
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

4024 Debrecen, Piac utca 42-48.Telefon: (36 52) 511-000 
E-mail: kornyezetvedelem@hajdu.gov.hu 

Ügyiratszám: HB/17-JHNY/00748-47/2022. 
Ügyintéző: Mészárosné Szojka Szabina 
Telefon: 52/511-000 

                             Tárgy: Közhírré tétel 
 

 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi, természetvédelmi és 
hulladékgazdálkodási hatóság előtt (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az EcoPro Global Hungary 
Zrt. (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) ügyfél által benyújtott kérelemre indult,a Debreceni Déli Gazdasági 
Övezetben tervezett akkumulátorkatódanyag-gyártó üzemre vonatkozóan lefolytatott engedélyezési 
eljárásban, a környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közleményt közhírré teszi a Kvt. 71.§ (3) 
bekezdése alapján. 
 
A közhírré tétel elrendeléséről szóló közlemény kifüggesztésének, honlapon való közzétételének 
napja: 2022.10.24. (az eljárásban hozott határozat véglegessé válása előtti időpont) 
 
Az eljáró hatóság megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 
 
Az ügyirat ügyiratszáma:HB/17-JHNY/00748-42/2022. 
 
Az ügy tárgya: a Debreceni Déli Gazdasági Övezetben akkumulátor-katódanyag gyártó üzem 
megvalósítása érdekében engedélyezési eljárás lefolytatása 
 
A tervezett tevékenység részben a Khvr. 1. sz. melléklet 20. pontjának hatálya alá tartozik, mint komplex 
vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva 
csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik szervetlen 
vegyi alapanyagok gyártása, továbbá a Khvr. 2. sz. melléklet 2.5. b) pont hatálya alá tartozik, mint 
nemvasfémek feldolgozása; nemvas fémek olvasztása, valamint nemvasfémöntödék tevékenysége egyéb 
nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett, valamint a Khvr. 2. sz. melléklet 4.2. e) 
pont hatálya alá is tartozik, mint szervetlen anyagok (fémoxidok, egyéb szervetlen vegyületek) előállítása. 
 
A Khvr. 1. § (3) bekezdés b) pontja szerint a tevékenység megkezdéséhez, ha az az 1. és a 2. számú 
mellékletben egyaránt szerepel és a környezethasználó összevont eljárás lefolytatását kéri, környezeti 
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes 
környezethasználati engedély szükséges. 
 
A Khvr. 1. § (4) bekezdése szerint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság – önálló engedélyezési 
eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le. 
 
A Zrt. meghatalmazásából a Mott MacDonald Magyarország Kft.2022. augusztus 19-én a tervezett 
akkumulátor-katódanyag gyártó üzem megvalósítása érdekében összevontkörnyezeti hatásvizsgálati és 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelmetnyújtott be elektronikus 
úton a környezetvédelmi hatósághoz, amely alapján 2022. augusztus 23-án közigazgatási hatósági eljárás 
indult. 
 
Ügyfél neve, székhelye: EcoPro Global Hungary Zrt. (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) 
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A HB/17-JHNY/00748-42/2022. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése: 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az EcoPro Global Hungary Zrt. (4028 
Debrecen, Nyíl u. 46.) (a továbbiakban: engedélyes) részére a Debreceni Déli Gazdasági Övezetben 
tervezett akkumulátorkatódanyag-gyártó üzemre vonatkozóan lefolytatott engedélyezési eljárásban 
 

egységes környezethasználat i  engedélyt  
 
 
ad az alábbiakban részletezettek szerint:  
 
 
1.   Engedélyes megnevezése és adatai 
 
megnevezése: EcoPro Global Hungary Zrt. 
székhelye: 4028 Debrecen, Nyíl u. 46. 
KÜJ száma: 103954114 
statisztikai számjele: 27726453-2720-114-09 
cégjegyzékszám: 09-10-000638  
adószám: 27726453-2-09 
 
2. Az engedélyezett tevékenység adatai 
 
2.1. A tevékenység megnevezése 
 
Lítium akkumulátorok nyersanyagaként használt katódaktív-anyag előállítása 
 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. melléklet szerint: 
 

2.5. b) Nemvasfémek feldolgozása:nemvas fémek, ezen belül visszanyert (reciklált) termékek 
olvasztása (beleértve az ötvözést), valamint nemvasfémöntödék tevékenysége ólom és 
kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási 
kapacitás felett. 

 
4.2. e) Vegyipar, szervetlen anyagok előállítása: nemfémek, fémoxidok vagy egyéb szervetlen 

vegyületek (kalcium-karbid, szilícium, szilíciumkarbid). 
 

A Khvr. 1. sz. melléklet szerint: 
 
 20. Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan 

összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari 
méretben történik […] szervetlen vegyi alapanyagok gyártása méretmegkötés nélkül. 

NOSE-P kód: 104.12 Elsődleges és másodlagos fémelőállító és -szinterelő létesítmények (fémipar 
tüzelőanyag felhasználásával) 
 
105.09 Szervetlen vegyi anyagok gyártása (vegyipar) 

 
2.2.  A telephelyen folytatott fő tevékenység TEÁOR ’08 szám szerint 
 
Ipari gáz gyártása   2011 (N2 és O2 előállítása belső felhasználásra) 
Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 2013 (nátrium-szulfát – melléktermékként történő előállítása) 
Egyéb nem vas fém gyártása  2445 (katódanyag gyártása) 
Akkumulátor, szárazelem gyártása 2720 
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2.3. A tevékenység folytatásának helye 
 
Az érintett ingatlan helyrajzi száma a telekalakítást követően: 4002 Debrecen 0495/250 hrsz 
EOV koordináták:  X: 240 625 m,  
   Y: 843 713 m 
A telephely KTJ száma: 103034727 
Létesítmény KTJ szám: 103034288  
 
A telephely sarokponti koordinátái: 
EOV X Y 
ÉNy 240 820 843 427 
É-Közép 241 108 843 759 
ÉK   241 108 843 982 
DK 240 213 843 954 
DNy 240 213 843 420 

 
2.4. A tevékenység jellemző adatai, kapacitása 
 
A tervezett üzem lítium akkumulátorok nyersanyagaként használt katódaktív-anyagot állít elő, éves szinten 
120.000 tonna mennyiségben. 
 
A tervek szerint két, egymással mindenben megegyező NCA (az angol Nickel-Cobalt-Aluminium szavak 
rövidítéséből) gyártó üzemegység (NCA1 és NCA2) épül a debreceni telephelyen. A két üzemegység az 
automata kiszolgáló raktárból kapja a szükséges nyersanyagokat, segédanyagokat, majd a késztermék is 
automatikusan a raktárba kerül. A segédüzemek, mint az LHM (a lítium-hidroxid monohidrát rövidítéséből), a 
levegőelőkészítő, illetve a szennyvízkezelő üzem, valamint a logisztika az NCA üzemegységek működésére 
vannak felfűzve. 
 
Az LHM épületet azért illesztették a technológiai sorba, hogy a szennyvízkibocsátás, illetve a szennyvizek 
terhelése kisebb legyen. Az LHM épület legfontosabb szerepe az NCA technológiából származó fémek 
szennyvizes áramon keresztüli kibocsátásának csökkentése, mivel az onnan kikerülő szennyvizekben 
magas koncentrációban jelenlévő LiOH visszanyerhető, és az NCA technológiában alapanyagként 
hasznosítható, miközben melléktermékként értékesíthető kristályos nátrium-szulfát (Na2SO4) keletkezik. 
 
A gyártás során használt veszélyes anyagokat minden esetben az erre kialakított, műszaki védelemmel és 
kármentőkkel ellátott, zárható veszélyesanyag-tárolókban, biztonsági adatlapjaikkal együtt helyezik el. 
 
A gyártáshoz felhasznált főbb nyersanyagok: 
 

Üzem anyag neve 
szerkezeti 
képlet 

CAS 
azon. 

koncent-
ráció (%) 

egyszerre 
max. tárolt 
mennyiség (t) 

éves max. 
felhasználás 
(t) 

NCA1,2 nikkel-dihidroxid Ni(OH)2 
12054-48-
7 

93 
10 924 150 000 

NCA1,2 kobalt-dihidroxid Co(OH)2 
21041-93-
0 

7 

NCA1,2 lítium-hidroxid LiOH 1310-66-3 99 5 556 60 000 

NCA1,2 kobalt-szulfát 
Co2SO4 
7H2O 

10026-24-
1 

100 1 145 12 000 

NCA1,2 
bárium-
dihidroxidoktahidrát 

BaOH 
8H2O  

12230-71-
6 

100 274 900 

NCA1,2 
magnézium-
hidroxid  

MgOH 1309-42-8 100 7 120 

NCA1,2 (nano)titán-oxid TiO2 
13463-67-
7 

100 75 120 

NCA1,2 alumínium-hidroxid Al(OH)3 
21645-51-
2 

100 118 2 000 

NCA1 nátrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 25 80 m3 18 000 
NCA1 dízelolaj Tartalék generátor üzemanyaga. 320 l  
NCA1 Y-358A    10 400 
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NCA1 Y-358B    10 400 
LHM kénsav H2SO4 7664-93-9 98 30 m3 9 000 
LHM nátrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 50 60 m3 15 000 
LHM lítium-karbonát Li2CO3 554-13-2 100 319 8 000 

 
Késztermékek és tárolt mennyiségük: 
 

termék neve vegyjel CAS azon. 
tárolt mennyiség 
(tonna) 

éves termelés 
(tonna) 

lítium-nikkel-kobalt-
alumínium-oxid 

 177997-13-6 6 300 120 000 

nátrium-szulfát Na2SO4 7757-82-6 1 145 16 000 
 
A gyár folyamatos, három műszakban üzemelése tervezett. 
 
2.5. A technológia részletezése, az üzem létesítményeinek ismertetése, a már tervbe vett 

környezetvédelmi létesítmények és intézkedések bemutatása 
 
A területen létesítendő technológia fő épületei:  
 
NCA épületek  
 
A technológia fő épületeit a két, egymás utáni fázisban épülő NCA épületek jelentik. A két egymással teljesen 
azonos felépítésű és működésű csarnokban történik a termék előállításának fő gyártási folyamata. A két 
egymásra tükörszimmetrikus 6 emeletes épület, hasznos területe 66 630 m2, alapterülete 16 800 m2. 
 
A technológiai sorok gravitációsan, a felső szintről a földszint irányába épülnek föl, utóbbin történik az 
anyagkezelés (nyersanyag be-, illetve késztermék kiszállítása), illetve innen az anyagok pneumatikus 
rendszeren keresztül jutnak fel a felső szintre. 
A pinceszintbe a víztechnológia tartályai (ipari és szennyvíz), illetve a forgó hűtők gépszerkezetei nyúlnak le. 
 
AZ NCA üzemben reverz ozmózis (RO) eljárással csökkentik a komplexumon belül üzemelő 
szennyvízkezelőre bocsátott ipari szennyvíz károsanyag tartalmát. 
 
Az NCA üzem technológiájaa lítium akkumulátorok nyersanyagaként használt katódaktív-anyag, az NCA 
előállítására szolgál az alkotó fémvegyületek felhasználásával, a következő folyamatok során:  
 
1. Nyersanyag bevitel és keverés 
 
Az automata tároló és kiszolgáló épületbe érkező szilárd LiOH-ot tartalmazó zsákokat egy elektromos emelő 
segítségével juttatják a garatra, ahonnan előkészítésként kellően finom szemcseméretre őrlik, majd innen 
csővezetékrendszeren keresztül juttatják a gyártósorokra. A bevitel során keletkező port először a 
berendezésre telepített elsődleges szűrővel gyűjtik. Az őrlés elszívott levegőjét elsődleges szűrőn áthaladva 
a csövön keresztül zsákos porszűrőkre vezetik. A szűrők által összegyűjtött por visszakerül a 
nyersanyagnyílásba. Az elsődleges szűrőn áthaladt levegő a csövön keresztül a külső fő zsákos szűrőkbe 
jut. 
 
Az automata tároló és kiszolgáló épületbe érkező szilárd halmazállapotú kobalt-szulfát(-heptahidrát)ot az 
őrlőberendezés garatjára öntik (innen az elszívott levegőt porszűrőre vezetik), megőrlik (az őrlőberendezés 
levegőjét nedvesmosóra vezetik), majd tisztított (ioncserélt) vízzel keverve folyadék fázisúvá alakítják. 
 
A NCA épületekben 100 m3-es tartályokban tárolják felhasználásig a NaOH-ot (a levegőjét szintén a 
nedvesmosóra vezetik). 
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2. Hevítési és őrlési (aprítási) folyamat  
 
Az automata tároló és kiszolgáló épületben tárolt LiOH-ot, a NiOH és CoOH (prekurzor) anyagokat valamint 
a szilárd segédanyagokat (bárium-dihidroxid(-oktahidrát), magnézium-hidroxid, nano titán-oxid valamint 
alumínium-hidroxid) bigbag-ekben az 5. és 6. emeleten található őrlőrendszer garatjára öntik, majd az 
adagolótartályokban való közbenső tárolás után (a garat és a tároló légelszívó berendezését zsákos 
porszűrőre vezetik) a por állagú anyagot összekeverik és újra adagolótartályokba kerülnek (a keverő és a 
tároló légelszívó berendezését zsákos porszűrőre vezetik), majd innen a gyár második szintjén lévő 
elektromos kemencébe. 
 
Az olvasztótégelyekben lévő keveréket kb. 800°C-ig hevítik, ahol a magas hőmérsékleten az alapanyagok 
reakcióba lépnek egymással. A kevert anyag kémiailag átalakul egyetlen, homogén kőszerű anyaggá. A 
hevítés elektromos ipari hengerkemencében történik oxigéndús környezetben (szabályozott légáramú 
oxigénnel dúsított levegővel, segítendő az oxigén kémiai beépülését a termékbe). A kemencében a magas 
hőmérsékleten az anyagok tulajdonságai megváltoznak. A reakció során a következő folyamat játszódik le:  
 
Prekurzor + LiOH + adalékanyag = NCA (termék)  
 
A kemencéből a keletkező por, a gáz és a nedvességtartalom a Venturi mosóra kerül. A kalcinálást a mosási 
és szárítási folyamat után megismétlik. 
 
A hengerkemencében az anyag előrehaladási sebességének és a kemence hőmérsékletének ellenőrzése, 
illetve az O2 áramlási sebességének és koncentrációjának szabályozása a művelet fontos része. A kemence 
elszívott levegőjét nedves mosóra vezetik, a kiégett olvasztótégelyeket pedig inert hulladékként kezelik. 
 
A kiégetett és összeállt anyagot gravitációsan az első szintre juttatják, ahol a forgó hűtőberendezésekben 
(rotarycooler) lehűtik és utána annak őrlése, aprítása történik forgó őrlőberendezéssel. A hengeres 
őrlőgéppel a katódaktív-anyagot olyan mértékben zúzzák össze, hogy az a (10 cm-nél kisebb átmérőjű) 
pneumatikus csőhálózaton keresztül szállítható legyen. A hűtő- és az őrlőberendezés elszívott levegőjét 
zsákos porszűrőre vezetik.  
 
A gyártás hatékony végrehajtásához elengedhetetlen az el nem reagált anyagok mennyiségének 
minimalizálása és a kalcinálási hőmérséklet szabályozása. Ez a továbbiakban finomra őrléssel és az 
alapanyagok precíziós keverésével történik, így a porfeldolgozási technológia a gyártási folyamatot nagy 
mértékben befolyásolja.  
 
A finomra őrlést megelőzően adagolótartályba kerül az anyag, melynek levegőjét zsákos porszűrőre vezetik. 
 
3. Részecskeméret szabályozási folyamat  
 
A folyamat során a részecskeméretet tovább csökkentik, a katódaktív-anyagot levegő segítségével egy őrlős 
osztályozó malmon átáramoltatva. A részecskeméret így a nagyobb összetapadt részecskék őrléssel történő 
szétválasztásával szabályozható. Az őrlős osztályozó malmok kombinálják az aprító rendszert egy 
szemcseméret szerinti osztályozóval, amely az anyag elvárt fizikai tulajdonságai szempontjából túlméretes 
szemcséket folyamatosan visszavezeti az aprítandók közé.  
 
A hengerkemencéből kikerülő kalcinált anyag durva szemcsemérete a 10 cm-es kategóriába esik, melyet 
három zúzási, illetve őrlési fázison keresztül először kavics, majd murva végül kb. liszt finomságúra őrölnek. 
A végtermék szemcseméret-eloszlása, illetve a szemcsék mérete a megrendelői igénytől függően változik, a 
gyártási folyamatban szabályozható.  
 
A részecskeméret csökkentési folyamat légelszívó berendezései zsákos porszűrőre vannak kötve.  
 
4. Részecskeméret szabályozási folyamat – Szitálás  
 
A részecskeméretet tovább csökkentik az ultrahangos szűrőn való átszitálással, így a katódaktív-anyag 
nagyon kis szemcseméretű, homogén porrá válik. Az ultrahangos szűrés után a porfrakció 5-20 mikron 
közötti szemcseméretű.  
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5. Idegen anyagok eltávolítása elektromágnes segítségével  
 
Az idegen anyagok rontják a termékminőséget. A katódaktív-anyagban lévő idegen anyagot (vas) 
elektromágnes segítségével távolítják el. A berendezésben a mágneses erő szabályozható.  
 
A félkész terméket ezek után a további feldolgozásig átmeneti tárolótartályba helyezik.  
 
A szitálás és a szennyezőanyag-eltávolítás során elszívott levegő zsákos porszűrőre kerül. Az átmeneti 
tárolás során elszívott levegőt szintén zsákos porszűrőre vezetik.  
 
6. Mosás és víztelenítés/szárítás  
 
A katódaktív-anyagot reakciótartályba helyezik, és hozzáadják az eljárás első lépéseként bemutatott 
folyamatban előkészített folyékony nátrium-hidroxidot valamint a kobalt-szulfátot, ügyelve az arányok pontos 
beállítására, a katódaktív-anyag összetételének és a megrendelői igényeknek megfelelően. A gyártásnak 
ebben a fázisában kerül a bekeveréssel létrejövő kémiai reakció során a kobalt a katódanyag mátrixába. A 
kémiai reakciót a bevezetett melegvíz hőenergiája katalizálja, a szükséges meleg vizet az épület földszintjén 
található gáztüzelésű kazánok biztosítják.  
 
A reakciót követően ioncserélt vízben átmossák, majd a katódaktív-anyagot szűrőprés segítségével 
víztelenítik, majd elektromos üzemű (Ploughshare) keverő segítségével szárítják a nedvesség eltávolítására 
(dehidratációs/szárítási eljárás). A keverés, dehidratálás és szárítás lépések során az elszívott gázt nedves 
mosóra vezetik.  
 
A kapott anyagot szelektálják, az idegen anyagot (fémeket) elektromágnesek segítségével eltávolítják, majd 
a közbenső tárolásra csomagolják. Ezen lépések során zsákos porszűrőre vezetik a folyamatosan elszívott 
levegőt. 
 
A folyamatnak ezen a szakaszán egy közbenső termék áll elő. A megrendelő igényei és a késztermék 
felhasználási területe szerint ugyanakkor a Ni, Co és Alsztöchiometriai aránya (X-Y-Z, ahol X+Y+Z=1) 
változó. A közbenső termék kémiai összetétele a következő gyártósoron való áthaladásakor nyeri el azt az 
arányt, amelyet a készterméktől a megrendelői igények elvárnak. Ennek érdekében a közbenső katódaktív-
anyag minőségének javítása és/vagy a sztöchiometriai arány beállítása érdekében az átmeneti tárolóból 
(zsákos porszűrő) kivett anyagot keverik (zsákos porszűrő), megismétlik a hevítés (nedves mosó), hűtés és 
aprítás (zsákos porszűrő), keverés (zsákos porszűrő), szemcseméret-szabályozás és idegen anyag 
elektromágnessel való eltávolítása, keverés és csomagolás (zsákos porszűrő) lépéseket. 
 
Amennyiben a termék minősége nem éri el a kívánt szintet, a nem megfelelő sarzs az úgynevezett újra-
kezelő (retreatment) gyártósorra kerül, ahol a termeléssel teljesen megegyező lépéseken keresztül 
minősége, összetétele, szemcsemérete és annak eloszlása korrigálható. A huzamosabb ideig tárolt 
késztermék idővel összeáll, ez az „újra-kezelő” soron szintén korrigálható.  
 
7. Tételkeverés és termékcsomagolás  
 
A gyártás végterméke az NCA. A termék szalagos keverővel történő egyenletes összekeverése után 
csomagolják, zsákonként legfeljebb 600 kg-ig (tétel-keverési és csomagolási folyamat). Tételkeveréssel 
történő kiszereléskor ügyelni kell a keverési bemeneti mennyiségre, a keverési fordulatszámra, a keverési 
időre és a kibocsátásra a folyamat specifikációi szerint. A végtermék a gyártás befejezése után azonnal 
tárolásra kerül az automata késztermék raktárban.  
 
Egy gyártó épületben három NCA gyártósor és egy újra-kezelő feldolgozósor lesz. A három NCA folyamatsor 
a fent leírt folyamatokkal rendelkezik, az újra-kezelési folyamatsorban pedig csak a releváns folyamatok 
vannak úgy elrendezve, hogy ha hibás termékeket azonosítanak, azok átmenjenek a részecskeméret-
ellenőrzésen és az idegen anyagok eltávolítását szolgáló lépéseken.  
 
A három gyártósor egymással teljesen azonos, a technológia és annak lépései, valamint a pontforrások 
elhelyezkedése és méretezése, a megfelelő pontforrások emissziós értékei mind megegyeznek. A 
pontforrások számozását a határozatban külön táblázat tünteti fel. 
 
Az NCA épületekben tárolt (adalék)anyagok jellemzően 40 vagy 50 literes, a gyártó által csomagolt 
kannákban állnak az épület zárt kisraktáraiban, kármentőn. 
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Segédüzemi és egyéb létesítmények: 
 
 
LHM épület  
 
A 2 szintes LHM épületben a magas lítiumtartalmú technológiai vizekből nyerik ki a fő gyártási folyamatban 
felhasználható fémeket lítium-hidroxid monohidrát (LHM, LiOH∙H2O) formájában, csökkentve ezzel az NCA 
technológiából származó fémek szennyvizes áramon keresztüli kibocsátását, illetve az LHM épületben 
kinyert LiOH-ot az NCA technológiában alapanyagként hasznosítják, ezzel a Li nyersanyagigényt is 
csökkentik. 
 
Az LHM technológia párolgásos besűrítésen alapul, melynek során lítium-karbonát hozzáadásával az NCA 
technológiából kikerülő szennyvizekben magas koncentrációban jelenlévő LiOH visszanyerhető és 
melléktermékként kristályos nátrium-szulfát (Na2SO4) keletkezik. 
 
A folyamat közben a lítium-karbonátot feloldják az LHM üzemben tartályokban tárolt kénsavban, hogy lítium-
szulfát oldatot kapjanak. A kénsavas bekeverés során elszívott levegőt nedves mosóra vezetik. Az oldatot 
szűrőpréssel folyadék és szilárd fázisra választják szét, ezután a pH beállításához nátrium-hidroxiddal 
összekeverik, az elszívott gázt szintén nedves mosóra vezetik. 
 
A folyamat végén a kristályosítás és a szilárd-folyadék elválasztás után nagy tisztaságú LHM-et kapnak. A 
folyadékfázistól elválasztott szilárd LHM-et szárítják, vasmentesítik és az LHM üzem végtermékeként 
csomagolják. A csomagolás során zsákos porszűrőre vezetett levegőből kiválasztott port hulladékként 
elszállítják. 
 
A másik ágon a Na2SO4 kristályosítási eljárásban elválasztott nátrium-szulfát kristályokat magas 
hőmérsékleten újra feloldják, bepárlással és betöményítéssel újrakristályosítják, majd szárítják és 
csomagolják. A zsákos porszűrőre vezetett légáram során kiválasztott port szintén hulladékként elszállítják. 
 
Az előállított szilárd lítium-hidroxidot az NCA-eljárás nyersanyagaként használják fel, a nátrium-szulfátot 
pedig értékesítik. 
A folyamat koncentrálási és kristályosítási szakaszában elpárolgott vizet egy kondenzvíztartályban gyűjtik 
össze, és újra felhasználják az LHM és az NCA eljárásokban. 
 
Hulladéktároló  
 
A gyárterület ipari hulladékának gyűjtőpontja a mintegy 400 m2 alapterületű, vasbeton padozatú, fém 
trapézlemez tetőhéjalású épület. Az egyes hulladékfajták számára külön helyiségek kerülnek kialakításra, a 
folyékony anyagok elfolyását gyűjtőzsomp akadályozza meg. A padozatot vegyszerálló epoxi műgyanta 
burkolat védi, illetve akadályozza meg a folyékony szennyezőanyag beszivárgását a padozatba, melyben 
kármentő zsompot is kialakítanak. 
 
Légkezelő épületegyüttes (AP üzem – Air Pretreatment) 
 
A N2(anyag visszahűtése inert környezetben) és O2(kalcináláshoz) gázok előállítását végző egység a 
telephely nyugati oldalán, a veszélyeshulladék-tárolótól keletre, az NCA2 épülettől északra kap helyet. A 
szabad levegőből előállított gázokat 8 db 300 m3-es (O2), illetve 1db 300 m3-es (N2) felszín feletti tartályban 
tárolják. 
 
A technológiát egy kompresszorház, egy expander épület, és a villamosenergia ellátást biztosító épület  
adja. A technológiai épület mellett kap helyet egy kétszintes iroda, földszintjén irodákkal, emeletén kis 
tárgyalókkal. 
 
Kis mennyiségű olaj, kenő- és adalékanyagok tárolása történik a légkezelő egység standardgáz szobájában 
és a kompresszorépületben. Az olajokat és kenőanyagokat kármentőn, a gázokat külön, zárt helyiségben 
tárolják. 
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Automatizált logisztikai épület (magasraktár)  
 
Vasbeton szerkezetű, kb. 200 m × 60 m alapterületű, 34 méter magas, fém hullámlemez tetőborítású, 
pinceszint nélküli épület. A nyersanyagok és a késztermékek automatizált raktára, ahová a felhasznált 
nyersanyagokat tengelyen, kettős fóliahegesztéssel ellátott big-bag zsákokban szállítják, just-in-
timerendszerben. 
A raktárban automatizált rendszer mozgatja a zsákokat, közvetlen emberi beavatkozás vagy manipuláció 
nélkül, elhelyezésük biztonsági adatlapjaikkal együtt történik. 
 
 
Iroda és anyagvizsgáló/minőségellenőrző labor  
 
Az iroda és szociális (melegítőkonyha, hosszú távon üzemi konyha/étkező kialakítható, öltöző) funkciók 
mellett anyagvizsgáló és minőségellenőrző labor kap az épületben helyet.  
Az anyagok felhasználása előtt mintavételezéssel a minőségellenőrző laborban ellenőrzik azok tisztaságát. A 
szükséges anyagmennyiségeket precíziós mérlegekkel mérik ki. A kimért prekurzoranyagok, mint a nikkel-
hidroxid vagy a kobalt-hidroxid, a lítium hidroxid vagy a bárium- és alumínium hidroxidok homogén 
összekeveréséről keverőgépek gondoskodnak. 
 
Elektromos alállomás  
 
Az alállomás a telehely délkeleti sarkában található. Az alállomás két szabadon álló 132/20kV-os 
transzformátort, a hozzájuk kapcsolódó 8 db 132kV-os kapcsolót, valamint a traszformátoroktól északra egy 
hagyományos szerkezetű épületet foglal magába. Az épületben elektromos segédberendezések, iroda és 
tárgyaló kap helyet. 
 
A földkábelen beérkező 132 kV-os távvezeték két, szabadon álló, olajhűtésű transzformátorhoz csatlakozik. 
A transzformátorok előtt sínrendszerre helyezett nagyfeszültségű kapcsolók, a transzformátorok körül 
azokkal egyező magasságú tűz- és zajgátló fal áll. A transzformátorok olajzáró falú, süllyesztett 
medencében, kavicságyon állnak. Baleset, vagy a transzformátorolaj szivárgása esetén a medence a teljes 
(42.000 liter) olajmennyiséget képes felfogni. 
 
Ipariszennyvíz-kezelő berendezés 
 
A gyár friss iparivíz felhasználása 2746 m3/nap, ennek jelentős része szennyvízként elhagyja a technológiát. 
A különbözet bepárlás során távozik a folyamatból. A gyártás teljes vízigénye azonban ennél nagyobb, a 
folyamatok egy részéhez a belső tisztítás után ún. szürke vizet használnak. 
A technológiából hét áramban érkezik szennyvíz a kiegyenlítő szennyvízgyűjtő medencébe (az NCA 
üzemben a fordított ozmózis berendezés mosóvize, a felhasznált vízmennyiség magas Li tartalmú részéből 
nem újrahasznosítható rész, a nedvesmosó szennyvize, a hűtőtorony lefúvatásából keletkező, továbbá az 
LHM üzem mosóvize és hűtőtorony lefúvatásából származó és a légkezelő üzem szennyvize), majd a 
homogenizált ipari szennyvíz a belső tisztítóműre kerül. A kevert ipari szennyvíznek először a pH-ját állítják 
be kénsav (H2SO4) hozzáadásával. Ezt követően derítik a szennyvizet, a koagulációs medencébe kerül a 
szennyvíz, ahol polialumínium-klorid hozzáadásával kicsapatják (koagulálás), majd a következő lépésben a 
flokkulálás során a kicsapódott anyag polimeranyag (pl. poliakrilamid) hozzáadásával könnyebben ülepíthető 
pelyhekké áll össze. 
 
A szennyvízkezeléshez felhasznált anyagokat tengelyen szállítják a telephelyre, ahol a tartályparkban lévő 
zárt, kettős falú tartályokba fejtik át, és innen vezetékrendszeren keresztül az automata vezérlőrendszer 
irányításával kerülnek a szennyvízkezelő rendszerbe. További műszaki védelemként a padlóösszefolyó 
rendszer, a kármentő zsomp, valamint a helyiség epoxi-gyanta padlóbevonatának a kialakítása szolgál. 
 
A medence tartalmának ülepítését követően (a túlcsorduló tisztított szennyvizet további feldolgozásra a 
technológiában tartják), a víz leengedésével sűrítik, majd két lépcsőben az iszapot víztelenítik (a kipréselt 
vizet a szennyvízgyűjtő tartályba visszavezetik). A kipréselt, földnedves iszapot a veszélyes anyagnak 
minősülő fémoxid tartalma miatt elszállításig veszélyes anyagként big-bag zsákokban a telephelyen működő 
üzemi gyűjtőhelyen, veszélyes hulladékként tárolják. 
 
Az ülepítőmedence túlcsorduló, előtisztított szennyvizét homokszűrőn, majd aktívszenes szűrőn vezetik, 
szükség esetén kénsavval beállítják a pH-ját, majd egy kiegyenlítő tartályba gyűjtik, ahonnan megtörténik a 
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városi szennyvízvezetékre való kibocsátás.  
 
A szűrőket rendszeres időközönként kimossák, a mosóvizet a szennyvízgyűjtő medencébe, a 
szennyvízkezelő rendszer első lépésére visszavezetik. 
 
A technológiához kapcsolódó szennyvízkezelés 120 m3/óra (3000 m3/nap) kapacitásra tervezett.  
 
Portaépületek  
 
A főporta a főbejáratnál, a telephely keleti oldalán található. Az egyszintes épületben a beléptetés és a 
portaszolgálat kap helyet. A teherporta a tehergépjárművek ki- és beléptetését, portaszolgálatot és 
biztonsági funkciókat lát el. 

 
Energia és vízellátás 

 
A gyár működéséhez szükséges földgázt vezetékes hálózatról biztosítják. Az átlagos földgázfelhasználás 
2200 m3/h, aminek kisebbik részét (100 m3/h) épületfűtésre használják, a fennmaradó hányad a technológiai 
hőigény kielégítéséhez szükséges. 

 
A legnagyobb energiaigényt a gyártás során felhasznált villamosenergia jelenti. A teljes előre jelzett napi 
villamosenergia igény 161 000 kWh, amiből 1000 kWh az épületek villamosenergia-igényét, a többi a 
technológia (elsősorban a kalcináló berendezések) hőigényét elégíti ki. 
A villamosenergia igényt kettős betáplálással, a beruházó saját tulajdonában lévő két 132/20kV-os 
transzformátorról, valamint az Ipari Park délkeleti sarkában álló szintén 132/20kV-os transzformátorról 
biztosítják. 

 
A gyár vízfelhasználását a városi vezetékes hálózatról biztosítják, saját fúrt kutat nem létesítenek. A 
különböző tisztaságú, illetve ionösszetételű technológiai vizet a belső technológiai rendszerben állítják elő és 
biztosítják a szükséges felhasználási helyeken. A gyár végső, tervezett maximális napi vízfelhasználása 
2946 m3, ebből 200 m3 szociális célú, a többi a technológia üzemeltetéséhez szükséges. 

 
A telephelyen keletkező szennyvíz két áramból tevődik össze. A szociális célú vízfelhasználásból eredő 
szennyvíz mennyisége közelítőleg megegyezik a szociális célú vízfelhasználás mennyiségével (200 m3), és 
ez az áram egyenesen a városi szennyvíztisztító-műre kerül. A technológiából származó szennyvíz becsült 
napi maximális mennyisége 1732 m3. A technológiai vízfelhasználás és a szennyvízkibocsátás különbsége 
(1014 m3/d) párolgási veszteség. A technológiai szennyvíz kibocsátása a városi szennyvízhálózatra 
puffertartályon keresztül, folyamatos üzemben történik. 

 
 

2.6. A létesítmény légszennyező pontforrásainak EOV koordinátái 
   

Technológia Pontforrás Típus EOV X EOV Y 

LHM 
hőtermelés 

P1 kazán 843813,1 240482,6 
P2 kazán 843816,2 240482,6 
P3 kazán 843819,3 240482,6 
P4 kazán 843822,3 240482,6 

NCA1 
hőtermelés 

P5 
kazán 

843729,2 240392,8 kazán 
kazán 

NCA2 
hőtermelés 

P6 
kazán 

843711 240392,8 kazán 
kazán 

LHM üzem 

P7 Zsákosporszűrő 843813,9 240489,3 
P8 Zsákosporszűrő 843813,9 240496,2 
P9 Nedvesmosó 2 843813,9 240504,9 
P10 Nedvesmosó 1 843854,4 240561 

Laboratórium 

P11 Zsákosporszűrő 843883,6 240322,2 
P12 Nedvesmosó 843884,3 240341,3 
P13 Nedvesmosó 843899,8 240354,9 
P14 Aktívszenesszűrő 843899,7 240330,1 
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NCA1 üzem 

P15 Zsákosporszűrő 843751,5 240309,2 
P16 Zsákosporszűrő 843753,9 240309,2 
P17 Zsákosporszűrő 843758,3 240309,2 
P18 Zsákosporszűrő 843782,3 240309,2 
P19 Zsákosporszűrő 843786,7 240309,2 
P20 Zsákosporszűrő 843789,1 240309,2 
P21 Zsákosporszűrő 843793,5 240309,2 
P22 Zsákosporszűrő 843796 240309,2 
P23 Zsákosporszűrő 843801 240309,2 
P24 Vákuumosporgyűjtő 843809 240310,6 
P25 INNO porleválasztó 843759,8 240395,2 
P26 INNO porleválasztó 843759,8 240398,4 
P27 INNO porleválasztó 843823,8 240398,4 
P28 VENTURI Nedvesmosó 843750,7 240389,6 
P29 VENTURI Nedvesmosó 843779,6 240401,9 
P30 VENTURI Nedvesmosó 843827,5 240390,5 
P31 Vákuumosporgyűjtő 843737,5 240338,8 
P32 Örvényesmosó 843743,1 240342,2 
P33 Örvényesmosó 843746 240342,2 
P34 Örvényesmosó 843748,9 240342,2 
P35 Aktívszenestorony 843734,3 240315,6 
P36 Kalcinálósorelszívókürtő 843751,3 240429,8 
P37 Kalcinálósorelszívókürtő 843751,3 240432,8 
P38 Kalcinálósorelszívókürtő 843751,3 240435,9 
P39 Kalcinálósorelszívókürtő 843792,4 240440 
P40 Kalcinálósorelszívókürtő 843795,5 240440 
P41 Kalcinálósorelszívókürtő 843798,5 240440 
P42 Kalcinálósorelszívókürtő 843841,3 240429,8 
P43 Kalcinálósorelszívókürtő 843841,3 240432,8 
P44 Kalcinálósorelszívókürtő 843841,3 240435,9 
P45 Kalcinálóhelyiségelszívókürtő 843746,7 240388 
P46 Kalcinálóhelyiségelszívókürtő 843799,8 240399,5 
P47 Kalcinálóhelyiségelszívókürtő 843821,5 240388 
P48 Szűrőprésleválasztó 843767,7 240318,1 
P49 Szűrőprésleválasztó 843767,7 240323,2 
P50 Szűrőprésleválasztó 843767,7 240328,2 

NCA1 üzem 

P51 Zsákosporszűrő 843688,8 240309,2 
P52 Zsákosporszűrő 843686,3 240309,2 
p53 Zsákosporszűrő 843681,9 240309,2 
P54 Zsákosporszűrő 843658 240309,2 
p55 Zsákosporszűrő 843653,6 240309,2 
P56 Zsákosporszűrő 843651,1 240309,2 
P57 Zsákosporszűrő 843646,7 240309,2 
P58 Zsákosporszűrő 843644,3 240309,2 
P59 Zsákosporszűrő 843639,3 240309,2 
P60 Vákuumosporgyűjtő 843631,2 240310,6 
P61 INNO porleválasztó 843680,5 240395,2 
P62 INNO porleválasztó 843680,5 240398,4 
P63 INNO porleválasztó 843616,4 240398,4 
P64 VENTURI Nedvesmosó 843689,6 240389,6 
P65 VENTURI Nedvesmosó 843660,6 240401,9 
P66 VENTURI Nedvesmosó 843612,7 240390,5 
P67 Vákuumosporgyűjtő 843702,8 240338,8 
P68 Örvényesmosó 843697,2 240342,2 
P69 Örvényesmosó 843694,2 240342,2 
P70 Örvényesmosó 843691,3 240342,2 
P71 Aktívszenestorony 843705,9 240315,6 
P72 Kalcinálósorelszívókürtő 843689 240429,8 
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P73 Kalcinálósorelszívókürtő 843689 240432,8 
P74 Kalcinálósorelszívókürtő 843689 240435,9 
P75 Kalcinálósorelszívókürtő 843647,8 240440 
P76 Kalcinálósorelszívókürtő 843644,8 240440 
P77 Kalcinálósorelszívókürtő 843641,7 240440 
P78 Kalcinálósorelszívókürtő 843598,9 240429,8 
P79 Kalcinálósorelszívókürtőkürtő 843598,9 240432,8 
P80 Kalcinálósorelszívókürtőkürtő 843598,9 240435,9 
P81 Kalcinálóhelyiségelszívókürtő 843693,5 240388 
P82 Kalcinálóhelyiségelszívókürtő 843640,4 240399,5 
P83 Kalcinálóhelyiségelszívókürtő 843618,7 240388 
P84 Szűrőprésleválasztó 843672,6 240318,1 
P85 Szűrőprésleválasztó 843672,6 240323,2 
P86 Szűrőprésleválasztó 843672,6 240328,2 

 
 
3. Környezetvédelmi előírások, feltételek 
 
Az engedélyes köteles az engedélyezett tevékenységet az alábbiakban leírt feltételek és intézkedések 
szerint végezni a jelentős kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése 
érdekében:  
 
3.1. Földtani közeg védelme 
 
3.1.1. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek 

védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fav.) 1. számú melléklete 
szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért az alapanyagok, a 
termékek és a hulladékok tárolása, kezelése, szállítása, stb., valamint a gyártási technológia és az 
ahhoz kapcsolódó műveletek során fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem 
betartására, betartatására, illetve a földtani közeg védelmi intézkedésekre.  
 

3.1.2. Az építési fázis során a szállító járművek, munkagépek és egyéb eszközök helyszíni üzemeltetését, 
tárolását, üzemanyag feltöltését úgy kell megvalósítani, hogy a földtani közeg ne 
szennyeződhessen. A munkagépek javítási munkáit a beruházási helyszínen kívül, szakműhelyben 
kell elvégezni. Kisebb elengedhetetlen helyszíni szerelés, feltöltés (pl. üzemanyag, hidraulika olaj 
stb.) ideiglenesen szigetelt, megfelelő műszaki védelemmel ellátott helyen végezhető. 
 

3.1.3. Amennyiben az építési munkák, vagy a gyártási tevékenység során szennyezett talajt találnak, 
abban az esetben haladéktalanul értesíteni kell a vízvédelmi hatóságot, valamint a környezetvédelmi 
hatóságot. E tekintetben különösen a korábbi telephely-szerű környezethasználatok helyén (pl. 
állattartó telep, tanya) végzett földmunkák közben kell kiemelt figyelmet fordítani. 
 

3.1.4. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szennyeződés mértéke nem okozhat a felszín 
alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 
méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 
3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

 
3.1.5. Az összevont eljárás lefolytatása iránti kérelemhez mellékelt dokumentációjában foglalt, a földtani 

közeg minőségének védelmét szolgáló javaslatokat az építési munkák során és az üzemelés idején 
az alábbiak szerint be kell tartani. 

 
3.1.5.1. Építési munkák során 

a) Az építési utak csak stabilizált talajú területeken haladhatnak; nem vezethetnek utak későbbi 
zöld területeken (talajtömörödés és -szennyezés elkerülése, minimalizálása). 

b) Építőgépek tankolására, parkoltatására műszaki védelemmel (pl. kármentő, geotextília) ellátott 
depó kialakítása szükséges. 

c) A Ni, Co és Cr koncentrációk akkreditált mintavételen és -vizsgálaton alapuló ellenőrzése a 
felső talajrétegben (0,2 és 0,5 m mélységben) a kivitelezés megkezdése előtt, különösen a volt 
tanyák környezetében, tanyánként legalább 5 db egyenletesen kiosztott furatból vett mintákkal 



12 
 

történjen. A vizsgálati eredményeket a kézhezvételt követően haladéktalanul meg kell küldeni a 
környezetvédelmi hatóság részére. 

 
3.1.5.2. Üzemelés ideje alatt 

a) Műszaki védelemmel ellátott veszélyes anyag tároló helyeket (kármentő zsompok, valamint 
vízzáró, mechanikailag és kémiailag ellenálló padlóburkolatok) kell üzemeltetni. 

b) Tartályok, tartálypark műszaki védelmét, csapadékvíztől való védelmét biztosítani kell. 
c) Felszín alatti elhelyezés esetén duplafalú, szivárgás-érzékelővel ellátott tartály alkalmazása 

kötelező. 
d) Szennyező anyag bevezetését el kell kerülni. 

 
3.1.6. A határozat indokoló részében felsorolt műszaki védelem kialakítása – különös tekintettel az NCA 

épületek és az automata magasraktár közötti terület csapadékvízének gyűjtését és kezelését 
szolgáló műtárgyak megvalósítására – kötelező. 
 

3.1.7. A földtani közeg minőségének védelme érdekében a Fav. szerinti szennyezőanyag (vagy azt 
tartalmazó anyag, termék, hulladék, stb.), valamint a csapadékvíz és a szennyvíz gyűjtésére, 
(elő)tisztítására, elvezetésére és/vagy tározására szolgáló 
a) földfelszín feletti műtárgyakat, építményeket, berendezéseket szemrevételezéssel legalább 

évente, 
b) földfelszín (vagy részben földfelszín) alatti csatornákat, vezetékeket, műtárgyakat, tározókat, 

berendezéseket víztartási-, vízzárósági-, illetve nyomáspróbával legalább 5 évenként 
rendszeresen ellenőrizni kell. Az esetleges szivárgást, elfolyást okozó hibákat haladéktalanul el kell 
hárítani. Az ellenőrzések megtörténtét, eredményét, valamint a javításokat naplózni kell, és a 
hatósági ellenőrzések során be kell mutatni. A földfelszín (vagy részben földfelszín) alatti 
létesítmények fentiek szerinti vizsgálati jegyzőkönyveit, az eredmények kiértékelését, az elvégzett, 
vagy szükséges helyreállítási munkák ismertetését a következő felülvizsgálati dokumentációban is 
szerepeltetni kell. 

Amennyiben a fenti vizsgálatok előírt időközönkénti elvégzése elháríthatatlan, a termelést 
ellehetetlenítő akadályba ütközik, úgy 
– a vizsgálatok indokolt esetben a fentiekben előírtaktól eltérő időközökben is elvégezhetők, de 

törekedni kell az előírt időközök nagyságrendjének betartására; 
– folyamatos üzem esetén a karbantartási szünet, vagy egyéb ok miatti leállás idején kell elvégezni a 

vizsgálatokat; 
– leállás, vagy egyéb termelési szünet hiányában az előírt vizsgálatokat helyettesítő, de azokkal 

egyenértékű eredményt adó módszerrel (pl. kamerás vizsgálat) kell meggyőződni a 
létesítmények műszaki védelmi képességéről. 

Ha az előírt vizsgálatok a meghatározott időben nem végezhetők el, azok okát – az adott vizsgálatra 
előírt időpontban – naplózni kell, és egyben rögzíteni kell a vizsgálat (vagy az azt helyettesítő 
ellenőrzés) várható időpontját is. 
 

3.1.8. A benyújtott alapállapot-jelentést a környezetvédelmi hatóság elfogadja. 
 
Üzemi kárelhárítási terv 

 
3.1.9. Az engedélyezett tevékenység a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 6. § (3) bekezdése és 2. számú 
melléklete szerint üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. Az üzemi kárelhárítási tervet első 
alkalommal a tevékenység megkezdése előtt legalább 60 nappal kell benyújtani. A (Kár. 7. § (3) 
bekezdésében foglalt jogosultsággal rendelkező szakértő által) készített üzemi kárelhárítási tervet a 
Kár. 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal kell dokumentálni, és az elektronikus ügyintézés 
szabályainak megfelelően megküldeni a jóváhagyást végző környezetvédelmi hatóságnak, valamint 
a Kár. 7. § (2) bekezdése szerint érintett szerveknek. 
 

3.1.10. Az engedélyes köteles a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv adatainak folyamatos vezetéséről, az 
adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő 
felülvizsgálatáról gondoskodni. A változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül írásban 
értesítenie kell. A terv jóváhagyása óta bekövetkezett valamennyi változást (kárelhárításért felelős 
vezetők adatai, területileg illetékes hatóságok, érintett szervek adatai stb.) a tervben haladéktalanul 
át kell vezetni és meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak. 
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3.1.11. Az üzemi kárelhárítási tervet – függetlenül a változások átvezetésétől – ötévenként felül kell 

vizsgálni, továbbá a technológiában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi 
körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül a terv felülvizsgálatát szintén el kell végezni. 
A (Kár. 7. § (3) bekezdésében foglalt jogosultsággal rendelkező szakértő által) felülvizsgált üzemi 
kárelhárítási tervet a Kár. 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal kell elkészíteni (egységes 
szerkezetben) és az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelően megküldeni a jóváhagyást 
végző környezetvédelmi hatóságnak, valamint a Kár. 7. § (2) bekezdése szerint érintett szerveknek.  
 

3.1.12. A telephely területén esetlegesen bekövetkezett környezeti káreseménynél a kárelhárítást, valamint 
az érintett szervek, hatóságok értesítését, az együttműködést és a kárelhárítási tevékenység 
dokumentálását a mindenkor érvényes, jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltak szerint kell 
végezni. 

 
Földtani közeg monitoring 

 
3.1.13. A telephelyen folyó tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának pontos megítélése érdekében 

engedélyesnek monitoringot kell végeznie 1 illetve 5 évenkénti gyakorisággal. 
A mintavételeket a földtani közeg esetleges szennyeződése szempontjából kritikus helyeken kell 
végezni, részben felszín közelben, részben pedig furatonként több mélységközben, az alábbiak 
szerint. 

 
3.1.13.1. Földtani közeg mintavételi helyek: 

– az elektromos állomás/alállomás ÉK-i sarka melletti zöldterületen 
– a csapadékvíz tározók között húzódó úttól D-i irányban, a csapadékvíz tározó közelében 
– az LHM épülettől Ny-ra eső zöldterület DK-i (NCA épület felé eső) szegletében 
– az LHM épülettől Ny-ra eső zöldterület ÉNy-i (AP terület felé eső) szegletében 
– a telephely É-i (K-Ny irányú) kerítésvonalán belül, annak felezőpontja környezetében 
– a telephely Ny-i kerítésvonalán belül, az NCA épületek É-i oldala mellett húzódó út 

tengelyének megosszabbításában 
– az automatizált raktártól D-re, a kamionos rakódó rámpához legközelebb eső zöldfelületen 
– a veszélyeshulladék-tárolótól nyugatra eső legközelebbi zöldfelületen, a tároló rövid 

tengelyének a vonalában 
 

3.1.13.2. Vizsgálandó szennyezőanyagok 
– az elektromos állomás/alállomás ÉK-i sarka melletti zöldterületen: TPH 
– a csapadékvíz tározó közelében: TPH és a Favhér. 1. melléklet 1. pontjában, valamint a 3. 

melléklet A) rész 1. pontjában feltüntetett fémek és félfémek. 
– a többi mintavételi helyen: a Favhér. 1. melléklet 1. pontjában, valamint a 3. melléklet A) rész 

1. pontjában feltüntetett fémek és félfémek. 
 

3.1.13.3. Vizsgálati gyakoriság 
– 1 évenkénti gyakorisággal – a 3.1.12.1. pontban meghatározott mintavételi helyeken – 1-1 db 

felszín közeli mintát (0-10 cm mélységben), valamint 1-1 db mintát közvetlenül 0,2 m mélység 
alatt kell venni és bevizsgálni a 3.1.12.2. pontban előírt szennyezőanyagokra; 

– 5 évenkénti gyakorisággal – a 3.1.12.1. pontban meghatározott mintavételi helyeken – a 
terepszint alatt 1 m, 2 m, 3 m és 4 m mélységben 1-1 db mintát kell venni és bevizsgálni a 
3.1.12.2. pontban előírt szennyezőanyagokra (amennyiben valamely mintavétel idején a 
legalsó mintavételi mélység eléri, vagy meghaladja a megütött talajvíz szintjét, úgy a talajvíz 
alól nem kell mintát venni). 

 
3.1.14. A mintavételek és -vizsgálatok, valamint az eredmények értékelése során be kell tartani a Fav. és a 

Favhér. előírásait.  
 

3.1.15. A földtani közeg monitoring eredményeket – a Fav. és a Favhér. előírásainak figyelembevételével – 
kiértékelve legkésőbb a tárgyév november 30. napjáig be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóság 
részére. 
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3.1.16. A földtani közegre vonatkozó első 5 éves monitoring teljesítését úgy kell ütemezni, hogy annak 
kiértékelt eredménye – az évenként vett minták eredményeivel együtt – a Khvr. 20/A. § (4) 
bekezdésében meghatározott időszakonként esedékes felülvizsgálatról készítendő 
dokumentációban már szerepeljen. 

 
3.2. Hulladékgazdálkodás 
 
Kivitelezési szakasz 
 
3.2.1. Az építés, kivitelezés során keletkező építési hulladékok gyűjtése, kezelése az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendeletben előírtak szerint történhet. 

 
3.2.2. A kivitelezés során keletkező hulladékokat, azok átvételére engedéllyel rendelkező szervezeteknek 

adhatják át a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §-ban 
meghatározottak szerint. 

 
3.2.3. Az építési tevékenység befejezését követően az építtető nyilatkozzon a tényleges adatok birtokában 

a keletkezett építési hulladékok mennyiségéről. Amennyiben a keletkezett építési hulladékok 
tényleges mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott mennyiségek valamelyikét, úgy az építtető köteles elkészíteni és 
benyújtani az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. 
számú melléklete szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékokat kezelő 
szervezet átvételi igazolását.  

 
Üzemelési szakasz 
 
3.2.4. A hulladék termelőjének a hulladékot típus és jelleg szerint a hulladékjegyzékről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározottak szerint be kell sorolni és a besorolt hulladékok kezeléséről a Ht. 31. §-
ban meghatározottak szerint kell gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében 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. 
 

3.2.5. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó 
hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani. 
 

3.2.6. Az üzemi gyűjtőhely kialakítása során figyelembe kell venni az egyes hulladékgazdálkodási 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. 
rendelet előírásait. 
 

3.2.7. Az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban kell 
rögzíteni. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a 
környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyást követően üzemeltethető. 
 

3.2.8. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni a 246/2014. 
(IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményekkel. 
 

3.2.9. Az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről 
gondoskodni kell.  
 

3.2.10. A gyűjtőhely üzemeltetése során biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt a veszélyes 
hulladék ne szennyezze a környezetet.  
 

3.2.11. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg 10,7 tonna nem veszélyes hulladék és 114,4 tonna veszélyes 
hulladék tárolható.  
 

3.2.12. A telephelyen képződött hulladék legfeljebb 1 évig gyűjthető. 
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3.2.13. A tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelő nyilvántartást kell vezetni. 
 

3.2.14. Adatszolgáltatási kötelezettségének – a tevékenysége során keletkezett hulladékokról – évente a 
tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie, amennyiben a 309/2014. (XII. 11.) Korm. 
rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában előírt feltételek teljesülnek. 
 

3.2.15. A tevékenység során keletkező melléktermék Ht. 8. § szerinti feltételeknek való megfelelésről a 
környezetvédelmi hatóság részére nyilatkozni kell.  

 
3.3. Levegőtisztaság-védelem 
 
Kivitelezési szakasz 
 
3.3.1. A kivitelezési munkálatokkal érintett területen – beleértve a szállítási útvonalakat – a diffúz kiporzás 

minimalizálása érdekében műszaki – pl. nedvesítés, sárrázó útburkolat, szállított anyag fedése stb. –
, illetve munkaszervezési eljárásokat kell alkalmazni. 
 

3.3.2. A levegőterhelés mérséklése érdekében a kivitelezési munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, 
alacsony szennyezőanyag kibocsátású munkagépekkel kell végezni.  
 

3.3.3. A kivitelezési munkálatok végzése során keletkező hulladékok nyílt téri, vagy a hulladékok 
égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő 
égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen 
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 27. § (2) bekezdésének értelmében tilos. A 
hivatkozott jogszabályhely értelmében nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi 
kár kivételével - bármilyen okból kigyullad. 
 
 

Üzemelési szakasz 
 

3.3.4. Az alábbi levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források létesítése, 
levegővédelmi próbaüzeme és technológiai próbaüzeme engedélyezett: 
 
Technológia Berendezés Pontforrás 
1. LHM hőtermelés Földgáz üzemű kondenzációs kazán (3.743 kW) 

Földgáz üzemű kondenzációs kazán (3.743 kW) 
Földgáz üzemű kondenzációs kazán (3.743 kW) 
Földgáz üzemű kondenzációs kazán (3.743 kW) 

P1  
P2 
P3 
P4 

2. NCA1 hőtermelés Földgáz üzemű kondenzációs kazán (930 kW) 
Földgáz üzemű kondenzációs kazán (930 kW) 
Földgáz üzemű kondenzációs kazán (930 kW) 

 
P5 
 

3. NCA2 hőtermelés Földgáz üzemű kondenzációs kazán (930 kW) 
Földgáz üzemű kondenzációs kazán (930 kW) 
Földgáz üzemű kondenzációs kazán (930 kW) 

 
P6 

4. LHM üzem Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Nedves mosó 2. 
Nedves mosó 1. 

P7 
P8 
P9 
P10 

5.Laboratórium Zsákos porszűrő 
Nedves mosó 
Nedves mosó 
Aktívszenes szűrő 

P11 
P12 
P13 
P14 

6.NCA1 üzem Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 

P15 
P16 
P17 
P18 
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Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Vákuumos porgyűjtő 
INNO porleválasztó 
INNO porleválasztó 
INNO porleválasztó 
VENTURI Nedves mosó 
VENTURI Nedves mosó 
VENTURI Nedves mosó 
Vákuumos porgyűjtő 
Örvényes mosó 
Örvényes mosó 
Örvényes mosó 
Aktívszenes torony 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló helyiség elszívó kürtő 
Kalcináló helyiség elszívó kürtő 
Kalcináló helyiség elszívó kürtő 
Szűrőprés leválasztó 
Szűrőprés leválasztó 
Szűrőprés leválasztó 

P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P24 
P25 
P26 
P27 
P28 
P29 
P30 
P31 
P32 
P33 
P34 
P35 
P36 
P37 
P38 
P39 
P40 
P41 
P42 
P43 
P44 
P45 
P46 
P47 
P48 
P49 
P50 

7.NCA2 üzem Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Zsákos porszűrő 
Vákuumos porgyűjtő 
INNO porleválasztó 
INNO porleválasztó 
INNO porleválasztó 
VENTURI Nedves mosó 
VENTURI Nedves mosó 
VENTURI Nedves mosó 
Vákuumos porgyűjtő 
Örvényes mosó 
Örvényes mosó 
Örvényes mosó 
Aktívszenes torony 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló sor elszívó kürtő 

P51 
P52 
P53 
P54 
P55 
P56 
P57 
P58 
P59 
P60 
P61 
P62 
P63 
P64 
P65 
P66 
P67 
P68 
P69 
P70 
P71 
P72 
P73 
P74 
P75 
P76 
P77 
P78 
P79 
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Kalcináló sor elszívó kürtő 
Kalcináló helyiség elszívó kürtő 
Kalcináló helyiség elszívó kürtő 
Kalcináló helyiség elszívó kürtő 
Szűrőprés leválasztó 
Szűrőprés leválasztó 
Szűrőprés leválasztó 

P80 
P81 
P82 
P83 
P84 
P85 
P86 

 
3.3.5. Engedélyezett üzemeltetési időszak letelte után légszennyező forrás és csatlakozó berendezés 

kizárólag újabb üzemelési időszakra vonatkozó, a környezetvédelmi hatóság által kiadott, végleges 
egységes környezethasználati engedély birtokában működtethető. 
 

3.3.6. A 3.3.4. pontban felsorolt pontforrások működési engedélyének megszerzése, valamint a 
telephelyen további jelentéskötelezett légszennyező pontforrás létesítése érdekében az egységes 
környezethasználati engedély módosítását kell kezdeményezni, a kérelmet a Lvr. 5. sz. melléklete 
szerint kell összeállítani.  
 

3.3.7. Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetése során a 
levegővédelmi követelményeket be kell tartani. Amennyiben a levegővédelmi követelmények az 
engedélyezett üzemeltetési időszak alatt nem teljesülnek, a környezetvédelmi hatóság az 
üzemeltetést korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.  
 

3.3.8. Amennyiben az engedélyezett üzemelési időszak alatt, a légszennyező forrásoknak a hatályos 
jogszabályban előírt módon megállapított hatásterületén, a forrásokon kibocsátott légszennyező 
anyagok tekintetében légszennyezettség alakul ki, a környezetvédelmi hatóság a források és a 
csatlakozó berendezések üzemeltetését korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.  
 

3.3.9. A tüzeléstechnikai berendezéseken legalább éves rendszerességgel, illetve szükség szerint égőfej 
beállítást kell végeztetni szakszervizzel.  
 

3.3.10. A légszennyező források kibocsátását csökkentő eljárás megfelelőségét, illetve a berendezés/ek 
hatásfokának megfelelőségét a technológiák üzemeltetése során folyamatosan biztosítani kell.  

 
3.3.11. A laborban felhasznált, illékony szerves vegyületek kibocsátást eredményező anyagok szabadtéri, 

illetve szállító tartályokba, vagy tartályokból történő átfejtése kizárólag zárt technológiával történhet. 
 
3.3.12. A telephelyen a diffúz jellegű kibocsátásokat, valamint bűzhatást okozó technológiákat az elérhető 

legjobb technika alkalmazásával, a technológiai fegyelem betartásával úgy kell működtetni, hogy a 
technológiából a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe, illetve lakosságot 
zavaró bűzhatást ne okozzon.  
 

3.3.13. A jelen engedélyben megjelölt ingatlanon végzett tevékenységekkel kapcsolatos szállítások esetén a 
fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő intézkedés megtételével, hogy a szállított anyag 
levegőterhelést ne okozzon. A hulladék be- és kiszállítások során biztosítani kell, hogy a szállított 
anyag szétszóródása a szállítási útvonalon és annak környezetében ne következhessen be.  

 
 
Emissziós határértékek  
 
3.3.14. Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetése során az 

alábbi kibocsátási határértékeket kell betartani: 
 

Pontforrás kódja 
Légszennyező 
anyagosztály 

Légszennyező anyag 
Határérték 
mg/m3 

P1, P2, P3, P4, P5, P6 
53/2017. (X. 18.) FM 
rendelet 5. melléklet 2. 
pont „F” oszlop 

SO2 
NOx 
Szilárd anyag 
CO 

           35,0 
         100,0 
             5,0 
         100,0 

A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa 
nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 
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Pontforrás kódja 
Légszennyező 
anyagosztály 

Légszennyező anyag 
Határérték 
mg/Nm3 

P7 – P86  BAT-AEL érték* por               5 
*A Bizottság (EU) 2016/1032 Végrehajtási Határozata BAT 171. pont 48. táblázat alapján 
meghatározva. 
A mg/Nm3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa 
nyomású gázra vonatkoznak. 

 

Pontforrás kódja 
Légszennyező 
anyagosztály 

Légszennyező anyag 
Határérték 
mg/Nm3 

P11 – P13, P15 – P34, 
P36 – P50, P51 – P70, 
P72 – P86  

BAT-AEL érték* nikkel              0,2 

*A Bizottság (EU) 2016/1032 Végrehajtási Határozata BAT 173. pont 50. táblázat, valamint a 
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján meghatározva. 
A mg/Nm3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa 
nyomású gázra vonatkoznak. 

 

Pontforrás kódja 
Légszennyező 
anyagosztály 

Légszennyező 
anyag 

Tömegáram 
[kg/h] 

Határérték 
mg/Nm3 

P11 – P13, P15 – 
P34, P36 – P50, P51 
– P70, P72 – P86  

4/2011. (I. 14.) VM 
rendelet 6. 
melléklet 2.1.1. 
pont „B” osztály* 

kobalt 0,005 <            0,2 

*A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján meghatározva. 
A mg/Nm3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa 
nyomású gázra vonatkoznak. 

Pontforrás kódja 
Légszennyező 
anyagosztály 

Légszennyező 
anyag 

Tömegáram 
küszöbérték 

Határérték 
mg/m3 

P14, P35, P71 
4/2011. (I. 14.) VM 
rendelet 6. melléklet 
2.3.1. pont „A” osztály 

Szerves 
anyagok       0,1           20 

A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa 
nyomású, véggázra vonatkoznak. 

 
Monitoring 

 
3.3.15. A telephelyen üzemelő légszennyező forrásokról, valamint a hozzájuk kapcsolódó technológiai 

berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni, amelyben naprakészen fel kell 
tüntetni az alábbiakat: 
 a technológiai berendezések, valamint az elszívó berendezések üzemidejét (negyedévenkénti 

összesítéssel), 
 a légszennyező anyagok kibocsátására hatást gyakorló adatokat (felhasznált anyagok fajtánkénti 

mennyisége negyedéves összesítéssel, összetételük, minőségi jellemzőik stb.), 
 a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és 

időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket, 
 a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét és időtartamát, valamint a 

karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás változást. 
 

3.3.16. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, összesíteni kell és az összesítést a tárgyévet 
követő év március 31. napjáig az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell 
küldeni a környezetvédelmi hatósághoz. 
 
 
 
 

3.3.17. Az engedélyezett üzemelési időszak alatt a jelentés kötelezett légszennyező források kibocsátását – 
a határértékek teljesülésének igazolására – emisszió méréssel kell az üzemeltetőnek vizsgáltatnia, 
az alábbi táblázatban előírt gyakorisággal és teljesítési határidővel: 
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Technológia 
Légszennyező 
forrás 

Mérési 
gyakoriság 

Vizsgálati jegyzőkönyv, szakértői 
vélemény benyújtási határideje 

1. LHM 
hőtermelés 

P1, P2, P3, P4, 
 

3 évente 
Első alkalommal az üzemeltetés 
megkezdését követő 90 napon belül 

2. NCA1 
hőtermelés 

P5 
 

3 évente 
Első alkalommal az üzemeltetés 
megkezdését követő 90 napon belül 

3. NCA2 
hőtermelés 

P6 
3 évente 
 

Első alkalommal az üzemeltetés 
megkezdését követő 90 napon belül 

4. LHM üzem P7, P8, P9, P10 félévente 
Első alkalommal az üzemeltetés 
megkezdését követő 90 napon belül 

5. Laboratórium 
P11, P12, P13, 
P14 

félévente 
Első alkalommal az üzemeltetés 
megkezdését követő 90 napon belül 

6. NCA1 üzem P15 – P50 félévente 
Első alkalommal az üzemeltetés 
megkezdését követő 90 napon belül 

7. NCA2 üzem P51 - P86 félévente 
Első alkalommal az üzemeltetés 
megkezdését követő 90 napon belül 

 
Az emisszió mérésről a környezetvédelmi hatóságot előzetesen értesíteni kell, a mintavétel tervezett 
időpontja előtt legalább 15 nappal. Az akkreditált mérőszervezettel készíttetett vizsgálati 
jegyzőkönyvet az üzemeltetőnek a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtania.  
 

3.3.18. A próbaüzemek befejezését követően, a technológiai próbaüzem befejezését követően, az üzemelés 
időszaka alatt éves rendszerességgel immissziós mérést kell végezni az immissziós határértékek 
teljesülésének igazolása érdekében. Az imissziómérést fűtési időszakban, lehetőség szerint 
inverziós légrétegződés alkalmával kell elvégezni. Az elkészített immisszió vizsgálati jegyzőkönyvet 
a mérést követő 15 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére. A betartandó 
immissziós határértékekről a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. 

Próbaüzem 
 

3.3.19. Az alkalmazott technológiához tartozó berendezésekkel és csatlakozó pontforrásokkal – a 
hőtermelés technológiákhoz tartozó berendezések kivételével – 6 hónapos levegővédelmi 
próbaüzemet kell lefolytatni pontforrásonként annak igazolása céljából, hogy a teljesülnek a 
levegővédelmi követelmények.  
 

3.3.20. A levegővédelmi próbaüzem jelen egységes környezethasználati engedély véglegessé válását 
követően a pontforrások telepítésével és üzembe helyezésével veszi kezdetét.  
 

3.3.21. A levegővédelmi próbaüzem befejezése a 3.3.19. pontban meghatározott kezdőnapot követő 180. 
nap éjfél.  
 

3.3.22. A levegővédelmi próbaüzemen belül összefüggő 30 napos időszakban emissziós méréseket kell 
végezni a betelepített (hőtermelés technológia kivételével) pontforrások vonatkozásában.  
 

3.3.23. A levegővédelmi próbaüzem alatt a 3.3.4-3.3.17. pontokban előírtakat be kell tartani. A 3.3.22. 
pontban előírt időszakos mérések időpontjáról a környezetvédelmi hatóságot előzetesen értesíteni 
kell, a mintavétel tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal.  
 

3.3.24. A 3.3.22. pontban előírt időszakos mérésekről készült emissziós mérési jegyzőkönyveket a 
környezetvédelmi hatóság részére be kell nyújtani az időszakos mérést követő hónap 10. napjáig. 
 

3.3.25. Az alkalmazott technológiához tartozó berendezésekkel és csatlakozó pontforrásokkal – a 
hőtermelés technológiákhoz tartozó berendezések kivételével – 6 hónapos technológiai 
próbaüzemet kell lefolytatni levegővédelmi követelmények teljesülésének igazolására. A technológiai 
próbaüzem kezdete az utolsó levegővédelmi próbaüzem lezárulta, de legkésőbb az első 
levegővédelmi próbaüzem megkezdését követő 18. hónap utolsó napja. 
 

3.3.26. A technológiai próbaüzem emisszió mérési gyakoriságára a 3.3.17. pontban írtak az irányadóak.     
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3.3.27. A próbaüzemek tapasztalatait összegző értékelést a próbaüzemek befejezését követő 15 napon 
belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.  

 
Adatszolgáltatás 
 
3.3.28. A jelentéskötelezett légszennyező források és csatlakozó berendezések telepítését követően, de az 

üzembe helyezést megelőzően, a telephelyre illetve a pontforrásokra levegőtisztaság-védelmi 
adatszolgáltatást (LAL) kell teljesíteni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe 
(OKIR) történő adatfelvitellel. 
Az engedélyezett üzemelési időszak alatt a légszennyező források adataiban bekövetkező 
változásokat (LAL) a változást követő 30 napon belül kell a környezetvédelmi hatóság részére 
bejelenteni, elektronikus úton az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül.  
 

3.3.29. A pontforrások megvalósítását követően, az engedélyezett üzemelési időszak alatt, a jelentés 
kötelezett légszennyező források kibocsátásáról a tárgy évet követő március 31-ig légszennyezés 
mértéke éves – LM – bejelentést kell teljesíteni az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül.  

 
Védelmi övezet 

 
3.3.30. A szennyvízkezelő rendszer ülepítésre szolgáló kültéri medencéje körül 300 métervédelmi övezetet 

kell kijelölni és fenntartani. A védelmi övezet kijelölésekor és fenntartása során a Lvr. 5. § (6) 
bekezdése szerinti korlátozásokat alkalmazni kell. 

 
Alapállapot 

 
3.3.31. Új mérési eljárás keretében meg kell határozni a terület levegőterheltségi szintjét szálló por PM10 

frakciójának kobalt- és nikkeltartalmára vonatkozóan.  
3.4. Zaj- és rezgés elleni védelem 
 
Kivitelezési szakasz 
 
3.4.1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: ZajR.) előírtak maradéktalan betartása mellett, az elérhető legjobb 
technika alkalmazásával (például zajvédő fal, zajvédő burkolatok, zajkibocsátó gépek elhelyezése, a 
hang frekvenciájának módosítása), munkaszervezéssel (például a zajosabb kültéri tevékenységek 
éjszakai végzésének kerülése) és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a 
létesítés és a majdani üzemelés során a zaj- és rezgéskibocsátás a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendeletben előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a 
lehető legkisebb mértékben zavarja. 
 

3.4.2. Az építési szakaszban a jelentős zajterhelésű munkafázisok végzése során a kritikus helyeken 
ellenőrző zajméréseket kell végezni. A fellépő zajszint-túllépés csökkentése, megszüntetése 
érdekében a szükséges szervezési, illetve műszaki intézkedések haladéktalan megtétele a kivitelező 
kötelezettsége.  
 

3.4.3. Lakott területet érintő zajterhelési határérték feletti építési munkálatok, anyagszállítás az éjszakai 
időszakban (2200-600) nem végezhető. 

 
Üzemelési szakasz 
 
3.4.4. A domináns zajforrások tervezését és telepítését akusztikai szakértő bevonásával kell 

megvalósítani. A megvalósított zajcsökkentő intézkedésekről összefoglaló jelentést kell készíteni, 
amit a használatbavétel előtt meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.  
 

3.4.5. A tevékenység megkezdése előtt szabvány szerinti zaj- és rezgésvizsgálati mérések szükségesek a 
legközelebbi lakóépületek (Debrecen, Mészáros Gergely utca, Madarász utca, Ozmán utca, Sárga 
dűlői tanyák) vonatkozásában a környezet alapállapotának dokumentálása és az üzem további 
folyamatos figyelemmel kísérése céljából. 
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3.4.6. A használatbavétel előtt zajmérések alapján készült szakvéleményben meg kell határozni a 
telephely zajszempontú hatásterületét. Igazolni kell, hogy a tervezett katódaktív-anyag gyártó 
üzemáltal üzemeltetett valamennyi zajforrástól származó zajkibocsátás megfelel a zajterhelési 
határértékeknek. A zajméréseket és a vizsgálati eredmények értékelését az MSZ 18150-1 szabvány 
előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell elvégezni. A méréseket a 
zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdésében előírtak figyelembe 
vételével a rendszeresen előforduló, legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotban 
kell elvégezni. A telephely zajforrásainak hatásterületét a ZajR. 6. §-a alapján kell meghatározni, és 
azt léptékhelyes, méretaránnyal ellátott helyszínrajzon kell ábrázolni és benyújtani a 
környezetvédelmi hatósághoz. A mérésekről készített jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóság 
részére a használatbavétel előtt meg kell küldeni.  
 

3.4.7. A technológiai  próbaüzem megkezdését követő 60 napon belül műszeres zajmérések alapján 
készült szakvéleményben igazolni kell, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfelel a 
zajkibocsátási határértékeknek (a legnagyobb gépjárműmozgás – be/kiszállítás – mellett, figyelembe 
véve, hogy a telephely közvetlen hatásterülete nem áll-e fedésben más üzemi zajforrás közvetlen 
hatásterületével). A zajméréseket és a vizsgálati eredmények értékelését az MSZ 18150-1 szabvány 
előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell elvégezni. A katódaktív-
anyag gyártó üzemzajforrásainak hatásterületét a ZajR. 6. §-a alapján kell meghatározni, és azt 
léptékhelyes, méretaránnyal ellátott helyszínrajzon ábrázolni kell. A zajmérések adatait dokumentáló 
mérési jegyzőkönyvet a valós hatásterület meghatározásával a technológiai próbaüzem 
megkezdését követő 90 napon belül a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.  
 

3.4.8. Amennyiben a környezeti zajforrások valós hatásterületén védendő épület, helyiség van, a 
környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan az üzemeltető köteles a környezetvédelmi 
hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának 
feltételeit megteremteni. 
 

3.4.9. A technológiai próbaüzemet követően, a telephelyen folytatott normál technológiai körülmények 
közötti katódaktív-anyag gyártó tevékenység által indukált, megnövekedett többlet közúti 
közlekedésből származó zajterhelés műszeres méréssel egybekötött vizsgálatát el kell végezni a 
telephelyen folytatott normál technológiai körülmények közötti tevékenység megkezdését követő 60. 
napot követően.A zajméréseket valamennyi nyomvonalra vonatkozóan el kell végezni, melyek 
érintettek a katódaktív-anyag gyártó tevékenység kiszolgálásában. A forgalomszámlálással 
egybekötött, szabvány szerint elvégzett mérések adatait dokumentáló mérési 
jegyzőkönyvet/szakvéleményt a telephelyen folytatott normál technológiai körülmények közötti 
tevékenység megkezdését követő 90 napon belül a környezetvédelmi hatóság részére meg kell 
küldeni. Amennyiben indokolt, a zajterhelés csökkentése érdekében a szükséges zajterhelést 
csökkentő intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni (például megfelelő forgalomszervezés).  
 

3.4.10. A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az a lakott terület elkerülésével, minél kisebb 
mértékben terhelje a környezetet.  

 
Monitoring 

 
3.4.11. A használatbavételt követően az üzemterület határán félévente ellenőrző zajméréseket kell végezni, 

amelyről készült jegyzőkönyvet 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.  
 

3.4.12. A domináns zajforrások állapotát szemrevételezéssel évente, akusztikai megfelelőségét műszeres 
méréssel 5 évente dokumentáltan ellenőrizni kell, szükség esetén a zajcsökkentési intézkedéseket, 
javításokat, az elemek cseréjét a karbantartási tevékenységek során el kell végezni. Az 
ellenőrzésekről készült dokumentációt a tevékenység helyszínén kell tartani, valamint az 
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező ellenőrzést végző személy kérésére be kell mutatni.  
 

3.4.13. Amennyiben lakossági panasz merülne fel a zavaró zajterhelés ellen, a szabvány szerinti ellenőrző 
zajméréseket az üzemeltető el kell végeztesse, amennyiben indokolt, a zajterhelési határérték feletti 
zaj csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tegye és a 
zajterhelési határértékek megtartását a környezetvédelmi hatóság felé igazolni kell.  
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3.4.14. A telephely területén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést 
okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi 
hatóság részére. 
 

3.5. Természet- és tájvédelem 
 
3.5.1. A területen tervezett tevékenységet a természeti értékek (kunhalom, védett élőlények) védelme 

mellett kell végezni. 
 

3.5.2. A kivitelezési munkálatok, valamint az üzemeltetés során védett élőlény egyedének, illetve 
állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni és haladéktalanul 
értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt (Demeter László 06-30/693-6015), aki a helyszínen a 
természeti értékek védelmének érdekében a munkálatokat leállíthatja, valamint korlátozásokat tehet. 

 
3.5.3. A kivitelezési munkálatok során a létesítendő depóniákat 45° vagy annál kisebb dőlésszögben kell 

kialakítani vagy azok lefedéséről kell gondoskodni a védett és fokozottan védett üreglakó madárfajok 
megtelepedésének elkerülése érdekében.  
 

3.5.4. Amennyiben a kivitelezési és a további fejlesztési munkálatok, valamint a területen folytatott 
tevékenység végzése során fásszárú növényzet eltávolítása szükséges, azt fészkelési, fiókanevelési 
időszakon kívül kell végezni. 
 

3.5.5. A munkálatok során a létesítendő depóniákat 45° vagy annál kisebb dőlésszögben kell kialakítani 
vagy azok lefedéséről kell gondoskodni a védett és fokozottan védett üreglakó madárfajok 
megtelepedésének elkerülése érdekében.  
 

3.5.6. A területen, az épületeken, épületekben megtelepedő védett fajok egyedeinek életfeltételeit 
biztosítani kell. Azok esetleges riasztása, eltávolítása a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (2) bekezdése alapján a területileg illetékes természetvédelmi 
hatóság engedélyéhez kötött.  
 

3.5.7. A területen megvalósuló épületekben illetve azok külsején, homlokzati elemein fészkelő védett 
madarak (pl. mezei veréb, molnárfecske, füsti fecske, házi rozsdafarkú) fészkeinek zavartalanságát 
költési időben biztosítani szükséges.  
 

3.5.8. Amennyiben a területen tervezett épületek nagy (4 m2-nél nagyobb) üvegfelületek alkalmazásával 
kerülnek megtervezésre, kialakításra, akkor azokon ragadozó madár sziluetteket kell elhelyezni vagy 
a nyílászárót madárvédő üveggel – Ornilux – kell kialakítani. 
 

3.5.9. A madarak szellőző ventillátorba való berepülését meg kell akadályozni védőrács felszerelésével. 
 

3.5.10. A területen található zöldfelületeket karban kell tartani, oda invazív növényfajok egyedeit ültetni tilos. 
Növénytelepítések, zöldfelületek kialakítása során ős- és tájhonos fafajok egyedei alkalmazhatóak. 
 

3.5.11. Külső világítás a területen az alábbiaknak megfelelően alakítható ki:  
 Teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart síkburás lámpák alkalmazhatóak, olyan 

módon felszerelve, hogy az a horizont síkja fölé, illetve a megvilágítandó területen kívülre ne 
világítson, 

 A területen külső világítás kialakítása során az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 54. § (2) 
bekezdésében foglaltakat be kell tartani. 

 
3.6. Éghajlatvédelem 

 
Megállapításra került, hogy a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontok szerinti értékelése 
a Khvr. 6. számú melléklet 3. d) pontjában megfogalmazott tartalmi követelményeknek megfelelően 
történt.  
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3.7. Közegészségügy 
 
Közegészségügyi szempontból megállapításra került, hogy az engedély megadásához feltétel 
előírása nem szükséges.  
 

3.8. Talajvédelem 
 

3.8.1. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás 
feltételei ne romoljanak.  
 

3.8.2. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező 
termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.  
 

3.8.3. Az anyagszállítás zömében a meglévő közutakon és a nyomvonalon történjen, ügyelve arra, hogy 
minél kisebb mértékben vegye igénybe a terheletlen környezetet.  
 

3.8.4. A beruházás megvalósítása előtt a beruházó köteles a beruházás területére vonatkozó talajvédelmi 
tervet készíttetni, és az abban lévő humuszmentési technológiai javaslatnak megfelelően a 
humuszos termőréteget letermelni, deponálni és tárolni, és felhasználni. 
 

3.8.5. A helyben nem felhasznált mentett humuszos termőréteg mennyisége után talajvédelmi járulékot kell 
fizetni, melyet a beruházás engedélyének véglegessé válása után a talajvédelmi hatóság külön 
határozatban állapít meg. 
 

3.8.6. A beruházás során a mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó 
köteles külön nyilvántartást vezetni. 
 

3.8.7. A beruházás megkezdésekor a beruházónak rendelkeznie kell a talajvédelmi terv készítésének 
részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. számú melléklet 2.4.2. pontjában 
meghatározott humuszgazdálkodási talajvédelmi tervvel. 
 

3.8.8. A beruházás során - a talajvédelmi követelmények betartását - a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.  
 

3.9. Kulturális örökség védelme 
 
3.9.1. Az ingatlan tulajdonosának, vagyonkezelőjének, bérlőjének, a beruházónak, a kivitelezőnek a 

jogszabályok szerint biztosítania kell az ingatlanokon található régészeti örökség védelmét.  
 

3.9.2. „Debrecen, Déli Ipari Park EOV 241108-843759, 241108-843982, 240213-843954, 240213-843420, 
240820-843427 koordináták közötti területen akkumulátor-katódanyag gyártó üzem” mélyalapozási 
és tereprendezési és egyéb földmunkáinak megkezdése előtt (humuszmentés, bevágás, alapozás, 
feltöltés-elfedés, talajegyengetés, egyéb földtömeg kiemelése) a régészeti lelőhelyek területén az 
ERD-II., illetve a Projektterv szerint, az örökségvédelmi hatóság által engedélyezetten teljes felületű 
régészeti feltárást kell végezni.  
 

3.9.3. A régészeti feltárással nem kutatott területeken a földmunkák kivitelezése csak régészeti 
megfigyelés mellett történhet.  
 

3.9.4. A teljes felületű régészeti feltárás, a régészeti megfigyelés eredményeit bemutató dokumentumokat 
az örökségvédelmi hatósághoz be kell nyújtani, melyeket a használatbavételi engedélyezési eljárás 
során az örökségvédelmi hatóság megvizsgál.  

 
3.10. Vízgazdálkodás és vízvédelem 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, 
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/5793-3/2022.ált. számon adott szakhatósági 
állásfoglalásában foglaltak betartása kötelező: 
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3.10.1. A tervezett gyártó létesítményhez kapcsolódó vízilétesítmények (csapadékvíz tisztító és kivezető 
létesítmények, egyedi tervezésű technológiai szennyvíz előtisztító, monitoring kutak) 
építése/üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység. A vízilétesítmények építése csak 
végleges vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető el. 
 

3.10.2. Az építési tevékenységet, valamint a gyár üzemeltetését úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű 
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a 
környezetkárosítást. Az építés és üzemeltetés során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó 
minőségi állapota. A tevékenység felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) 
szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhet. 
 

3.10.3. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó 
anyagot juttatni. 
 

3.10.4. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Hajdú-
Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban vízügyi és vízvédelmi hatóság), 
azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről. 

 
3.10.5. a) Időszakos vízfolyásba közvetetten bevezetett, azaz a közcsatornába előkezelést követően 

bebocsátott technológiai szennyvíz szennyezőanyagainak koncentrációja – napi átlagban az 
előkezelés után közvetlenül – nem haladhatja meg az alábbi küszöbértékeket: 

Szennyezőanyagok küszöbérték (mg/l) típusa 
Arzén 0,3 egyedi 
Kadmium 0,1 egyedi 
Kobalt 0,5 egyedi 
Réz 0,5 egyedi 
Higany 0,05 egyedi 
Nikkel 2 egyedi 
Ólom 0,5 egyedi 
Cink 1 egyedi 

 
b) A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól szóló miniszteri rendelet 4. számú mellékletének „Időszakos vízfolyásba való közvetett 
bevezetés esetén” című oszlopa szerint a közcsatornába bocsátott technológiai szennyvíz pH értéke 
az előtisztítást követően 6,5 alatt és 10 felett kell hogy legyen. 
 
c) A fenti táblázatban fel nem sorolt szennyezőanyagok területi küszöbértékét a vízszennyező 
anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 
miniszteri rendelet 4. számú mellékletének „Időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetén” 
című oszlopa határozza meg. 
 
d) A közcsatornába előkezelés nélkül bebocsátott szociális szennyvizek szennyezőanyagainak 
koncentrációja a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 
egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet 4. számú mellékletének „Időszakos vízfolyásba való 
közvetett bevezetés esetén” című oszlopában meghatározott küszöbértékeket nem haladhatja meg. 
 

3.10.6. A szennyvizek közcsatornába történő bebocsátása jóváhagyott önellenőrzési terv birtokában 
végezhető, melyet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet és a 
használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
miniszteri rendelet alapján, az 5. pontban foglalt küszöbérték meghatározásokra tekintettel kell 
elkészíteni. 
 

3.10.7. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani 
közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. 
 

3.10.8. A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírások teljesülésének ellenőrzésére a telephelyen – a 
talajvíz áramlás irányában, a vízügyi igazgatóság által is jóváhagyott helyen/helyeken, vízjogi 
létesítési engedély alapján kiépített monitoring kutakból – évente egyszer talajvíz mintavételezést és 
a minták vízminőség vizsgálatát kell elvégezni akkreditált módon nikkel, kobalt, lítium, bárium, 
alumínium és TPH komponensekre. 
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3.11. Katasztrófavédelem 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi szerve a 35900/5880-1/2022.ált. 
számon adott szakhatósági hozzájárulásában feltétel előírása nélkül hozzájárult az engedély 
megadásához az ipari baleseti kockázatoknak és a természeti katasztrófáknak való kitettség 
szakkérdésével kapcsolatosan katasztrófavédelmi szempontból. 
 

3.12. Egyéb mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételek, nyilvántartás, adatszolgáltatás  
 
3.12.1. Az engedélyes köteles jelen határozatban előírt mérési, ellenőrzési kötelezettségének eleget tenni; 

köteles folyamatosan figyelemmel követni a környezetbe történő kibocsátásait s ezeket 
nyilvántartani; az eredményeket a környezetvédelmi hatóság részére rendszeresen megküldeni. 
 

3.12.2. A Khvr. 23. § (1) és (2) bekezdése értelmében az adatszolgáltatást az egységes környezethasználati 
engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni. A nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: Kvt.) 49. § (1) illetve 50. § (1) és (1a)bekezdése alapján az Országos 
Környezetvédelmi Információs Rendszerben elektronikus úton teljesítendő. 

3.12.3. Engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -
szállítási Nyilvántartás létrehozásáról valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 166/2006/EK rendeletében (a továbbiakban: E-PRTR rendeletben) foglalt 
adatokat gyűjteni. Az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségeket a külön jogszabályokban meghatározott határidőig kell teljesíteni az illetékes 
hatóság részére. 
 

3.12.4. Az E-PRTR adatszolgáltatás teljesítése a kibocsátást okozó anyagmennyiségek, vagy a termelés 
volumenének mennyiségét rögzítő „(E)PRTR: ÉV” adatlap egyidejű kitöltésével és benyújtásával 
tekinthető teljesítettnek. 

 
3.12.5. Az önellenőrzés során nyert kibocsátási adatokhoz való szükség szerinti hozzáférést biztosítani kell 

a környezetvédelmi hatóság részére. 
 
3.12.6. Biztosítani kell a hozzáférést az önellenőrzés, hatósági ellenőrzés során használt, illetve használni 

kívánt megfigyelési, mintavételi, mérési pontokhoz. 
 

3.12.7. Az üzem átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében olyan környezetközpontú irányítási 
rendszer (EMS) bevezetése és működtetése kötelező, amely az Európai Bizottság 2016/1032 
végrehajtási határozatával kihirdetett nemvasfémiparra vonatkozó BAT-következtetések Melléklet 
1.1.1. pontjában foglalt valamennyi szempontra kiterjed. Javasolt hazai, vagy nemzetközi 
szabványnak, vagy tanúsítványnak megfelelő dokumentáció alkalmazása. Az EMS bevezetésének 
határideje a technológiai próbaüzem megkezdése.  

 
3.12.8. Nyilvántartást kell vezetni minden beérkezett környezetvédelmi tárgyú panaszról, és azokat ki kell 

vizsgálni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkeztének dátumát, a panaszos nevét, 
címét, a kivizsgálás leírását, eredményét és a megtett intézkedéseket. 

 
3.13. Karbantartás 
 
3.13.1. Az engedélyes köteles minden olyan berendezést, melyet a létesítményben működtetnek és 

melynek meghibásodása káros hatással lehet a környezetre, jó működési állapotban tartani. 
 

3.13.2. Az alábbi dokumentációkat naprakészen kell vezetni: 
- írásos karbantartási program, 
- az elvégzett karbantartási munkálatok nyilvántartása. 

 
3.14. Rendkívüli események, környezetszennyezés, kármentesítés  
 
3.14.1. Rendkívüli környezetterhelések megakadályozása érdekében a megfelelő technológiai előírásokat 

rögzíteni kell, azok betartását rendszeresen ellenőrizni kell, s az ellenőrzésekről naplót kell vezetni.  
 



26 
 

3.14.2. A környezet veszélyeztetésével illetve szennyezésével járó, nem rendeltetésszerű üzemelés illetve 
rendkívüli helyzet esetén alkalmazni kell a berendezésekre, technológiai folyamatokra vonatkozó 
kezelési utasításokban, valamint az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat. 

 
3.14.3. Az engedélyes köteles a tevékenységét úgy folytatni, hogy ne okozzon környezetszennyezést. 
 
3.14.4. Környezetszennyezés észlelése esetén az engedélyes köteles: 

- azonnali vizsgálatot végezni a szennyeződés forrásának megállapítása és izolálása 
érdekében, 

- megtenni a szükséges intézkedéseket a további szennyeződés elkerülése és a káros hatások 
minimalizálása érdekében,  

- haladéktalanul értesíteni a környezetvédelmi hatóságot illetve más érintett hatóságokat, 
szervezeteket, amennyiben lakosságot is érintő következményekkel járó üzemzavar 
következik be haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes katasztrófavédelmi 
szervezetet, 

- az eseményt naplóban kell rögzíteni, megjelölve annak okát, lefolyását, a környezetterhelés 
mértékét, a környezetterhelés csökkentésére hozott intézkedéseket, azok eredményét. 

 
3.14.5. A tevékenységgel esetlegesen okozott környezetkárosodást az engedélyes köteles megszüntetni, a 

károsodott környezet helyreállításáról gondoskodni. 
 

3.14.6. Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető 
környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére. 

 
3.14.7. A környezetirányítási rendszer részeként gondoskodni kell a személyzet képzéséről a 

környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében, különösen a vonatkozó szabályozások, illetve a 
veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés tekintetében.  

 
3.15. A tevékenység felhagyása 
 
3.15.1. A tevékenység felhagyása esetére ún. felhagyási tervet kell készíteni, mely tartalmazza az 

ütemezést, a műszaki megvalósítást, a szükséges intézkedéseket, amelyekkel a környezet 
szennyezését el lehet kerülni, illetve a bekövetkezett szennyezéseket fel lehet számolni. 

 
3.15.2. A létesítmények felhagyásához szükséges engedélyeket (vízjogi engedély, bontási engedély, stb.) 

az illetékes hatóságoktól be kell szerezni.   
 

3.15.3. A tevékenység felhagyása esetén, amennyiben az épületek és egyéb létesítmények nem kerülnek 
elbontásra, úgy a hatástanulmány „Földtani közeg monitoring” fejezetben előírt vizsgálatokat soron 
kívül el kell végezni, kiegészítve azokon a helyeken vett mintákkal, amelyekre rendkívüli esemény, 
havária következtében szennyezőanyag kerülhetett (akár a csapadék közvetítésével is). 
Amennyiben az épületek és egyéb létesítmények (vagy egy részük) elbontásra kerül, úgy minden 
elbontott épület (létesítmény) helyén a „Földtani közeg monitoring” fejezetben előírt 
szennyezőanyagokat legalább 2 ponton (folyékony szennyezőanyagok tárolási helye alatt, 
kármentők és zsompok alatt, csapadékvíz tározók alatt, illetve egyéb potenciális szennyezőforrások 
helyén) vizsgálni kell a felszín közeli mintában (0-10 cm mélységben), valamint közvetlenül 0,2 m 
mélység alatt, illetve a terepszint alatt 1 m, 2 m, 3 m és 4 m mélységben. 
 

3.15.4. Alevegő szennyezettségét előidéző anyagokat, berendezéseket a környezet káros mértékű 
szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani. A légszennyező 
források megszüntetését a LAL változás bejelentés szabályai szerint kell elvégezni. 

 
3.15.5. A tevékenység felhagyása, a létesítmények bontása során keletkező hulladékokat, csak az azok 

átvételére engedéllyel rendelkező szervezeteknek lehet átadni. 
 
3.15.6. A Kvt. 105. § szerint a környezethasználó jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolás vagy 

végelszámolás során, állapotfelmérés alapján a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység 
következtében létrejött környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.  
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3.16. Egyéb előírások: 
 
3.16.1. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének 

csökkentése érdekében a legjobb elérhető technika alkalmazásával intézkednie kell: 
a) a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának 

csökkentéséről; 
b) a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról; 
c) a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről; 
d) a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról; 
e) a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti 

következmények csökkentéséről; 
f) a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás 

megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. 
Az a)-f) pontokban meghatározott célok érdekében jelen engedély felülvizsgálatakor auditot kell 
végezni, az auditnak a felülvizsgálati dokumentáció részét kell képeznie. 
 

3.16.2. Az anyag és energiafelhasználás nyomon követésére, olyan ellenőrzési rendszert kell kialakítani és 
alkalmazni, amely alapján fajlagos értékeket képezve, az anyag-, és energiaveszteségek 
minimalizálása, illetve a környezet terhelésének mérséklése érdekében szükséges intézkedések 
megtervezhetők. 
A fajlagos energia felhasználási mutatók alapján kell az energia-hatékony berendezések cseréjét 
tervezni. 
 

3.16.3. A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok 
meghatározásáról szóló93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és melléklete 
értelmében a környezethasználó környezetvédelmi megbízottat (a továbbiakban: megbízott) köteles 
foglalkoztatni.A megbízott képesítésének meg kell felelnie a környezetvédelmi megbízott 
alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak. 

 
 

4. Az egységes környezethasználati engedély hatálya: 
 

Az engedély 2027. október 26-ig hatályos. 
 
Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltozást az 
engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság felé 15 napon belül bejelenteni. 
 
A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai 
Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának 
kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 
szabályok szerint felül kell vizsgálni. 
 
A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2027. július 31. 
 
 
5. A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét az alábbiakra: 

 
5.1. A Kvt. 72. §-a alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt 

visszavonja, ha a véglegessé válástól számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz 
szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, illetőleg ha a jogosult nyilatkozik arról, 
hogy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az 
engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.  
 
 

5.2. A Khvr. 20/A. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezethasználót 
környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, ha megállapítja, hogy  
a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek 
megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős 
változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani, 
b) a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli, 
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c) a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített 
határértékek felülvizsgálatát indokolja, 
d) az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által 
megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását. 
 

5.3. A Khvr. 20/A § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes 
környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor 
fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.  
 

5.4. Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 
Khvr. 26. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeknek van helye. 
 

5.5. A Khvr. 22. §-ban meghatározott gyakorisággala környezetvédelmi hatóság az egységes 
környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben helyszíni ellenőrzést tart, 
melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését. 
 

5.6. A Kvt. 96/B. §, valamint az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel 
kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM 
rendelet alapján, aki egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységet folytat, 
éves felügyeleti díjat kell fizessen tárgyév február 28-ig. 
A tárgyévre megállapított felügyeleti díjat egy összegben átutalási megbízással a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000számlájára kell befizetni. 
A 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdése alapján amennyiben a környezethasználó a 
felügyeleti díjat nem fizeti meg a fenti időpontig, a környezetvédelmi hatóság fizetési kötelezettség 
teljesítésének elmulasztását megállapító határozatot bocsát ki. 
 

5.7. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély 
véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül. 
 

5.8. Jelen engedély nem mentesít az egyéb – jogszabályban előírt – hatósági engedélyek 
beszerzésének kötelezettsége alól.  
 

5.9. Engedélyes köteles az egységes környezethasználati engedélyt és a létesítményeket feltüntető 
helyszínrajzokat a telephelyen, mindenkor hozzáférhető helyen tartani.  
 

 
A döntés közlése hirdetményi úton történik. 
 
A közlés jogkövetkezményei – így a jogorvoslatra nyitva álló határidő kezdete – a hirdetményi úton történő 
közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító 
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.  
 
A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 
 
A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per 
kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni 
Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.), de a vitatott cselekményt 
megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) címén benyújtani. 
 
A perben a jogi képviselet kötelező. 
 
Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden elektronikus 
ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus ügyintézésre 
kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg. 
 
A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client 
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Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 
hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a 
halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az 
indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló 
okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. 
 
Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy 
érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.  
 
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000 forint. A közigazgatási bírósági 
eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem 
rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt. 
 
 
A határozat indokolási részének kivonata: 
 
A környezetvédelmi hatóság határozatát a jogszabály adta ügyintézési határidőn belül, a környezetvédelmi 
és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendeletben és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 
rendeletben biztosított jogkörében eljárva, a Khvr. 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10. és 11.  számú mellékletei, 1. § (3) 
bekezdés b) pontja és (4), (6b) bekezdései, a 8. §, 9. § (1), (3), (4), (6), (7) és (9) bekezdései, 10. § (1) és 
(5a) bekezdési, 12-16. §-ai, 17. §-25/B. §-ai, a Fav. 10. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete, a Favhér. 
1., 3. és 4. mellékletei, a Kár. 6. § (1), (3), (5) bekezdései, a 8-9.§-ai, az Lvr. 5. § (3), (4) és (5) bekezdései, a 
22. § (3) bekezdése, a 23. § (4) bekezdése, 25. § (2) bekezdése, a 27. § (2) bekezdése, 31. §-a, a Zaj.R. 3. 
§ (3) bekezdése, 6. §-a, 10. §-a és 5. számú melléklete, a Kvt. 49. § (1) bekezdése, az 50. § (1) és (1a) 
bekezdései, 72. §-a, 91. § (4) bekezdése, 96/B. §-a, a Kötv. 4. § (1) bekezdése, 7. § 3. és 26. pontjai, a 19. § 
(1), (2) és (3) bekezdései, 22. § (1) és (3) bekezdései, a 23. § (2) és (3) bekezdései, 23/C §-a és 23/D. § (1) 
és (2) bekezdései, az Övr. 35. § (1) bekezdése, a 40. § (7) bekezdése, a termőföld védelméről szóló évi 
CXXIX. törvény 43. § (1)-(3), 44. § (1)-(4), valamint 55. § (1), (4) bekezdései, a Tvt. 8. § (1) bekezdése, a 17. 
§ (1) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 31. §-a, a 42. § (1) bekezdése, a 77/A. § (1) bekezdése, a Ht. 8. 
§, a 31. §, a 63. § (1) bekezdése, a 64. § (1) bekezdése, az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kom. rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 
29.) Korm. rendelet, a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM 
rendelet, az E-PRTR rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a 
környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról 
szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet, az OTÉK 54. §-a és 1. számú melléklete, a 140 kWth és annál 
nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § 
(2) bekezdése és 5. melléklete, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, a levegőterheltségi szint és a 
helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, a védett és fokozottan védett állat- és 
növényfajok körét, természetvédelmi értékét a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból 
jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, az EU rendelet, a 
nemvasfémiparra vonatkozó BAT-következtetések, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet, a Debrecenben 
megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet, az Ngtv., azÁkr. 42. §-a, 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. 
§-a alapján, továbbá a hatóság hivatkozott jogszabályi helyeken túl, a jelen engedélyezési eljárásra 
vonatkozó szabályok, a Kvt. és a Khvr. további rendelkezéseinek figyelembevételével hozta meg. 
 
A közegészségüggyel, talajvédelemmel és kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos szakkérdés vizsgálata 
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján történt. 
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A dokumentációt, és az annak mellékletét képező alapállapot-jelentést az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletalapján 
érintett szakhatóságok bevonásával a környezetvédelmi hatóság áttanulmányozta. 
 
Avízügyi és vízvédelmi szakkérdésben bevonandó Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/5793-3/2022.ált. számon adott 
hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást. 
Az ipari baleseti kockázatok és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében vizsgálandó 
szakkérdésben bevonandó Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi szerve 35900/5880-
1/2022.ált. számon adott hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást. 
 
A környezetvédelmi hatóság az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság informálását és bevonását: 
 
A létesítmény hatásterülete Debrecen közigazgatási területét érinti. A hatásterület vélelmezett legnagyobb 
határa – az üzem működése során legnagyobb távolságban a zaj érinti a környező területeket – a 
beruházási terület határától északi irányban legfeljebb 700, északkeleti irányban 750, keleti irányban 1100, 
déli és délkeleti irányban 650, délnyugati irányban 450, nyugati irányban 1000, északnyugati irányban pedig 
950 méter távolságig terjed. 
A beruházás kapcsán az országhatáron átterjedő környezeti hatások kialakulása nem valószínűsíthető, ezért 
a Khvr. 12-16. § szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem vált szükségessé. 
 
A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 24. § (7) bekezdése, 8. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 9. § (6) 
bekezdése alapján kérte Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjét, hogy közlemény közhírré 
tétele útján értesítse az ügyfeleket, valamint a nyilvánosságot az eljárás megindításáról, az ügyben tartandó 
közmeghallgatás helyéről és időpontjáról, a közleményben az érintettek arról is tájékozódhattak, hogy hol és 
mikor tekinthetnek be a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba. A környezetvédelmi hatóság felhívta a 
nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan az önkormányzat jegyzőjénél vagy a 
környezetvédelmi hatóságnál a közmeghallgatás időpontjáig írásbeli észrevételt lehet benyújtani. 
 
Környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult egyesületek, és más társadalmi szervezetek értesítése is 
megtörtént a közlemény útján, azonban ilyen egyesület vagy szervezet nem jelezte az eljárásban való 
részvételi szándékát. 
 
A közleményt a kérelem benyújtását követően, 2022. augusztus 24-én a környezetvédelmi hatóság a 
kormányhivatal honlapján közzé tette, és szintén 2022. augusztus 24-én a hivatalában lévő hirdetőjében is 
kifüggesztette közzététel céljából. 
 
A közlemény Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában is kifüggesztésre került a Khvr. 25/B. 
§ (1) bekezdés a) pontja alapján 2022. augusztus 29-én. 
 
Az eljárás során a kérelmező részéről beérkezett kiegészítő nyilatkozatok és iratok, illetve a szakhatósági 
állásfoglalások szintén közzétételre kerültek a kormányhivatal honlapján. 
 
A közlemény közzététele legalább harminc napig megtörtént, illetve a közzététel legalább harminc nappal a 
közmeghallgatás időpontja előtt megtörtént.   
 
A közmeghallgatás helyét és idejét a Khvr. 9. § (1), (3) és (7) bekezdésének figyelembevételével hirdette 
meg a környezetvédelmi hatóság, melyről a 9. § (4) bekezdése alapján értesítette az ügyben érdekelt 
szakhatóságokat és az érintett önkormányzatot és a környezethasználót. 
 
A közlemény kifüggesztésének ideje alatt a tervezett tevékenység végzésével kapcsolatos írásbeli 
észrevétel érkezett 2022. szeptember 12-én. 
 
Az észrevétel többek között a tárgyi és egy szomszédos területen lévő üzem által okozott hatások 
összegződésére, ennek tisztázására,az üzemben felhasznált és keletkező rákkeltő anyagok levegőbe 
történő kibocsátására, ezen kibocsátások ellenőrzésére, mérésére, az üzem vízigényének kielégítésére, 
valamint a képződő szennyvíz elvezetésére és ennek esetleges egészségkárosító hatására vonatkoztak. 
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A környezetvédelmi hatóság 2022. szeptember 30. napján közmeghallgatást tartott, mely közmeghallgatást 
hangfelvétellel dokumentálta, azt elektronikus úton közzétette, a közzététel érdekében készült honlap 
karbantartási űrlapot, valamint a közmeghallgatás jelenléti ívét a közmeghallgatásról készült feljegyzéshez 
mellékelte, a feljegyzés HB/17-KTF/00748-32/2022 iktatószámon került iktatásra. 
 
A Khvr. 10. § (5a) bekezdés b) pontja értelmében a környezetvédelmi hatóság határozatának indokolása 
tartalmazza az érintett nyilvánosság észrevételeinek összefoglalását és értékelését. 
 
Az Ngtv. 2. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a jelen határozatot hirdetményi úton 
közli, ennek megfelelően a határozatról szóló hirdetményt a hivatalában és a kormányhivatal honlapján 
közzéteszi. Mivel a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, ezért az Ngtv. 2. § (2) bekezdése 
alapján jelen határozat megküldésével a környezetvédelmi hatóság az ügyfelet tájékoztatja a döntés 
szövegéről.A Khvr. 24. § (11) bekezdése, az 5. § (6) bekezdése fentiek értelmében nem alkalmazható. 
 
A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése 
hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 
 
A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság jelen határozatát annak véglegessé válására 
tekintet nélkül közhírré teszi. 
A jogorvoslat lehetőségét azÁkr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) 
bekezdése biztosítja.  
 
A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény (továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdése, 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 
77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.  
 
A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó 
hatály elrendelése. 
 
A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.  
 
Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 605. § és 608. §, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg. 
 
A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az 
illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik. 
 
 
A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a HB/17-JHNY/00748-42/2022. 
ügyiratszámú döntés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztályon (4024 Debrecen, Piac u.42.48. 309/A szoba, ügyintéző: 
Mészárosné Szojka Szabina) ügyfélfogadási időben (hétfő és péntek 8.00-12.00, szerda 8.00-16.00)  
megtekinthető. 
 
 
Jelen közleményt a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján, tartalmát tekintve pedig az Ákr.89. §-ában, 
valamint a 88. § (2) bekezdés a-d) pontja alapján kerül közhírré tételre. 
 
 
A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik. 
 
 
A közlemény levételének napja: 2022. november 9. 
 
Debrecen, időbélyegző szerint. 
           Répásiné dr. Veszprémi Bernadett  
 

osztályvezető helyett  
 
   dr. Nagy Anett 
    osztályvezető 
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