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H A T Á R O Z A T  
 

1.00 Engedélyes: Keramet Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. 

Statisztikai azonosító jele: 24167435-4677-113-07 

Ügyfél azonosító (KÜJ): 103098533 

Telephelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., 331/1 hrsz. 

Telephelyének EOV koordinátái: X = 178092 m, Y = 642605 m 

  Telephely azonosító (KTJ): 102028457 

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:  

   - nem veszélyes hulladék kereskedelem  

- nem veszélyes hulladék előkezelés 

- nem veszélyes hulladék hasznosítás 

Engedélyes részére környezetvédelmi szempontból 

engedélyezem, 

hogy a 3.01 pontban meghatározott hulladékok kereskedelmét és előkezelését, valamint a 3.02 
pontban rögzített hulladékok hasznosítását végezze.      

3.00 Hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok 

3.01 Kereskedelemmel és előkezeléssel érintett hulladékok jellemzői:  

Azonosító 
kód 

Hulladék megnevezése 
Mennyiség 

összesen 
(t/év) 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS 
TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, 

HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -
FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 01 
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat 

és halászat hulladéka 
02 01 10 fémhulladék 

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

10 02 vas- és acéliparból származó hulladék 
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10 02 01 salak kezeléséből származó hulladék  
 
 
 
 
 
 
 
 

650 000 

10 02 10 hengerlési reve 

12 
FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS 

MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

12 01 
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből 

származó hulladék 
12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 
12 01 02 vasfém részek és por 
12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 
12 01 04 nemvas fém részek és por 
12 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 

15 
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékot) 
15 01 04 fém csomagolási hulladék 

16 
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM 

HATÁROZOTT HULLADÉK 

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált 
gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű 

bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 
főcsoportokban, a 16 06 és 

a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 
16 01 06 hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem 

más veszélyes összetevőt 
16 01 17 vasfémek 
16 01 18 nemvas fémek 
16 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 

17 
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 
17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 
17 04 02 alumínium 
17 04 03 ólom 
17 04 04 cink 
17 04 05 vas és acél 
17 04 06 ón 
17 04 07 fémkeverék 
17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET 
KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ 
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék 
19 10 01 vas- és acélhulladék 
19 10 02 nemvas fém hulladék 

19 12 
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, 

aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék 
19 12 02 fém vas 
19 12 03 nemvas fémek 

20 
TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS 

HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI 
ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN 
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GYŰJTÖTT FRAKCIÓT 
20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)  

20 01 40 fémek  

3.02 Hasznosítással érintett hulladékok jellemzői:  

Azonosító 
kód 

Hulladék megnevezése 
Mennyiség 

összesen 
(t/év) 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS 
TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, 

HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -
FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 000 

02 01 
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat 

és halászat hulladéka 
02 01 10 fémhulladék 

15 
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékot) 
15 01 04 fém csomagolási hulladék 

16 
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM 

HATÁROZOTT HULLADÉK 

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált 
gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű 

bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 
főcsoportokban, a 16 06 és 

a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 
16 01 06 hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem 

más veszélyes összetevőt 
16 01 17 vasfémek 

17 
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 
17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 05 vas és acél 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET 
KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ 
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék 
19 10 01 vas- és acélhulladék 

19 12 
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, 

aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék 
19 12 02 fém vas 

4.00  Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi 
jellemzői:  

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., 
331/1 hrsz. alatti telephelyen belül az alábbi területek: 

Megnevezés Terület (m2) 

Elegytéri irodaépület (I+II. emelet) 506 

Konverter elegymesteri iroda 30 
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Belső elegytér 1 902 

Darabolói melegedő irodaépület 57 

Törőmű üzemépület 1 156 

Nyersvasraktár 4 798 

Alsóelegytér 8 867 

Porüzemmel szembeni terület 6 000 

Alsóelegytér 740. számú vágány melletti 
terület (külső tároló) 

3 250 

Alsóelegytéri iroda melletti terület (külső 
tároló) 

2 000 

Bérelt terület összesen: 28 566 

4.02 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó információk és az 
engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, valamint annak tárgyi feltételei:   

Az Engedélyes tevékenységét az ISD DUNAFERR Zrt. telephelyén bérelt területen, bérelt 
eszközökkel végzi.  

A fémhulladék előkészítő üzem tagolt területi elrendezésű. Az üzem a következő területi 
egységekből áll: 

- Sugárzásszint ellenőrző kapuk (az ISD DUNAFERR Zrt. Energetikai Igazgatóság kezelésében 
a szolgáltatási szerződés szerint) 

- Konverter közúti mérlegház 

- Konverter elegytér 

- Porüzem előtti terület 

- Alsó elegytér 

- Magas törő 

- Nyersvas raktár 

- Alsóelegytér 740 sz. vágány melletti terület 

- Alsóelegytér irodaépület melletti terület 

Az elegyterek maximális hulladék tárolási kapacitása (28 200 tonna): 

- Konverter elegytér 3 000 tonna 

- Porüzem előtti terület 8 000 tonna 

- Alsó elegytér 4 200 tonna 

- Nyersvas raktár 2 000 tonna 

- Alsó elegytér 740 sz. vágány melletti terület 5 000 tonna 

- Alsó elegytér Iroda melletti terület 3 000 tonna 

Kereskedelem 

Amennyiben az átvett hulladék méreténél fogva nem igényel előkezelést úgy tárolást követően 
hulladékkereskedelmi tevékenység keretén belül adják át hasznosításra a hulladékot. 
 
Előkezelés 

A fémhulladék előkezelési tevékenység a beérkező fémhulladék szállítmányok fogadását, 
minőségi- és mennyiségi átvételét (sugárzásszint ellenőrzését, nemfémes szennyezettség 
vizsgálatát és mérlegelését) követően, a fémhulladék minőségek szerint elkülönített 
letárolásából, a további előkészítést igénylő fémhulladék több eltérő technológia szerint történő 
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darabolásából (ollózás, lángvágás, oxigén lándzsával történő fúvatás) tevődik össze. Ezt 
követően a tárolt, vagy előkezelt hulladékot engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át, vagy 
törmelékké minősítik és mint alapanyag értékesítik. 

Az előkezelés során kiválogatott másodlagos hulladékokat, nem fémes összetevőket 
konténerben gyűjtik.  

Előkezelés kódja: E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) 

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 

E02-04 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) 

 Hasznosítás 

A telephelyen előkezelt (válogatott, tört, darabolt) vas- és acél hulladékot minősítik a 
hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően fémtörmelékként, majd megfelelőségi 
nyilatkozatot állítanak ki és értékesítik alapanyagként. 

Az előállított törmeléknek meg kell felelnie az acélművekben vagy –öntödékben történő 
fémalapanyag- vagy fémcikk előállításához való közvetlen felhasználásra vonatkozó vevői 
leírásoknak, ipari előírásnak vagy szabvány követelménynek. 

A hasznosítási tevékenység kapacitása: 822 tonna/nap. 

 Hasznosítás kódja: R4 – fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése 

Tárgyi feltételek: 

- Sugárzásszint ellenőrző kapuk  
 - Konverteri közúti hídmérleg 
 - Konverteri 100 tonnás mérleg 
 - vasúti hídmérleg 

 - daruk, emelő elektromágnesek 
 - rakodó gépek 
 - lángvágó, lemezvágó olló 

4.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek: 

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátását az alkalmazásában álló 
munkavállalókkal biztosítja. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.  

4.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek: 

 Az Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi fedezettel, valamint 
környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítással. 

5.00 Előírások: 

5.01 Kereskedelemre és előkezelésre a 3.01 pont-, hasznosításra a 3.02 pont szerinti hulladékok 
kerülhetnek.    

5.02 A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 4.02 pontban 
meghatározott mennyiséget. Tárolás legfeljebb 1 évig végezhető, így ezen időtartam leteltét 
megelőzően a hulladékot kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről. 

5.03 A hulladéktárolásra használt edényzetek és tárolóterek állapotát rendszeresen ellenőrizni, 
tisztítani és szükség szerint javítani kell.  

5.04 A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz 
megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek. 

A vas-, az acél- és alumínium hulladékok hasznosítása során az egyes fémtörmeléktípusoknak a 
2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését 
meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendeletben foglalt 
kritériumoknak meg kell felelni. 
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5.05 A hasznosításra kerülő vas- és acél hulladékot minden esetben kell radioaktivitás szempontjából 
vizsgálni.  

5.06  A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási 
tevékenység során keletkező anyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése 
nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell. 

5.07 Ha az Engedélyes a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
keretében a közszolgáltató részére történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy 
az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges 
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.   

5.08 Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető 
legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne 
okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés 
megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék 
hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. 

5.09 Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartást vezetni és 
adatszolgáltatást teljesíteni.  

5.10 A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi 
felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani.  

5.11 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az 
Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási 
Hatóságnak bejelenteni.   

5.12 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának 
lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal, 
azaz 2027. április 1-ig új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Hulladékgazdálkodási 
Hatósághoz. 

5.13 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak 
haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal 
megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.  

5.14 Az Engedélyes köteles évente a tárgyév február 28-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére 
az éves felügyeleti díjat megfizetni.  

5.15 Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá 
vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött 
hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a 
Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.  

5.16  A telephely területén amennyiben előfordulnak idegenhonos, invazív fajok (főként a fehér akác, 
nyugati ostorfa, bálványfa stb.), azok egyedszámának csökkentése, illetve továbbterjedésük 
megakadályozása folyamatosan szükséges. 

A telephelyen meglévő (és az esetlegesen újonnan telepített) fás szárú növényzetet meg kell 
őrizni, a faegyedek szükség szerinti ápolásáról és pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell, a 
faállomány további fejlesztése (semmiképpen nem invazív, a termőhelyhez illeszkedő, 
lehetőség szerint magasra növő fafajból álló fák telepítésével) kívánatos. 

5.17 Közegészségügyi előírás:   

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében 
hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet 
károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, 
ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja 
hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. Ugyanezen paragrafus 
(2) bekezdésének értelmében aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a 
tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, 
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valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy 
a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse. 

 Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 
területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése 
alapján - az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, 1. számú mellékletben 
meghatározott határértékeket.  

 A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik 
túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 
KvVM – EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott határértékeket. 

 A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes 
rendelet 5. számú mellékletében meghatározott „az emberre ható rezgés vizsgálati 
küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” értékeket.  

 A levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a 
rendelet 4. és 5. §-a alapján, a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell 
végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, 
és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a 
környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne 
növelje meg. 

 A tevékenységet úgy kell végezni, hogy annak során ne szennyeződhessenek a felszín 
alatti és felszíni vizek, a földtani közeg, valamint a levegő. Valamennyi vonatkozó előírást, 
így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendeletet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet előírásait be kell tartani. 

 A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell 
biztosítani. 

 A dolgozók részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek 
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet 18. §. és 19.§-a alapján. 

 A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzen, ne igyon és ne 
dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol kémiai kóroki tényezők 
kockázatával kell számolni. Továbbá a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfelelő 
védőeszközt és az elsősegélynyújtás megfelelő tárgyi és személyi feltételeit biztosítani.  

 A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység során be kell tartani a kémiai 
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Kbtv.) és valamennyi 
végrehajtási rendeletében foglaltakat. 

 Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a Kbtv. 28. §-a alapján csak a 
felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg. 

 A Kbtv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel 
kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők 
és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését 
ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.  

 A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet rendelkezéseit be kell tartani.  

 A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény, 
valamint a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a 



8 

 

 

kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 
szabályairól szóló 39/2013 (II.14) Kormány rendelet előírásait be kell tartani. 

 A tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására szolgáló 
telephely rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség szerint, de legalább évente kell 
elvégezni a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet előírásaival összhangban. 

 A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendelet előírásait. 

6.00 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása:  

1. A Keramet Hungary Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., KSH szám: 
24167435-4677-113-07, KÜJ: 103098533) kérelmére a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán FE/KTF/6792-
1/2022. iktatószámon indult, a Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., 331/1 hrsz. alatti telephelyen 
(KTJ: 102028457) végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes 
hulladék kereskedelem, előkezelés és hasznosítás) vonatkozó hulladékgazdálkodási 
engedély kiadásához az alábbiak rögzítésével 

szakhatóságként hozzájárulok: 

1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín 
alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos. 

A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, 
tárolása kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyen 
történhet. 

A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felitatásáról azonnal 
gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell. 

1.2 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell 
kezdeni. 

1.3 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint 
vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet 
az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni. 

2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.  

7.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei: 

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának 
megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a 
Hulladékgazdálkodási Hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az 
Engedélyesnek a Hulladékgazálkodási Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell 
mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a 
tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet. Az 
engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a 
Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A Hulladékgazdálkodási 
Hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység 
felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó 
követelményeket. 

8.00 Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem. 

9.00 A 2022. április 5-én kelt hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom. 
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10.00  Jelen határozat véglegessé válását követően az FE–08/KTF/7137-12/2018. iktatószámú 
engedély hatályát veszti.  

11.00 Jelen határozat 2027. június 15-ig hatályos.  

12.00 Az eljárás során eljárási költségként 630 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet az 
Engedélyes visel. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási 
költség nem merült fel.   

13.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján 
szükséges engedélyek beszerzése alól.  

14.00 A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés 
közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A 
keresetlevelet a Fejér Megyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek 
címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet 
kizárólag elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon keresztül 
elektronikus űrlap használatával nyújthatja be. 

 A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen 
ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi 
feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha 
szükséges, a Fejér Megyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés 
hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés 
hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali 
jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.  

 Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, 
amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló 
okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.  

 A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek 
elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a 
törvényszék döntése szerint kell megfizetni. 

INDOKOLÁS 
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztályán (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) 2022. május 20-án közigazgatási hatósági 
eljárás indult a Keramet Hungary Kft. (továbbiakban: Engedélyes) által benyújtott kérelem alapján a 
Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., 331/1 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék 
kereskedelmi, előkezelési és hasznosítási tevékenység engedélyezése tárgyában.   

A hulladék hasznosítására vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra, amely az 
FE/KTF/5600-15/2022. iktatószámú határozattal zárult le. A határozatban megállapításra került, hogy 
a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak és a 
tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött. 

A kereskedelmi és előkezelési tevékenységet változatlan formában végzi az Engedélyes. 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges, ezért 
2022. május 26-án az FE/KTF/6792-4/2022. számú végzésben az eljárás megindításától számított nyolc 
napon belül hiánypótlás benyújtására szólítottam fel az Engedélyest, aki a kért adatokat, kiegészítéseket 
2022. június 7-én küldte meg. 

A hiánypótlásra és a szakhatóság bevonására tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kérelmet teljes 
eljárásban bíráltam el. 
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A teljes eljárásra történő áttérésről az Engedélyest az FE/KTF/6792-3/2022. iktatószámú irat 
megküldésével tájékoztattam. A tájékoztató dokumentumot a Hulladékgazdálkodási Hatóság 
honlapján is közzétettem. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 1. melléklet 4.4. és 7. pontjai alapján az eljárás 
igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 630.000 Ft, ami 2022. május 25-én került megfizetésre. 

Az eljárás során megkerestem a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát a 
feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki az 
FE/NEF/1571-2/2022. iktatószámú véleményében megállapította, hogy a tevékenység 
közegészségügyi szempontból engedélyezhető a dokumentációban foglaltak betartásával, valamint 
jelen határozat 5.17 pontjában szerepeltetett feltételek előírásával.  

Véleményét az alábbiak szerint indokolta:   

„[…]A benyújtott dokumentum alapján Kérelmező a telephelyén rendelkezik nem veszélyes hulladékok 
gyűjtésére és előkezelésére engedéllyel. Kérelmező az átvett fémhulladék mennyiségből 650 000 t/év, 
300 000 t/év mennyiséget szükség esetén előkezelést követően, vas-és acéltörmelékké kíván minősíteni 
Kérelmező továbbra is végezni fogja a hulladék előkezelési tevékenységet. Az előkezelt hulladékot 
tovább adja fém hulladékhasznosító cégek számára vagy vas- és acéltörmelékké minősíti és így 
értékesíti. A fémhulladék előkészítési tevékenység a beérkező fémhulladék szállítmányok (közúton, 
vasúton) fogadását, minőségi- és mennyiségi átvételét követően, a fémhulladék minőségek szerint 
elkülönített letárolásából, a további előkészítést igénylő fémhulladék több eltérő technológia szerint 
történő darabolásából tevődik össze. Ezt követően a letárolt, vagy előkészített hulladékot értékesítik, 
vagy a beérkező fém hulladékot előkezelést követően vas- és acéltörmelékké minősítik és értékesítik. 

A benyújtott dokumentáció alapján a szakkérdést megvizsgálva megállapítottam, hogy a benyújtott 
hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó kérelem közegészségügyi szempontból eleget tesz a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.  

A tevékenységnek a dokumentációban foglaltak, és a rendelkező részben előírtak maradéktalan 
betartása mellett – közegészségügyi szempontból akadálya nincs.” 

Az eljárás során szakhatóságként megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, 
aki 35700/5216-1/2022.ált számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását előírásokkal adta meg. 
A szakhatósági állásfoglalás rendelkező részét jelen határozat 6.00 pontja tartalmazza.  

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:  

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztálya FE/KTF/6792-5/2022. iktatószámú végzésében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Keramet Hungary Kft. (továbbiakban: Ügyfél) 
kérelmére indult eljárásban, a Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., 331/1 hrsz. alatti telephelyen végezni 
kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék kereskedelem, előkezelés és 
hasznosítás) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. 

A megkereséshez mellékelt, Progressio Mérnöki Iroda Kft. által összeállított engedélyezési 
dokumentáció alapján megállapítom, hogy Ügyfél a tárgyi telephelyen – az FE-08/KTF/7137-12/2018. 
iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély alapján – nem veszélyes hulladék kereskedelmét és 
előkezelését végzi. Az engedély 2023. október 15-ig hatályos. Az engedélyeztetni kívánt új tevékenység 
nem veszélyes hulladék hasznosítás, Ügyfél kéri valamennyi tevékenységre vonatkozó új, egységes 
szerkezetű engedély kiadását. 

A tervezett fémhulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan a Fejér Megyei Kormányhivatal 
előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melyet az FE/KTF/5600-15/2022. iktatószámú határozattal 
zárt le. Ebben megállapításra került, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős 
környezeti hatások nem származnak, illetve a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez 
nem kötött. 
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Az érintett ingatlan Dunaújváros MJV D-i belterületi részén található, ipari övezetben. Közvetlen 
közelében felszíni vízfolyás nem húzódik. 

Szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi 
térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) terület. A tárgyi ingatlan 
vízbázis védőövezetet nem érint, nem minősül árvízjárta, illetve belvízveszélyeztetett területnek. 

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására. A vizek lefolyására és állapotára kifejtett 
káros hatás megelőzhető a jogszabályokban foglaltak betartásával. 

A telephely ivóvíz ellátása a városi ivóvízhálózatról történik. Az irodaépületben meglévő szociális 
helységben kialakított kézmosó, zuhany és WC biztosítja a személyzet szociális igényeinek kielégítését.  

A munkavállalók tisztálkodása során keletkező kommunális szennyvizek az ISD DUNAFERR Zrt. 
csatornahálózatába kerülnek.  

A technológia üzemeltetése során technológiai vízhasználat nincs, így technológiai szennyvíz sem 
keletkezik.  

A kezelési technológia a felszíni és felszín alatti vizekre veszélyt nem jelent.  

Az üzemelés fázisában talaj igénybevétel nincs. A gépjárművek a kialakított utakon közlekednek, a 
megépített létesítmények várhatóan a tevékenység működési ideje alatt kielégítik a szükségleteket. 

A telephelyre hulló csapadékvizek elvezetése csapadékvíz elvezető csatornán keresztül az ISD 
DUNAFERR Zrt. csapadékvíz elvezető rendszeréhez kapcsolódik, melynek végső befogadója a Duna. 
Az ISD DUNAFERR Zrt. számára a telephely vízellátására, csapadékvíz-elvezetésére és 
szennyvíztisztítására, elvezetésére vonatkozóan rendelkezik a 35700/13026-22/2018.ált iktatószámú 
vízjogi üzemeltetési engedéllyel. 

Mivel a nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási technológia vízfelhasználással nem jár, így 
– a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett – a tevékenység várhatóan nem 
veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizeket. 

Megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért végzésem 1.1-
1.3 pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. 

A vízvédelmi előírások jogalapja a faviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a. 

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer 
üzemeltetése) a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások betartása mellett nem indokolt.  

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú 
melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján adtam meg. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés 
elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján. 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint 
a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. 
pontja állapítja meg.” 
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Környezet- és természetvédelmi szempontból tett megállapítások: 

Levegőtisztaság védelmi szempontból 

A tevékenységet jellemzően szabadtéren folytatják. A beszállításra kerülő fémhulladékok nagy mérete 
miatt a hulladékok mozgatása, vágása során jelentős kiporzás nem lép fel. A fémhulladékok rakatolása 
elektromos üzemű darukkal történik, kibocsátás az üzemelésükből nem származik. A tevékenység 
folytatásához bejelentés köteles pontforrás nem kapcsolódik. A nagyobb fémdarabok darabolásához 
lángvágót is használnak, melynek során képződő füstgázok nem jelentenek jelentős immissziós 
terhelést. A tevékenység végzéséhez egyidőben maximálisan 5 db szállítójárművet és 2 db 
munkagépet üzemeltetnek. A tevékenységhez kapcsolódó levegőterhelés a környező 
gépjárműforgalom és üzemek háttérterhelése mellett elhanyagolható. 

Természetvédelmi szempontból 

A telephely és környéke ipari terület. A telephely területén évtizedek óta folyó ipari tevékenység miatt 
az eredeti vegetációból semmi nem maradt.  A telephely növény- és állatvilága jellemzően fajszegény, 
védett növényfaj nem került elő. A területen természetes vagy természeteshez közeli élőhely nem 
található. A technológiai berendezések adottak, a telephelyet úgy bérlik, új építmények nem kerülnek 
kialakításra.  

Az érintett terület nem része országos- és helyi jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 
területnek, Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. A telephelyet Ny-i irányban a Duna és ártere megnevezésű 
(területkód: HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területe közelíti meg 
mintegy 2 km-re. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdésének h) pontja alapján a táj 
jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében 
biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását. 

A rendelkezésre álló légi felvételek és a benyújtott dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a 
megjelölt területeken kisebb gyomos területek, telepített lombos fák és bokrok találhatók. Ezen fás 
szárú növényállományok és zöldfelületek további megőrzése és fenntartása, illetőleg fejlesztése 
(semmiképpen nem invazív, a termőhelyhez illeszkedő, lehetőség szerint magasra növő fafajból álló 
fák telepítésével) tájvédelmi szempontból is kívánatos.  

Előzőekre tekintettel az 5.16 pontban előírást tettem. 

A hulladékgazdálkodási tevékenység – a megfelelő, a környezetvédelmi előírások betartása mellett 
történő – végzése védett természeti értéket nem veszélyeztet, az élővilágra számottevő negatív hatást 
nem gyakorol. 

Zajvédelmi szempontból 

A bérelt területek ugyan térben elkülönülnek, azonban egy egységes technológiai folyamat részét 
képezik. A telephelyet minden irányból a Dunaferr Zrt telephelye veszi körül.  

A Dunaferr Zrt. telephelyén túl északkeleti irányban sportlétesítmények, távolabb kertvárosias 
lakóterületen családi házak, illetve nagyvárosias lakóterületen, illetve településközponti vegyes 
területen többlakásos épületek, szállók, oktatási létesítmények és kollégiumok fekszenek, mint 
védendő létesítmények.  

Északnyugati irányban a telephelyet véderdő határolja, melyen túl nagyvárosias lakóterületek 
találhatók. 

Délnyugati és délkeleti irányban a Vasmű nagy kiterjedésű iparterülete húzódik. 

A legközelebbi védendő létesítmények a tervezési területtől északra, kb. 1000 m-re fekszenek. 

Az üzemeltetés során a telephely zajforrásai a hulladékkezeléshez kapcsolódó munkavégzés 
zajkibocsátása. A domináns zajforrások: 

 az Alsó elegytéren végzett lángvágás, fúvatás, rakodás,  
 a Magastörőben végzett törés, lángvágás, fúvatás és rakodás,  
 a Nyersvas raktár területén végzett rakodás,  
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 és a tevékenységhez kapcsolódó szállítás eszközei, gépei. 

A zajforrások csak nappali időszakban üzemelnek.  

A hulladékgazdálkodási engedély kérelemben foglalt számítások szerint a területen végzett 
tevékenységből a védendő létesítmények környezetében határértéket meghaladó környezeti zajterhelés 
kialakulásával nem kell számolni. 

A telepítési körülmények és a dokumentációban foglaltak figyelembe vételével a környezeti zaj és 
rezgés elleni védelme egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Zajrendelet) 9. § (1) bekezdése alapján a tervezett fém hulladék kezelési tevékenység végzése 
zajvédelmi szempontból megfelelő. 

A dokumentációban a Zajrendelet 6. § szerint számítással lehatárolásra került a tevékenység 
zajvédelmi hatásterülete. Megállapításra került, hogy a hatásterület határa gazdasági területen a 
tevékenység végzésnek helyétől számított 150 m-re, a nagyvárosias lakóterületek, illetve a zajtól nem 
védendő területek irányában 400 m-re terjed ki, így a zajvédelmi hatásterület védendő létesítményt 
nem érint. 

A számítások alapján a Zajrendelet 10. § (3) bekezdésére tekintettel zajkibocsátási határérték 
megállapítására irányuló kérelem benyújtása nem indokolt. 

A kérelem tartalmazta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 
hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.eng.R.)  9. § 
(1) bekezdésében előírtakat, így  

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait; 

- a hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, leírását; 

- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék megnevezését, mennyiségét;   

- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi 
feltételeket;       

- a havária tervet, monitoring tervet;   

- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi 
jellemzőit, a helyszínrajzot; 

- a telephelyre és a tárgyi feltételekre vonatkozó bérleti szerződéseket;   

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott 29668-2/2013. számú igazolását, mely 
szerint a telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységeket 474.00 számon 
nyilvántartásba vette; 

- a környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítási kötvényt, elkülönített pénzösszegről 
szóló igazolást, céltartalék képzési tervet;     

- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló, a hull.eng.R. 11. §-a szerinti nyilatkozatot; 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a 
munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazása lehetőségének 
figyelembevételéről szóló nyilatkozatot; 

- nyilatkozatot, hogy az önkormányzattal és az adóhatósággal szemben nincs köztartozása; 
- befogadó nyilatkozatot az ISD Dunaferr Zrt-től, mely szerint 200 000 tonna/év mennyiségű vas- 

és acéltörmeléket átvesznek az Engedélyestől; 
- az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által kiállított Hitelesítési jelentést a minőségbiztosítási rendszerre 

vonatkozóan. 

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján, a telephelyen 
végezni kívánt tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető. 

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.  
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A határozat 3.00 és 5.01 pontjában meghatároztam az engedélyezett hulladékgazdálkodási 
tevékenységgel érintett hulladékok azonosító kódszámát, megnevezését és mennyiségét a benyújtott 
kérelem alapján.  

Az egyidejűleg tárolható hulladékmennyiséget és a tárolás időtartamát az 5.02 pontban határoztam 
meg a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: létesítményR.) 19. § (3) bekezdése alapján.  

Az 5.03 pontban a létesítményR. 19. § (7) bekezdése és a 20. § (1) bekezdése alapján tettem.  

Az 5.04 pontban szereplő előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 
9-10. §-aiban foglaltak, valamint az egyes fémtörmeléktípusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról 
szóló 333/2011/EU rendeletben (továbbiakban: EU rendelet) meghatározottak alapján tettem. 

Az EU rendelet I. és II. mellékletében foglaltakra tekintettel az 5.05 pontban előírást tettem. 

Határozatom 5.06 pontjában szereplő előírást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:550-6:559. §-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) 
bekezdés f) pontjában foglaltak alapján és a Ht. 31. §-ában foglaltak alapján tettem. 

Az 5.07 pontban szereplő előírást a Ht. 31. §-ában foglaltak alapján tettem.   

Az 5.08 pontban szereplő előírást a Ht. 4. §-a alapján tettem. 

Az 5.09 pontban szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján tettem. 

Az 5.10 pontban szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja és a hull.eng.R. 9. § (2) 
bekezdésének a) pontja alapján tettem. 

Határozatom 5.11 pontjában szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.  

Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak végleges engedély birtokában 
végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli 
hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell 
hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, ezért 
az 5.12 pontban rendelkeztem. 

Az 5.13 pontban szereplő előírást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem. 

Az 5.14 pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) 
bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött 
tevékenységek esetén 40.000 Ft.  

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és 
b) pontjában foglaltak alapján az 5.15 pontban rendelkeztem. 

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a 7.00 pontban tettem 
előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) 
pontja és 15. § (3) bekezdése alapján. 

A Ht. 78/C (1) bekezdése alapján jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem 
határozatom 8.00 pontjában foglaltaknak megfelelően. 

A létesítményR. 21. § (4) bekezdése alapján a 2022. április 5-én kelt hulladéktároló hely üzemeltetési 
szabályzatot jelen határozat 9.00 pontjában jóváhagytam.  

Az áttekinthetőség érdekében az FE–08/KTF/7137-12/2018. iktatószámú engedély jelen határozat 
véglegessé válását követően történő visszavonásáról jelen határozat 10.00 pontjában rendelkeztem. 

Az engedély időbeli hatályát a 11.00 pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján 
állapítottam meg. 

A határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg. 
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Döntésemet a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján hoztam meg. 

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a 12.00 pontban.  

A jogorvoslatról az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény 13., 37., 39., 50. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam 
tájékoztatást a 14.00 pontban. 

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a határozat a közléssel 
véglegessé válik. 

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az ügyintézést a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával 
lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.  

A Hulladékgazdálkodási Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 
124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja, 
illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg. 

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint határozatomat tájékoztatásul megküldöm az illetékes 
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak. 

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a 
kiadmányozásról szóló 7/2022. (III. 24.) utasítása alapján történt. 

Székesfehérvár, időbélyegző szerint 

 
 
 

Dr. Simon László  
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 
 
 
 

Dr. Győri Mihály 
osztályvezető 

 
 
 
 
 
 
Kapják: 
1. Progressio Mérnöki Iroda Kft., Cégkapun (KRID: 13005098) 
2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hivatali kapun (FMKI, 601411315)   
3.  Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Hivatali kapun (FEJKHNSZSZ 

536555342) 
4.  Irattár 

Véglegessé válást követően:  

5.  Hatósági nyilvántartás  
6. H-EL-FI-GY  
7.  Fejér Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 
8.    Honlap (Mutató: ME1_4; ME1_58) 
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