hrsz-ú 

ingatlanokon salakpernye hasznosítására vonatkozó összevont környezeti 

hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezés tárgyában 

talajvédelmi szakkérdésben adjon nyilatkozatot. 

A talajvédelmi hatóság a rendelkezı részben a 2007. évi CXXIX Tv. (Tfvt.) 43. § 

szerinti elıírásokat tette.  

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a termıföld védelmérıl szóló 2007. év CXXIX. tv. 

32.§ (1) bekezdése, a földmővelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelölésérıl szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (a továbbiakban 

Korm.rendelet) 52. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. (III.31.) Korm. rendelet 28. § 

(1) bekezdése, illetékességét a Korm.rendelet 3. § (2) bek. és 14 § (4) bek., továbbá 

a Ket. 21. § (1) bekezdése állapítja meg. ”  

Az Ajkai Járási Hivatal Földhivatali Osztály  10.018/1/2017. ügyiratszámú 
szakkérdés vizsgálatában az egységes környezethasználati engedély kiadásához a 
tizenegyedik bekezdés harmadik albekezdésében szereplı kikötéssel járult hozzá, és 
indokolásában az alábbiak szerint nyilatkozott: 
„A Biomass Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Csererdei út 23.) 
kérte a KTF-19531/2016. ügyszámon indított a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályán az Ajka 0243/2, 0243/5 
helyrajzi számú ingatlanokon salakpernye hasznosítására vonatkozó összevont 
környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezéshez 
elızetes vizsgálati eljárást. 

A szakkérdés vizsgálatához szükséges iratok az eljáró hatóság honlapján kerültek 
közzétételre. 
A Ökoproject Eger Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3300 Eger, 
Szvorényi u. 10.) által készített elızetes vizsgálati dokumentációból megállapítható, 
hogy a kérelmezı által tervezett salak-pernye hasznosítási tevékenység a meglévı 
zagytároló területén történik. 
A tevékenység során terület igénybevétel, területhasználat nem változik a termıföld 
védelmérıl szóló 2007. évi CXXIX. tv.(továbbiakban: Tfvt.) 9. § (1) bekezdése 
szerinti termıföld más célú hasznosítás nem történik. 
Továbbá megállapítható, hogy a tevékenység hatásterülete a rendelkezı részben 
leírt ingatlanokon is túlterjed, de termıföldön történı más célú hasznosítás ott sem 
történik. 
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Felhívom kérelmezı figyelmét, hogy a termıföld védelmérıl szóló 2007. évi CXXIX. 
tv. (továbbiakban: Tfvt.) 8-11. § -ai alapján a termıföld mennyiségi védelmét 
érvényre kell juttatni. 
A feljegyzés a 71/2015. (III.30.) Korm. rend. 5. melléklet 7. pontja, a Tfvt. 8.§ (1)-(2), 
bekezdéseinek elıírásainak figyelembe véve készült.” 

A Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján, az 5. melléklet II. táblázatában 
megjelölt feltételek esetén az 5. melléklet II. táblázatában meghatározott hatóságokat 
jelöli ki szakhatóságként, melyre tekintettel a Ket. 44. § (1) bekezdése alapján a 
közigazgatási hatósági eljárás során VE-09Z/00313-7/2017. ügyiratszámon 
megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ot, aki 35700/2551-
3/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati 
engedély kiadásához a tizenkettedik bekezdésben szereplı kikötésekkel járult hozzá, 
és indokolásában az alábbiak szerint nyilatkozott: 

„[…]A megkereséshez csatolt, 2016. novemberében, az ÖKOPROJEKT EGER 
Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3300 Eger, Szvorényi u. 10.) 
által készített Környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati 
engedélykérelmi és hulladékhasznosítási engedélykérelmi dokumentációt 
áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg: 

A megvalósítani kívánt tevékenység:  
az ajkai zagykazetták rekultivációja során kitermelt salak-pernye útépítési földmő 
anyagként történı hasznosítása. 

A kitermelés és a salak-pernye elıkészítés (aprítás) megvalósításának helye:  
a Bakonyi Erımő Zrt. (8401 Ajka, Gyártelep) Ajka i., II., III/A. salak-pernye 
kazettáinak területén az Ajka, 0243/2 és 0243/5 hrsz-ú ingatlanok  

A salak-pernye hasznosítás technológiai folyamata:  
Kitermelés a zagytereken – Aprítás – Szállítás az útépítés helyszínére (ponyvázott 
teherautókkal) – Földmő építés (100%-os salak- pernye) 
A salak-pernye vízre nem érzékeny, fagyálló, nem veszélyes hulladéknak minısülı 
anyag, mely hasznosítható másodlagos nyersanyagként, a salak-pernye útépítési 
földmő anyagául (származékanyagként). 
A salak-pernye kitermeléséhez rendelkezésre állnak a szükséges létesítmények, 
eszközök és az infrastruktúra. A salak-pernye kitermelése jelenleg is folyik a 
zagyterek rekultivációjának részeként. A győjtıtér és a mőveleti terek rendelkezésre 
állnak a tervezett tevékenység megvalósítására. A kitermeléshez és elıkészítéshez 
kézi szerszámok, munkagépek és szállító jármővek, valamint egy aprítógép 
szükséges.  

Vízellátás: A helyszínen dolgozók megfelelı munkakörülményeit biztosító (mosdó, 
WC, öltözı, zuhanyzó) szociális létesítmény céljára már meglévı épületben városi 
ivóvízhálózat áll rendelkezésre. 

Kommunális szennyvízkezelés: A helyszínen dolgozók megfelelı munkakörülményeit 
biztosító (mosdó, WC, öltözı, zuhanyzó) szociális létesítmény céljára már meglévı 
épületben keletkezı kommunális szennyvíz győjtésére az ülepítı medence szolgál, 
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ezt a települési folyékony hulladék szállítására hatósági engedéllyel rendelkezı 
szippantó szállítja el az ajkai városi szennyvíztisztítóba. 

Csapadékvíz elvezetés, győjtés, és felhasználás: A csapadékvizek összegyőjtése a 
zagytéren lévı övárok rendszerbe történik. Az övárokban összegyőlt csapadékvíz a 
zagytérre kerül visszavezetésre, így ennek kezelése zárt rendszerben valósul meg. 
A vizsgált területen nem található felszíni víz. A létesítmények nincsenek hatással az 
árvíz és jég levonulására, valamint mederfenntartásra. 
Felszíni vízbıl vízkivétel nem történik, szennyvizet közvetlenül nem vezetnek 
élıvízbe. 
A vizsgált telephely nem található távlati vagy mőködı vízbázis védıterületén. 
A vizsgált terület szennyezıdés-érzékenységi besorolása: a felszín alatti vizek 
védelmérıl szóló 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) 
bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín 
alatti vizek állapota szempontjából érzékeny („2a”) terület.  
A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket 
megvizsgálva elıírásokat tettem, melynek indoklását az alábbiakban ismertetem. 
Szakhatósági állásfoglalásom 1.1. pontjában tett elıírásom alapja a felszín alatti 
vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet (továbbiakban: faviR.) 
és a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 
kormányrendelet. 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) 
bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és 
végezni, hogy megelızze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. E 
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban tettem a 1.2. pontban szereplı elıírást. 
Végzésem 1.3. pontban tett elıírásomat a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény IX/A. fejezetének 44/B. § alapján tettem, mely elıírja: „Az ingatlan 
tulajdonosa, vagyonkezelıje vagy egyéb jogcímen használója (e fejezet 
alkalmazásában, a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán 
keletkezı, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon 
történı tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek 
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben 
meghatározott módon győjteni, továbbá az annak begyőjtésére feljogosított 
közszolgáltatónak átadni.” 
Végzésem 1.4. pontjában tett elıírásomat a vizek hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010 (IV.29.) kormányrendelet 49.§ (3) bekezdése 
alapján tettem.  
Végzésem 1.5. pontjába tett elıírásomat a faviR. 5. sz. mellékletének 7. pontja 
alapján tettem. 
A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket 
megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység vízügyi és vízvédelmi 
érdeket nem sért, ezért a szakhatósági hozzájárulást a fenti elıírásokkal megadtam. 
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A hatóság az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési 
határidıt megtartottnak tekinti. 
Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 
72.§ (1) bekezdésének ed.) pontja értelmében a határozat indokolásának 
tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását. 
Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a 
határozat, illetve az eljárást megszüntetı végzés elleni jogorvoslat keretében 
támadható meg a Ket. 44.§ (9) bekezdése alapján. 
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a 
vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 
223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 
4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdés 
5. melléklet II. táblázat 3. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 
10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.” 
 
A Veszprémi Járási Hivatal a kérelem benyújtása után – a nyilvánosság 
véleményének megismerése érdekében − közmeghallgatást tartott figyelemmel a R. 
9. § (1) bekezdésére és a 24. § (7) bekezdésére. A közmeghallgatás helyérıl és 
idıpontjáról a R. 9. § (4) bekezdése szerint VE09Z/00313-08/2017. ügyiratszámú 
levelével a Veszprémi Járási Hivatal értesítette a környezethasználót, az ügyben 
érdekelt szakhatóságot, a szakkérdés vizsgálatban közremőködı hivatalokat és az 
érintett önkormányzatot. A közmeghallgatás adatai a Veszprémi Járási Hivatal 
honlapján, valamint a központi rendszeren közzétételre kerültek, továbbá a 
Veszprémi Járási Hivatal megküldte a közleményt Ajka Város Önkormányzat 
Jegyzıjének a közterületen és a helyben szokásos módon történı közhírré tétel 
céljából. 
A Veszprémi Járási Hivatal hivatalos helyiségében 2017. február 7. napján 1000 órai 
kezdettel meghirdetett közmeghallgatáson az érintett nyilvánosság részérıl nem 
jelent meg senki, melyre tekintettel a közmeghallgatás elmaradásának tényérıl 
VE09Z/00313-15/2017. ügyiratszámon hivatalos feljegyzés készült, mely 
elhelyezésre került az eljárás iratanyagában. 

A közigazgatási hatósági eljárás során a R. 1. § (6b) bekezdése és a R. 5. § (2) 
bekezdés cb) pontja szerint eljárva belföldi jogsegély kérés keretében megkerestem 
Ajka Város Jegyzıjét annak megállapítása érdekében, hogy az Engedélyes által 
tervezett tevékenység az érintett település tekintetében a helyi környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van-
e, továbbá, hogy az Engedélyes által tervezett tevékenység az érintett település 
tekintetében a településrendezési eszközökkel összhangban van-e. 
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Ajka Város Jegyz ıje 06/133-1/2017 ügyszámon adta meg a belföldi jogsegélyt, 
mely szerint az Engedélyes által tervezett tevékenység a helyi környezetvédelmi és 
természetvédelmi szabályozással, továbbá Ajka város hatályos településrendezési 
eszközeivel összhangban van. 

A dokumentáció, valamint annak kiegészítései alapjá n, a Telephelyen folytatott 
tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását v izsgálva az alábbi 
megállapítások tehet ık: 

A levegıtisztaság-védelem területén: 

A tervezett tevékenységgel érintett település a légszennyezettségi agglomerációk és 
zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 
11. számú légszennyezettségi zónába (Kijelölt városok , Ajka) tartozik. 

A tervezett tevékenység helyszíne az Ajka 0243/2 és 0243/5 hrsz. alatti terület (Ajkai 
Hıerımő Ajka I., II., III/A. jelő zagyterei). A legközelebbi lakott településrész Ajka 
Tósokberénd városrésze kb. 200 méterre. A porkibocsátás megelızése az aprítás 
során locsoló és permetezıgépek alkalmazásával, az anyagmozgatás során ponyvás 
takarással fog történni. Helyhez kötött bejelentés köteles légszennyezı diffúz és 
pontforrást nem létesítenek. A tervezett mővelet megvalósításából, a területen belüli 
anyagmozgatásból és aprításból származó levegıterhelés a dokumentációban 
foglaltak alapján jelentéktelen. Az aprítást végzı munkagépek dízel motorjainak 
szilárd részecske, NOx és CO kibocsátása többlet levegıterhelése a munkavégzés 
közvetlen helyszínén fog jelentkezni. A területen belüli anyagmozgatás és aprítás 
levegıre vonatkozó együttes hatásterülete a tevékenység tervezett helyszíne. 

A tevékenységre vonatkozó elıírásokat a nyolcadik bekezdés els ı 
albekezdésében és a nyolcadik bekezdés második albekezdésében  a levegı 
védelmérıl szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev r.) 26. § (2) 
bekezdése alapján tettem. 

A Lev r. 4. § alapján nyolcadik bekezdés harmadik albekezdésében  és nyolcadik 
bekezdés negyedik albekezdésében  szereplı elıírásokat tettem. 
 

Hulladékgazdálkodás területén: 

Az Ajka 0243/2 és 0243/5 hrsz. –ú területen az Engedélyes, a Bakonyi Erımő Zrt. 
Ajkai Hıerımővében keletkezı salakpernye elhelyezésére szolgáló, Ajka I., II., III/A. 
jelő zagykazettáinak rekultivációját végzi. A rekultiváció részeként jelentıs 
mennyiségő salakpernye hulladék, kitermelését kell elvégezni a hulladéktest 
megfelelı kialakítása miatt. A jelen eljárásban vizsgált hasznosítási tevékenység 
során a kitermelt salakpernye hulladékot egy homlokrakodóra szerelt aprító kanál 
segítségével a megfelelı szemcseméretre aprítják, majd minısítést követıen 
útépítési földmő alapanyagaként, származékanyagként értékesítik. A tevékenység 
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végzéséhez szükséges infrastruktúrák és létesítmények a Telephelyen 
rendelkezésre állnak. 

Az eljárás során 2017. január 16. napján benyújtott kiegészítés alapján az aprítási 
mőveleten átesett salakpernyét késıbbi felhasználás esetén a 0243/2 hrsz.-ú 
ingatlanon jelenleg is mőködı deponáló téren tárolják felhasználásig, a KTF-
18140/2016. ügyszámú és iktatószámú határozatban jóváhagyott üzemeltetési 
szabályzattal rendelkezı hulladéktároló helyen. 

A salakpernye, mint útépítési földmő alapanyag gyakorlati megvalósíthatóságának 
vizsgálata céljából az Engedélyes cégcsoportjába tartozó Partner-Depónia Kft. a 
várpalotai telephelyén két, egyenként kb. 800 mm magas kísérleti földmővet (töltést) 
épített az egyiket 100% salakpernyébıl, a másikat 30% salakpernye és 70% ZK 
0/120 jelő zúzott kavics (továbbiakban: kavics) keverékébıl, melyek tulajdonságait a 
keverékhez használt kavicséval hasonlították össze. A vizsgálati eredményeket az 
EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. végezte el, az eredményeket az útépítési 
földmővekre vonatkozó, ÚT 2-1.222 [e-UT 06.02.11] számú, Utak és autópályák 
létesítésének általános geotechnikai szabályai címő útügyi mőszaki elıírás 
követelményei szerint értékelte. Az eredmények szerint mindkét kísérleti 
töltésalapanyaga jobbnak bizonyult, mint maga a referenciaként használt kavics. 

A 100% salakpernye esetében a salakpernye sőrősége kisebb a jelenleg hatályos 
elıírás szerinti értéknél. Azonban a hivatkozott értékelı jelentés szerint a 
salakpernye esetében szakmailag nem indokolt az útügyi mőszaki elıírás szerinti, 
sőrőségre vonatkozó korlát, ezért az Engedélyes felmentést kezdeményezett ez alól, 
a salakpernye 100%-os arányban való felhasználhatósága érdekében. 

Felmentési kérelmére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a KIF/14888-1/2014-NFM 
iktatószámú levelében foglaltak szerint válaszolt, mely levelet az Engedélyes csatolt 
jelen eljárásban. 
A levélben az alábbiak szerepeltek: 
„ […]Az e-ÚT 06.02.11. (ÚT 2-1.222:2007) számú, „Utak és autópályák létesítésének 
általános geotechnikai szabályai” c. ÚME 4.2.1. – 4.2.4. pontjai foglalkoznak a 
földmőanyagok minısítésével és osztályozásával. A 4.2.2.2. a talajok 
fölmőanyagként való általános alkalmasság szerint csoportosítja talajokat. Itt 
szerepel a „Földmőanyagként nem hasznosítható talajnak tekintendık (M-6)” 
bekezdés utolsó pontjaként hogy azok a talajok sem használhatóak, melyeknek a 
módosított Proctor-vizsgálattal meghatározott legnagyobb száraz térfogatsőrősége 
ρdmax < 1,65 g/cm3. 
Az elıírás 4.2.5. pontja foglalkozik az egyéb földmőanyagok alkalmasságának 
megítélésével. A 4.2.5.1. a kohósalakokkal, a 4.2.5.2. az újrahasznosítandó 
építıanyagokkal foglalkozik. Megjegyzi, hogy „ezeket az anyagokat általában 
talajként kell vizsgálni, és ennek megfelelıen a 4.2.2. – 4.2.5. pontok szerint kell 
besorolni. Itt kizárja ρdmax < 1,65 g/cm3 száraz térfogatsőrőségő anyagokat.  
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A 4.2.5.3. a származékanyagokkal foglalkozik, ide tartoznak az erımővi pernyék, 
bányameddık és egyéb hulladékanyagok. Azért sorolták ide ezeket az anyagokat, 
mert alkalmazásukra már van tapasztalat. A konklúzió: „Az ilyen anyagok 
alkalmazásáról csak a felhasználási cél és az anyag sajátosságai alapján szabad 
dönteni”. Nyilvánvalóan a pernyének meg kell felelnie a töltésépítés szempontjából 
fontos tömöríthetıség, vízvezetı képesség, erózióérzékenység, fagyveszélyesség és 
térfogatváltozási hajlam elıírásainak, továbbá kémiai tulajdonságai szempontjából. A 
fejezet nem foglalkozik a száraz térfogatsúly kérdésével. 
Fentiek alapján az e-ÚT 06.02.11. (ÚT 2-1.222:2007) elıírás nem zárja ki a pernye 
alkalmazását töltésépítéshez, ÚME alóli felmentés kiadása nem szükséges. 
Az építési termék építménybe történı bevezetésének és beépítésének, ennek során 
a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 257/2013. (VII.16.) Korm. 
rendeletnek megfelelıen a beépíteni kívánt termékrıl teljesítménynyilatkozatot kell 
kiállítani. A földmő tervezıjének kell megállapítania, hogy a beépíteni kívánt anyag 
tulajdonságai megfelelnek-e a terv elvárásainak.” 
Fentieknek megfelelıen határozatom harmadik bekezdésének negyedik 
albekezdésében  rögzítettem, hogy a salakpernyét útépítési földmő alapanyagként 
100%-ban használják fel, az Engedélyes kérelmének megfelelıen. 
A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység megvalósítása, végzése, illetve 
befejezése során hulladék keletkezése nem várható. A kezelıszemélyzet 
munkavégzése során keletkezı kommunális hulladék győjtése zárt konténerben 
történik, melyet közszolgáltatónak adnak át.  
A hasznosítható nem veszélyes hulladék azonosító kódszám szerinti megnevezését 
és mennyiségét a határozatom kilencedik bekezdésének els ı albekezdésében  
rögzítettem.  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. számú 
melléklete szerint a Telephelyen folytatott tevékenység kezelési kódját a kilencedik 
bekezdésének negyedik albekezdésében  szerepeltettem.  

A nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységgel érintett telephelyre 
vonatkozó információkat határozatom kilencedik bekezdésének második 
albekezdésében  rögzítettem. 

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia mőszaki és környezetvédelmi 
jellemzıit, tárgyi feltételeit határozatom kilencedik bekezdésének negyedik 
albekezdésében  határoztam meg.  

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges személyi és pénzügyi 
feltételeket határozatom kilencedik bekezdésének ötödik albekezdésében  
rögzítettem. 

Határozatom kilencedik bekezdésének hatodik albekezdésében  rendelkeztem a 
haváriáról és a monitoringról, a Ht. 17. § (3) bekezdése alapján. 
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Határozatom kilencedik bekezdésének hetedik albekezdésében  megadtam a 
hasznosítható hulladékok fajtáját, mennyiségét figyelemmel a kérelemben 
foglaltakra. 

A hulladékkezelı telepen egyidejőleg átvehetı hulladék mennyiségét meghatároztam 
a kilencedik bekezdésének nyolcadik albekezdésében , a hulladékgazdálkodási 
tevékenységek nyilvántartásba vételérıl, valamint hatósági engedélyezésérıl szóló 
439/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: hull.eng.R.) 9. § (2) bekezdés 
b) pontja alapján, figyelembe véve az Engedélyes által 2017. január 16. napján 
megküldött a Veszprémi Járási Hivatalnál VE-09Z/00313-1/2017. ügyiratszámon 
iktatott kiegészítést. 

A kilencedik bekezdésének kilencedik albekezdésében  szereplı elıírást a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény 6:550-6:559. §-ai, a Ht.-ben rögzített 
kiterjesztett gyártói felelısség elve, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) 
pontjában foglaltak alapján tettem. 
A kilencedik bekezdésének tizedik albekezdésében  tett elıírást a Ht. 31. § (1) és 
(5) bekezdései alapján tettem. 

Határozatom kilencedik bekezdésének tizenegyedik albekezdésében  szereplı 
elıírást a Ht. 65. §-ában, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekrıl szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján tettem.  

Az üzemnapló vezetési kötelezettséget a Ht. 82. § (1) bekezdésében 
megfogalmazottak alapján, - a Veszprémi Járási Hivatal a kezelıtıl tájékoztató 
adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet - írtam elı határozatom kilencedik 
bekezdésének tizenkettedik albekezdésében . Meghatároztam a minimális tartalmi 
követelményeit, mely a végzett kezelési tevékenység nyomon követését is segíti.  

Az Engedélyes a hulladékstátusz megszőnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés 
szerinti feltételeknek való megfelelés igazolására alkalmas minıségbiztosítási 
rendszer tanúsítását bemutatni nem tudta, így próbaüzemi jelleggel engedélyeztem a 
kilencedik bekezdésének els ı albekezdésében  szereplı hulladékok 
hasznosítását, a rendelkezı rész kilencedik bekezdésének tizenharmadik 
albekezdésében  foglalt elıírás mellett. Az elıírás jogalapja a hull.eng.R. 9. § (1) 
bekezdés h) pontja, valamint a 9. § (2) bekezdés e) pontja, valamint a Ht. 10. § (3) 
bekezdése. 
Az Engedélyes kérelméhez mellékelte, valamint kiegészítésként benyújtotta a 
havária helyzet elhárítása céljából, a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetként, a 
környezetszennyezési felelısségbiztosítás igazolásának másolatát. A pénzügyi 
fedezetet mindaddig folyamatosan biztosítani kell, amíg a tevékenységet folytatja, 
hiszen ez a tevékenység végezhetıségének egyik alapfeltétele a Ht. 80. § e) 
pontjában és a hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra tekintettel. Erre 
vonatkozóan a kilencedik bekezdésének tizennegyedik albekezdésébe n 
szerepeltetek elıírást. 
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Az építési termék építménybe történı betervezésének és beépítésének, ennek során 
a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 
rendeletben foglaltak, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KIF/14888-
1/2014-NFM iktatószámú levelében foglaltak alapján a kilencedik bekezdésének 
tizenötödik albekezdésében  elıírást tettem. 
A kilencedik bekezdésének tizenhatodik albekezdésében  az engedélyezett 
hulladékgazdálkodási tevékenység felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség 
teljesítési határidejét a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdéssel összhangban, valamint az 
egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati kötelezettségének határideje 
alapján állapítottam meg.  
Zaj- és rezgésvédelem területén: 

A tervezett tevékenység helyszíne Ajkától, mint legközelebbi lakott területtıl nyugatra 
800 m távolságra, külterületen helyezkedik el. A zagyterek területének közvetlen 
szomszédságában északon, keleten és délen védıerdık, nyugaton szántók és 
legelık találhatók.  Legközelebbi zajtól védendı terület (lakóterület) keleten Ajka 
Tósokberénden, mintegy 300 m-re, illetve nyugaton, Kolontáron mintegy 2 km-re 
található. 

A zagyterek rekultivációjához kapcsolódó szakaszos hulladékhasznosítási 
tevékenység során anyagmozgatásra 1 db rakodógépet, valamint kotró- rakodógép, 
illetve tolólapos dózert üzemeltetnek napi egy mőszakban.  

A salakpernye útépítési földmő anyagaként történı felhasználásához aprítás 
mőveletre van szükség, melyet ALLU DS4-23 aprító kanállal felszerelt, LiuGong 856 
típusú homlokrakodóval fogják végezni. 
Az alkalmazott gépek, a tervezett tevékenység helyszíne, valamint a 
dokumentációban közöltek alapján a mőködésébıl határértéket meghaladó 
környezeti zajterhelés nem származik, a védendı létesítmények környezetében 
érzékelhetı zajhatást nem okoz.  

A dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 6. § elıírásai 
szerint lehatárolásra került a zajvédelmi hatásterület. A dokumentációban foglaltak 
szerint a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén védendı területek, épületek, 
helyiségek nem találhatók, így a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a 
telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt. 

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést 
kibocsátó létesítményeket úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a védendı 
területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és 
rezgésterhelési követelményeknek. A zaj és rezgésterhelési határértékeket a 
rendezési terv szerinti területi besorolás függvényében a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
rendelet határozza meg. 



27 
 

A vizsgált telephely, a védendı létesítmények elhelyezkedését, a telepítési 
körülményeket, valamint az alkalmazott zajforrásokat figyelembe véve zajvédelmi 
szempontból az elérhetı legjobb technikának megfelelıen üzemel. 

Jelen határozat zajvédelmi  elıírásait a Zajrendelet 3. § (1) bekezdése alapján 
tettem. A telephely hatásterületének módosulása esetén a zajkibocsátási határérték 
megállapítása iránti kérelem benyújtására irányuló kötelezettséget a Zajrendelet 11. 
§ (1) bekezdése alapján írtam elı. 

A természet, a táj és az élıvilág védelme területén: 

A tárgyi kérelem esetében megállapítottam, hogy a salakpernye hasznosítás 
összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 
engedélyezése nem érint országos jelentıségő védett területet, nem tartozik a 
Natura 2000 hálózatba, természetes és védendı élıhelyek itt nem ismertek, 
jellemzıen kivett ipari terület, külterület. Az ingatlanokon több évtizede zajlik az ipari 
tevékenység, idıközben technológia-váltás is történt, amely azonban táj – és 
természetvédelmi szempontból az ipari területen belül történik. 

Az elérhetı legjobb technikának való megfelelés vizsgálata: 

A R. 9. számú mellékletében foglaltak alapján az elérhetı legjobb technikának való 
megfelelés az alábbiak szerint került igazolásra: 

Az összevont környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedélyezési 
dokumentáció kiegészítéseként Magyar Imre környezetvédelmi szakértı 2017. 
januárjában elkészített szakértıi véleményben foglalt számítások szerint a 
salakpernye hasznosításból határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel nem 
kell számolni. A telepítési körülmények következtében a védendı létesítmények 
környezetében a tevékenység nem okoz érzékelhetı zajhatást. 

A dokumentációban foglaltak alapján az elérhetı legjobb technikának való 
megfelelés zajvédelmi szempontból megfelelı. 

A Telephely porterhelésének megelızése érdekében a telepi utak tisztaságának 
biztosítása, a területek növényesítése és locsolás alkalmazása történik. 

A Ht. 6. § (3) bekezdése alapján a hulladékban rejlı anyag, energia hasznosítása 
érdekében törekedni kell a hulladék lehetı legnagyobb arányú újrahasználatára 
elıkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történı 
helyettesítésére. 

Tárgyi tevékenység során összesen 450 000 tonna (évente 200 000 tonna) nem 
veszélyes 10 01 01 azonosító kódú hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04) 
hulladék újrafeldolgozását végzik, amely során útépítési földmő elsıdleges 
alapanyagával egyenértékő alapanyagot állítanak elı.   

A hulladékhasznosítási tevékenység során másodlagos hulladék nem keletkezik, a 
hasznosítás hatásfoka ~ 100 %. 
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A fentiek alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a nem veszélyes 
hulladékhasznosítási technológia és a meglévı létesítmények együttvéve 
megfelelnek az elérhet ı legjobb technológia követelményeinek.  

A benyújtott dokumentációt és a kiegészítéseket, a rendelkezésre álló adatok 
alapján, valamint a szakhatósági állásfoglalásokban  foglaltak 
figyelembevételével elfogadtam, a rendelkez ı részben szerepl ı elıírások 
betartása mellett, a Kvt. 71. § (1) bekezdés d) pon tja, valamint a R. 24. § (9) 
bekezdés a) pontja alapján az egységes környezethas ználati engedélyt 
megadtam. 

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenysége nem tartozik a 
környezetkárosodás megelızésének és elhárításának rendjérıl szóló 90/2007. (IV. 
26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti Üzemi Terv készítésére kötelezettek 
közé. 

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Veszprémi Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 
– külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes 
környezethasználati engedélybe kell foglalni. A második bekezdés második 
albekezdésének els ı albekezdésében a Ht. 15. § (2) bekezdése és a 62. § (1) 
bekezdése alapján nem veszélyes hulladékgazdálkodási (hasznosítási) tevékenység 
engedélyét adtam meg.  
A határozat érvényességi idejét a második bekezdés negyedik albekezdésében  
pontban foglaltak szerint a R. 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel állapítottam meg, 
továbbá az ágazati jogszabályok rendelkezései alapján meghatároztam a külön 
megadottnak tekintendı engedély érvényességi idejét is a határozat második 
bekezdés harmadik albekezdésében  (hulladékgazdálkodási engedély), a Ht. 79. § 
(1) bekezdése alapján. 

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és 
elıírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhetı legjobb 
technika-következtetésekrıl szóló határozatának kihirdetésétıl számított négy éven 
belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 
szabályai szerint, felül kell vizsgálni. Az elızıek figyelembevételével a felülvizsgálati 
dokumentáció benyújtásának idıpontját 2022. április 14. napjában határoztam meg 
(második bekezdés ötödik albekezdése ). A felülvizsgálati dokumentációnak a Kvt. 
75. §-ában, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai 
feltételekrıl és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának 
tartalmi követelményeirıl szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú 
mellékletében foglaltakon túl a R. 8. számú mellékletében foglaltakat is tartalmaznia 
kell.  

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati 
engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez 
kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének 
idıtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 
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28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti 
meg, az engedély jogerıre emelkedését vagy a bejelentést követı 30 napon belül. 
Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében, a felügyeleti díj mértéke 
tevékenységenként kétszázezer forint. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 
második bekezdés hatodik albekezdésében  rendelkeztem. 

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött 
környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 
melléklete szerint környezetvédelmi megbízott alkalmazása kötelezı, tekintettel a 
rendelet 1. § (1) bekezdésére.  

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a 
környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeirıl szóló 11/1996. 
(VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. A környezetvédelmi megbízott alkalmazására 
vonatkozó kötelezettséget a hatodik bekezdés harmadik albekezdésének els ı 
albekezdésében  írtam elı.  
A határozat ötödik bekezdésében  szereplı, az elérhetı legjobb technika 
alkalmazásával kapcsolatos elıírásokat a R. 17. § (1) bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve tettem. 
A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a 
környezetszennyezés megelızése, illetıleg a környezet terhelésének csökkentése 
érdekében az elérhetı legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: a 
tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról. 

A R. 9. számú (Az elérhetı legjobb technika meghatározásának szempontjai c.) 
melléklet értelmében az elérhetı legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell 
venni különösen az intézkedés valószínő költségeit és elınyeit, továbbá az 
elıvigyázatosság és a megelızés alapelveit, illetve a 9. számú melléklet 9. pontját (a 
folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzıi 
és a folyamat energiahatékonysága) is. 

Erre tekintettel a határozat tizenötödik bekezdése  tartalmaz elıírást. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 
díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 2. § (1) 
bekezdésére figyelemmel, igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. sz. 
mellékleteiben meghatározott eljárásokért.  

A tárgyi tevékenységre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértéke a DíjR. 3. 
melléklet 4. pontja, valamint a DíjR. 4. melléklet 18.2 pontja, továbbá a DíjR. 2. § (3) 
bekezdésére tekintettel 2 025 000,- Ft, azaz kettımillió-huszonötezer forint, melyet 
az Engedélyes az eljárás során megfizetett. 

Az eljárási költség viselésérıl a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontja, valamint a 
153. § 2. pontja alapján a határozat rendelkezı rész tizenhatodik bekezdés els ı 
albekezdésében  rendelkezem. 

A Ket. 72. § (1) bekezdés df) pontja alapján jelen határozat tizenhatodik bekezdés 
második albekezdésében  rögzítettem az engedélyben szereplı kötelezettségek 
önkéntes teljesítése elmaradásának jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztatás. 



30 
 

A R. 21. § (8) bekezdésére figyelemmel a tizennyolcadik bekezdés els ı 
albekezdés ében rendelkeztem arról, hogy a Jegyzı a határozat kézhezvételétıl 
számított 8. napon gondoskodjon a határozat közzétételérıl, a határozat 
kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az errıl szóló értesítés 
részemre történı megküldésével. A kérem a Tisztelt Jegyz ıt, hogy a határozat 
közlésének, azaz a hirdetmény levételének id ıpontjáról szíveskedjen 
tájékoztatást adni! 

A Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a tizennyolcadik bekezdés második 
albekezdésében elrendeltem a határozatnak a Veszprémi Járási Hivatal a 
honlapján, illetve a központi rendszeren való közzétételét. 

A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése, 
összhangban a Ket. 29. § (7) bekezdésének elıírásával.  

A határozat tizenkilencedik bekezdése az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást: 

A határozat elleni fellebbezést a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosított, a 
fellebbezésre nyitva álló határidıt a 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A Ket 78. § 
(10) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt 
írásban közölték.  

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követı tizenötödik 
napon kell közöltnek tekinteni. 

A huszadik bekezdés szerinti figyelemfelhívás jogalapja a Ket. 98. § (1a) 
bekezdése. 

A huszonegyedik bekezdés a Díjr. 2. § (5)-(7) bekezdése, valamint az 5. § (1) 
bekezdése, (3) bekezdése és (6) bekezdése alapján rendelkezik. 

Jelen eljárás esetében a jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendı igazgatási 
szolgáltatási díj 50%-a, természetes személyek és civil szervezetek esetén az 
alapeljárás díjának 1%-a. 

A huszonkettedik bekezdésben foglaltak jogalapja a Ket. 44. § (9) bekezdése. 

Az ügyintézési határidı leteltének napja: 2017. április 14. 

Az ügyintézést a jelen határozat postára adásával lezártam, így az ügyintézési 
határidıt megtartottnak tekintem. 

A határozatot a Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére tekintettel megküldöm a 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. 
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A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét a Korm. rendelet 8/A. § (1)-(2) bekezdése, a 
R. 24. § (9) bekezdése és a Kvt. 70. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 
8/A. § (1)-(2) bekezdése, a 3. melléklet 2. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) 
pontja állapítja meg 

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

 
 
Veszprém, 2017. április 12. 
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