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HATÁROZAT

1.0 A   Bakonyi  Erőmű  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság (8401  Ajka-
Gyártelep;  KÜJ:  100203208;  KSH:  10728673-3511-114-19  továbbiakban:
Engedélyes)  – 8400  Ajka  600  hrsz.  alatti  telephelyén  (KTJ:  102807841,
EOVx:  195780;  EOVy:  536110;  továbbiakban:  Telephely)  a  környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  R.)  2.  számú
melléklet 5.3.  b)  bc) alpontjában  [Nem veszélyes hulladékok hasznosítása,
vagy  ezekre  irányuló  hasznosítási  és  ártalmatlanítási  tevékenységek
összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több
tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május
21-i  91/271/EGK  tanácsi  irányelv  hatálya  alá  tartozó  tevékenységek
kivételével biológiai  kezelés, salak és hamu kezelése], továbbá a 2. számú
melléklet  5.4.  pontjában  [A  hulladéklerakókról  szóló,  1999.  április  26-i
1999/31/EK  tanácsi  irányelv  2.  cikk  g)  pontjában  meghatározott
hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna
teljes befogadókapacitáson felül,  az inert  hulladékok lerakóinak kivételével.]
megnevezésű,  ipari  méretű, nem  veszélyes  hulladék  hasznosítási
tevékenységre – jelen határozatba foglalt feltételek, előírások betartása mellett

egységes környezethasználati engedélyt adok, 

továbbá az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg
az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan megadottnak
tekintem az alábbi, külön jogszabályban meghatározott engedélyeket.

1.1 A  tevékenység  végzése  az  egységes  környezethasználati  engedély  10.
pontjában rögzített előírások, feltételek továbbá az  1. számú mellékletében
rögzített zajkibocsátási határértékek megtartása mellett engedélyezett.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700

telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu 



2

1.2 A  nem  veszélyes  hulladék  hasznosítási  tevékenységre  vonatkozó
hulladékgazdálkodási  engedélyt,  a  határozat  9.1  pontjában  meghatározott
fajtájú  és  mennyiségű  hulladékra,  a  9.3  pontban  meghatározott
technológiával,  az  engedélyben  szereplő  előírások  betartásával.  A
hulladékgazdálkodási engedély 2025. április 30-ig érvényes.

1.3 A D1 jelű diffúz légszennyező forrás működését engedélyezem, a határozat
8.0  pontjában  meghatározott  levegőtisztaság-védelmi  előírások  betartása
mellett, mely 2025. április 30-ig érvényes. 

1.4 A hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó engedélyt jelen határozat  15.6 –
15.10  pontjaiban  szereplő  előírások  betartásával,  melynek  érvényességi
ideje: 2061. december 31.

1.5 A Rekultivációs terv jóváhagyását.

1.6 Az egységes környezethasználati engedély 2025. április 30-ig érvényes.

1.7 A R. 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  környezet védelmének
általános szabályairól szóló  1995. évi LIII. törvénynek (továbbiakban:  Kvt.) a
környezetvédelmi  felülvizsgálatra  vonatkozó  szabályai  szerint  –  az  R.-ben
foglaltakra  is  figyelemmel  –  felül  kell  vizsgálni,  és  az  erről  készült
környezetvédelmi felülvizsgálati  dokumentációt legkésőbb 2025. január
31-ig  a Veszprém Megyei  Kormányhivatal  (továbbiakban:  Kormányhivatal)
részére be  kell  nyújtani. A  felülvizsgálati  dokumentáció  alapján  a
Kormányhivatal elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt
követelmények és előírások felülvizsgálatát.

1.8 A Kvt. 96/B. § (1) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti
díjat  köteles  fizetni,  melynek  mértéke  engedélyezett  tevékenységenként
200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint, melynek megfizetési határideje: első
alkalommal a felügyeleti díj arányos részére vonatkozóan jelen engedély
véglegessé válását követő 30 napon belül, majd évente,  tárgyév február
28. napjáig.

2.0 Engedélyes megnevezése, azonosítók

Engedélyes  megnevezése: Bakonyi  Erőmű  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság

Engedélyes székhelye: 8401 Ajka-Gyártelep, 1961/3, 1961/4, 1961/5 hrsz.

KSH azonosító száma: 10728673-3511-114-19

Telephelyének neve, címe, amelyre az engedély vonatkozik: 

8400 Ajka 600 hrsz. 

Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100203208
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Környezetvédelmi Területi Jel: 102807841

EOV Koordináták: X= 195780 m, Y= 536110 m

Létesítmény azonosító: 102827481

A tevékenység TEÁOR azonosítója: 

3821 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A tevékenység NOSE-P kódja: 109.07

A tevékenység E-PRTR kódja: 5.

3.0 A telephelyre  és  az  engedélyezett  tevékenységre  vonatkozó  általános
adatok

3.1 A létesítmény elhelyezkedése:

A Telephely közigazgatásilag Veszprém megyében Ajka város területén a 600
hrsz.  ingatlanon  a  Bakonyi  Erőmű  Zrt.  (8401  Ajka,  Gyártelep)  felhagyott
zagyterén helyezkedik el. Jelenleg a 31 ha 8042 m2 területű ingatlanon egy a
zagyvíz  tározására  kialakított  100000  m3-es  medence  üzemel,  más
infrastruktúra nincs telepítve.

A tevékenység helyszínét keletről ipari terület, délről a Budapest-Szombathely
vasútvonal, azon túl a Bakonyi Erőmű Zrt. központi telephelye (továbbiakban:
Erőmű), északról lakóövezet nyugatról zöld területen túl lakóövezet határolja.

3.2 Az engedélyezett tevékenység jellemzői, kapacitása adatai:

A  telephely  salak-pernye  nem  veszélyes  hulladéklerakó  kazetta,  ahol
mindösszesen kb. 5400000 tonna salak és pernye található.

A lerakott hulladék típusa alapján a kazetta B1b alkategóriájú nem veszélyes
hulladéklerakó.

A lerakóban 1959-től 10 éven át 1969-ig helyezték el az Erőműben keletkezett
salak-pernyét. A tervezett tevékenység célja a lerakó rekultivációja, amelyet a
hulladék teljes felszedésével és helyben történő hasznosításával valósítanak
meg.

A kitermelés két ütemben valósul meg. A I. ütemben kb. 2000000 tonna, míg a
II.  ütemben  a  még  megmaradt  mintegy  3400000  tonna  salak,  pernye
kitermelése történik.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység az ott tárolt salak, pernye
kinyerése,  és a kinyert  nem veszélyes hulladék (salak,  pernye) anyagában
történő hasznosítása útépítési földmű alapanyagként. 

A hasznosítási célú kitermelt salak, pernye mennyisége legfeljebb 36500 t/év,
(146 tonna/nap; 250 munkanap/év).

3.3 A tevékenység leírása

A területen  mintegy 2.000 m2 helyigényű terület  kerül  kialakításra  a  salak-
pernye hasznosítási tevékenység műveleteihez.



4

A  salak-pernye  kitermelés  és  a  kitermelt  útépítési  földmű  alapanyagként
történő kiszállítás (hulladékhasznosítás) munkanapokon reggel 6:00 – 22:00
óra között két műszakban történne.

A kitermelendő salak-pernye a zagytéren meglévő földburkolatú belső utakon,
majd a Budapest-Szombathely vasúti  fővonal mellett  lévő tömörített murvás
felületű  úton  keresztül  érkezik  az  Erőmű  területén  lévő  mérlegelés
helyszínére. A kitermelést követően a kezelőtéren a salak-pernye aprításával
előállított  földmű  alapanyag  azonnali  felhasználás  esetén  közvetlenül
kiszállításra  kerül  szállító  tehergépjárműveken  a  felhasználás  helyszínére.
Igény esetén az Erőmű iparvágányai vasúti kiszállítás lehetőségét is biztosítja.

A tevékenység egyes lépéseit az alábbi blokkséma mutatja be:

Kitermelés

A kitermelés gumikerekes hidraulikai  forgó rakodógép üzemeltetését jelenti,
amely  a  meglévő  salak,  pernye  felület  megbontásával  a  kitermelt  nem
veszélyes hulladékot az aprítási/rakodási területre helyezi el.

Aprítás / Rakodás

A kitermelt salak, pernye tömböket, darabokat az aprítás során a felhasználói
igényeknek megfelelő 30 mm-nél kisebb szemcseméretre aprítják, egy ALLU
DS4-23 aprító kanállal  felszerelt,  LiuGong 856 típusú homlok-rakodóval.  Az
aprítás  a  kiszállítást  végző  magasított  platóval  felszerelt  járműre  rakodás
során  történik.  A  megrakott  mozgó  platós  tehergépjárművet  ponyvával
takarják az esetleges kiporzás megelőzése céljából. 

A  megrakott  tehergépjárművek  az  Erőműbe  az  ipari  útvonalon,  előre
meghatározott  ütemezés  szerint  mérlegelésre  érkeznek.  Mérlegelés  után  a
rakományok kiszállításra kerülnek a leendő felhasználási helyszínekre.
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3.4 Kapcsolódó tevékenységek

Hídmérleg

A felhagyott  zagytéren kitermelt  és  hasznosításra  előkészített  salak-pernye
mennyiségét,  az  Erőmű  területén  kiépített  Metrisoft  MS-01/MAN  tipusú
elektromos  elven  működő,  60  tonna  méréshatárral  rendelkező,  hitelesített
hídmérleg  méri.  A  hídmérleg  az  Erőmű  bejáratánál  található  mérlegház
melletti aszfaltozott út mentén helyezkedik el.

Vízellátás, Kommunális szennyvízkezelés

A területen  sem vezetékes  vízellátás,  sem vezetékes  szennyvíz  elvezetés
nincs. 

Csapadékvíz

A felhagyott  zagytér  területén  kiépített  csapadékvíz  elvezető rendszer  nem
üzemel, a csapadék helyben elszikkad.

Kommunális hulladékkezelés

A  kezelőszemélyzet  munkavégzése  során  keletkező  kommunális  hulladék
gyűjtése zárt konténerben történik, melyet közszolgáltatónak adnak át. 

4.0 A szabályozás köre

4.1 A  környezetszennyezés  megelőzése,  illetőleg  a  környezet  terhelésének
csökkentése  érdekében  Engedélyes  az  elérhető  legjobb  technika
alkalmazásával  tevékenységét  úgy kell  végeznie,  működtetnie,  ellenőriznie,
hogy  a  Telephely  kibocsátásai  megfeleljenek  az  egységes
környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az  üzemeltetésben,  annak  körülményeiben,  funkciójában,  a  létesítmény
kiterjedésében,  kapacitásában  tervezett  jelentős  változtatásokat  a
Kormányhivatal részére 15 napon belül be kell jelenteni.

4.3 Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

5.0 Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1 Az engedélyezett tevékenység a 3.0 pontban leírt technológiai, termelési és
kapacitásadatok,  takarékos  vízhasználat,  anyag-  és  energiafelhasználás
mellett, az engedély pontjaiban szereplő előírások betartása esetén megfelel
az elérhető legjobb technika követelményeinek.

5.2 A  környezethasználónak  a  környezetszennyezés  megelőzése,  illetőleg  a
környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika
alkalmazásával intézkednie kell:

 a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag
felhasználásának csökkentéséről;

 a  tevékenységhez  szükséges  anyag  és  energia  hatékony
felhasználásáról;
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 a  kibocsátás  megelőzéséről,  illetőleg  az  elérhető  legkisebb  mértékűre
történő csökkentéséről;

 a  hulladékképződés  megelőzéséről,  illetőleg  a  keletkező  hulladék
mennyiségének  és  veszélyességének  csökkentéséről,  a  hulladék
hasznosításáról, ártalmatlanításáról;

 a  környezeti  hatással  járó  balesetek  megelőzéséről,  és  ezek
bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;

 a  tevékenység  felhagyása  esetén  a  környezetszennyezés,  illetve
környezetkárosítás  megakadályozásáról,  valamint  az  esetlegesen
károsodott környezet helyreállításáról.

5.3 Fejlesztés esetén a telephelyi  technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített
berendezéseket,  egyéb  eszközöket  az  elérhető  legjobb  technika  szerint  a
energia-,  vízfelhasználás,  továbbá  a  környezeti  zajkibocsátás
minimalizálására  alkalmas  módon  kell  megválasztani.  Bármiféle  fejlesztés
kizárólag  zajvédelmi  szempontból  szakmailag  megalapozottan,  akusztikai
szakértői vélemény alapján végezhető.

5.4 A  Telephelyen  folytatott  tevékenység  során  az  elérhető  legjobb  technika
alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy
együtt szennyeződjenek.

5.5 Az  Engedélyesnek  az  elérhető  legjobb  technikának  megfelelés,  az  emberi
környezetet  érő  kockázatok  csökkentése  érdekében  folyamatos
fejlesztésekkel  törekedni  kell  környezetbarát  technológiák  alkalmazására,
valamint  minimalizálnia  kell  a  keletkező  hulladékok  mennyiségét  és  a
technológia környezetbe történő kibocsátásait. 

5.6 Az Engedélyes köteles  a  Telephelyen alkalmazott  technológiát  az  elérhető
legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. Az 1.5 pontban
előírt  felülvizsgálat  részeként be  kell  mutatni,  hogy  az  alkalmazott
technológia  továbbra  is  kielégíti-e  az  elérhető  legjobb  technika
követelményeit. Ismertetni  kell,  hogy  milyen  intézkedéseket  tettek,  illetve
milyen intézkedések megtételével  kívánják  biztosítani,  hogy az  alkalmazott
technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

5.7 Az  Engedélyesnek  a  rekultivációs  munkálatok  100.000  m3-es  tározóra,
valamint  annak  gátjaira  és  rézsűire  gyakorolt  hatásának  (pl.  rezgés)
folyamatos monitorozására,  a  gátszakadásnak,  a  tározóból  a  zagyvíz
kijutásának  megakadályozására  vonatkozó  intézkedéseket  tartalmazó
Kockázatkezelési tervet kell kidolgoznia.

A jelen határozatban engedélyezett tevékenység a Kockázatkezelési terv
benyújtását  és  a  Kormányhivatal  által  történő  jóváhagyását  követően
kezdhető  meg.  A  jóváhagyott  Kockázatkezelési  tervben  foglaltakat  az
Engedélyesnek a tevékenysége során be kell tartania.
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6.0 Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

Az  Engedélyesnek  működése  során  olyan  eljárási  rendet  kell  kialakítania,
hogy az engedélyben foglaltaktól  való eltérés esetén azonnali beavatkozást
tegyen lehetővé a környezeti  károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez
nem lehetséges – mérséklése érdekében.

Az  engedélyben  foglaltaktól  való  eltérés  esetén  a  hatóság  további
vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi  és hatásköri
szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

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

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

6.3 Felelősség

Az  Engedélyes  köteles  a  környezetvédelmi  megbízott  alkalmazási  és
képesítési  feltételeiről szóló  11/1996.  (VII.  4.)  KTM  rendelet  szerinti
környezetvédelmi  megbízottat  alkalmazni  és  biztosítani,  hogy  a
környezetvédelmi  megbízott  elérhető  legyen  a  Kormányhivatal  számára  a
telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. 

6.4 Jelentéstétel

Az  Engedélyes  köteles  a  rendelkező  részében  előírtakat  a  megadott
határidőkre,  a  hatályos  jogszabályokban  előírt  tartalmi  és  formai
követelményeknek megfelelően a Kormányhivatal részére megküldeni.

Az OKIR rendszerbe digitálisan teljesítendő adatszolgáltatásokat a jogszabályi
előírások szerinti határidőkre, és adattartalommal teljesíteni.

A  fentieken  túl  indokolt  esetben  vagy  a  Kormányhivatal kérésére  az
Engedélyes  köteles  tájékoztatást  nyújtani  a  tevékenysége  környezeti
hatásairól.

Az  engedélyben  alapul  vett  körülmények  jelentős  megváltozását,  illetve
Engedélyes  és  tervez  ett  jelentős  megváltoztatását  ,  továbbá  a
tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Kormányhivatalnak 15 napon belül
bejelenteni.

Lakossági  érdeklődésre  az  Engedélyes  köteles  időben  tájékoztatást  adni
tevékenysége környezeti hatásairól.
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7.00 Értesítés

7.1 Az  Engedélyes  köteles  értesíteni  a  Kormányhivatalt,  továbbá  a
Kormányhivatal által megjelölt hatóságokat a lehető legrövidebb időn belül,
a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

 a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot,

 a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások,

 bármely  olyan  esetben,  amely  a  környezeti  elemek  egyikének,  vagy
többjének a veszélyeztetését  vagy szennyezését  okozza,  okozhatja,  és
sürgős beavatkozást igényel/igényelhet. 

7.2 Minden olyan esemény kapcsán, amely a 7.1 pontban nevesített, az esemény
bekövetkezte  után  a  lehető  legrövidebb  időn  belül  Engedélyes  köteles  a
következő hatóságokat értesíteni:

 A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi  Főosztályát (8200  Veszprém,  József  Attila  u.  36.,
telefon:  88/885-900,  fax:  88/550-848)  a  levegő,  az  élővilág,  az  épített
környezet  és  a  természeti  terület  veszélyeztetése  vagy  szennyezése
esetén;

 A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8200 Veszprém,
Dózsa Gy. u. 31., telefon: 88/620-808, fax: 88/620-802, GSM: 20/8202-900,
veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;

 A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot  (8000
Székesfehérvár,  Hosszúsétatér  1.,  telefon:  22/514-318,  fax:  22/313-564)
felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

 A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Főosztályát
(8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 88/424-866, fax: 88/425-484) az
emberi  egészséget  veszélyeztető  baleset  és  üzemállapot  kialakulása
esetén.

7.3 Az  Engedélyes  köteles  az  értesítés  részeként  megjelölni  az  esemény
bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és az
esemény  felszámolására,  kibocsátásainak,  következményeinek  lehetőség
szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése érdekében tett intézkedéseket.

7.4 Az  Engedélyes  köteles  feljegyzést  készíteni valamennyi,  a  7.1  pontban
nevesített  eseményről.  A  Kormányhivatal  részére  benyújtott  feljegyzésnek
(jelentésnek) tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait,
körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett
intézkedéseket.  Továbbá a bekövetkezett  esemény jövőbeli  megismétlődési
lehetőségének kizárására / megelőzésére tett intézkedéseket. 
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8.0 Levegőtisztaság-védelmi előírások 

8.1 A  poremisszió  csökkentése  érdekben  a  belső  utak  tisztán  tartását,  illetve
locsolását biztosítani kell.

8.2 A locsolás  gyakoriságát  és  a  locsolt  víz  mennyiségét  ellenőrizhető  módon
üzemnaplóban kell rögzíteni.

8.3 Az  aprítás  és  a  rakodás  során  törekedni  kell  arra,  hogy  a  tevékenység
végzése  a  lehető  legkevesebb  légszennyező  anyag  kibocsátás  mellett
törtéjen.

8.4 A szállítás során a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről
a közúti járművek üzembentartójának a megfelelő intézkedések megtételével
(pl.: megfelelő takarás) kell gondoskodnia.

8.5 A  diffúz  forrás  a  lehető  legkevesebb  légszennyező  anyag  levegőbe
juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. Az üzemeltető köteles
a diffúz forrás működtetése, fenntartása során a diffúz forrás környezete és az
ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.

8.6 Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a
tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról minden év  március 31-ig LM -
légszennyezés mértékéről  elektronikus úton éves levegőtisztaság -  védelmi
jelentést tenni.

8.7 A  levegőtisztaság-védelmi  alapbejelentésben  bekövetkező  változásokról  az
üzemeltető  köteles  elektronikusan,  ügyfélkapun  keresztül  LAL  -
levegőtisztaság-védelmi  adatszolgáltatást  tenni  és  ezzel  egyidejűleg  a
Kormányhivatal  részére  – a  változás bekövetkezésétől  számított  30 napon
belül 1  példányban  az  engedélykérelmet  és  az  elektronikus  befogadást
igazoló nyugtát megküldeni.

8.8 Az  üzemeltető  köteles  a  jelen  határozatban  meghatározott  forrásáról  a
vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.

8.9 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az
üzemeltető  köteles  a  történteket,  beleértve  az  üzemzavar  megszüntetésére
tett intézkedéseket üzemnaplóban rögzíteni. Az üzemnaplót az üzemeltető az
adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.

8.10 A balesetekből és váratlan eseményekből származó légszennyező anyag (por)
kibocsátás  esetén  az  üzemeltető  köteles  a  Kormányhivatalt  haladéktalanul
értesíteni,  a  történteket  üzemnaplóban  rögzíteni,  és  ezzel  egyidejűleg  a
kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.
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9.0 Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

9.1 A  Telephelyen  hasznosítható nem  veszélyes  hulladék  megnevezése,
mennyisége

Azonosító
kód

Megnevezés
Mennyiség
(tonna/év)

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

10 01
erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve

a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)

10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04) 36500

9.2 A  hulladékgazdálkodási  tevékenységgel  érintett  terület,  telephely
megnevezése:

A tevékenység végzésére a Bakonyi Erőmű Zrt.  Ajka 600 hrsz.-ú felhagyott
salak-pernye  zagykazettáján  kerül  sor,  a  további  információk  a  3.1  –  3.2
pontokban rögzítésre kerültek.

9.3 Az  engedélyezett  hulladékgazdálkodási  technológia  műszaki  és
környezetvédelmi jellemzői, tárgyi eszközei:

A Telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység kezelési kódja: R5
egyéb szervetlen anyagok visszanyerése,  újrafeldolgozása (ideértve a talaj
hasznosítását  eredményező  talajtisztítást  és  a  szervetlen  építőanyagok
újrafeldolgozását).

A rekultiváció  során  kitermelt  salakpernyét  másodlagos  nyersanyagként,
útépítési földmű anyagául használják fel. A salakpernyét, mint útépítési földmű
alapanyagát  100%-ban  használják  fel.  A  salakpernye  hasznosításakor  az
útépítéseknél  szokásos  műveleteken,  illetve  a  salakpernye  egyébként  is
szükséges  kitermelésén  kívül  mindössze  aprítást  kell  végezni  többlet
műveletként.  A  salakpernye  hasznosításának  elvégzéséhez  mindössze
néhány munkagép és szállítójármű alkalmazására van szükség. 

A kitermelés I. üteme a kazetta rész ÉNy-i irányú belseje felé haladna sávosan
az elbontás mind mélységben, mind magasságban, ezt követően kerülne sor a
kazetta rész ÉK-i irányú kitermelésére. Ennek egyik célja, hogy minél kisebb
legyen a környezetbe való kiporzás, másik pedig, hogy a kitermelt anyag is
rakodásig  a  belső  térben maradhat,  így  nincs  szükség külön  deponáló  tér
kialakítására.  Az  összesen  legfeljebb  2000  m2 helyigényű  tervezett  nem
veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység műveleteihez elegendő terület áll
rendelkezésre a felhagyott zagytér területén. 

A  nem veszélyes  hulladékhasznosítási  tevékenység  során útépítési  földmű
építésére  másodnyersanyag  nyerhető.  Ehhez  az  alapanyagot  az  Ajka  600
hrsz. alatti  zagytéren kitermelendő erőművi salak-pernye biztosítja. A salak-
pernye kitermelésére 2 ütemben kerül sor. 
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Első ütemben a zagytér Ny-i  oldalán lévő 8,9 ha fás, bokros résszel fedett
kazettarész elbontására kerülne sor,  melynek során a K-i  oldalon  található
100.000  m3-es  tározó  Ny-i  koronaszélessége  15-20  m  szélességben
megmaradna, innen kezdve pedig Ny-i irányban 30° lejtésű rézsű kialakítására
kerülne sor, biztosítva a tározó megtámasztását. 

A második ütem megkezdésének feltétele a Bakonyi Erőmű Zrt. által korábban
már megvizsgált erőművi technológia váltásának – félszáraz technológia – a
bevezetése,  amelynek eredményeként  a  100.000 m3-es tározóban lévő víz
leereszthető.  Ennek  megvalósulása  után  a  második  ütemben  további  kb.
3.400.000  tonna  kitermelhető  salak-pernye  állna  rendelkezésre  a  tervezett
hasznosítás céljára. Az Erőmű távlati  hosszú távú üzemeltetése érdekében
korábban megvizsgálta a félszáraz technológiára való átállás lehetőségét. 

A kitermelendő salak-pernye a zagytéren meglévő földburkolatú belső utakon,
majd a Budapest-Szombathely vasúti  fővonal mellett  lévő tömörített murvás
felületű  úton  keresztül  érkezik  az  Erőmű  területén  lévő  mérlegelés
helyszínére. A kitermelést követően a kezelőtéren a salak-pernye aprításával
előállított  földmű  alapanyag  azonnali  felhasználás  esetén  közvetlenül
kiszállításra kerül szállító tehergépjárműveken a felhasználás helyszínére. 

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

Tárgyi eszközök:

-  hídmérleg,  lánctalpas  hidraulikus  forgó-kotró  rakodógép,  aprító  kanalas
homlokrakodó, caterpillar dózer, tehergépkocsi.

9.4 Az  Engedélyes  hulladékgazdálkodási  tevékenységét  szolgáló  személyi  és
pénzügyi feltételek:

Személyi feltételek:

Engedélyes  környezetvédelmi  megbízottat  foglalkoztat  az  engedélyezett
hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok
ellátására.

Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez
megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. 

A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek:

Az  Engedélyes a  tevékenysége során  esetlegesen bekövetkező  környezeti
károk  elhárítása  céljából  környezetszennyezési  felelősségbiztosítással,
valamint pénzügyi fedezettel rendelkezik.
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9.5 A tevékenység hibás működésére, monitoringra vonatkozó információk:

A  környezetbiztonságra,  illetőleg  az  esetlegesen  bekövetkező  havária
elhárítására  vonatkozó  intézkedéseket  Üzemi  Kárelhárítási  Terv  alapján
hajtják végre.

9.6 Kezelésre csak a 9.1 pontban szereplő nem veszélyes hulladék kerülhet.

9.7 A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a
hulladékgazdálkodási  (hasznosítási)  tevékenység  során  előállított  termék
minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható,
úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

9.8 A Telephelyen keletkező hulladék  csak  az  adott  hulladékra  engedéllyel  és
feljogosítással rendelkezőnek adható át.

9.9 A  hulladék  termelője,  birtokosa,  kezelője  köteles  a  tevékenysége  során
képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az
általa  kezelt,  illetve  másnak  átadott  hulladék  mennyiségéről  és  fajtánkénti
összetételéről folyamatosan naprakész nyilvántartást vezetni és a vonatkozó
jogszabály szerint adatot szolgáltatni.

9.10 A kezelésről (hasznosításról) sorszámozással ellátott telephelyi nyilvántartást
kell  vezetni,  melynek  tartalmaznia  kell  a  kezelésbe  bevont  hulladékok
fajtánkénti mennyiségét és összetételét, a kitermelés időpontját, a keletkezett
termék mennyiségét a kezelőlétesítmény működésére vonatkozó adatokat.

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

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

9.13 A  hatályos  jogszabályban  foglaltaknak  megfelelően  a  beépíteni  kívánt
termékről  teljesítménynyilatkozatot  kell  kiállítani.  A  földmű tervezőjének kell
megállapítania, hogy a beépíteni kívánt anyag tulajdonságai megfelelnek-e a
terv elvárásainak.

9.14 A felhasználás során a hulladékokból előállított anyag építőanyagként történő
beépítése  az  építési  termék  építménybe  történő  betervezésének  és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
szóló 275/2013.  (VII.  16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  275/2013. Korm.
rendelet) 3. §-a és 5. §-a szerinti igazolások birtokában lehetséges.

9.15 Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálását követően a 275/2013. Korm.
rendeletnek megfelelő építőanyagként történő hasznosításra nem alkalmas, a
nem  minősített,  újrafeldolgozott  hulladékokat  továbbra  is  hulladékként  kell
kezelni  és  azok  kizárólag  olyan  hulladékkezelőnek  adhatók  át,  amely
rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási
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engedéllyel.  Engedélyes  köteles  megbizonyosodni  a  kezelő  engedélyének
meglétéről.

9.16 A  nem  hasznosítható  hulladékok,  illetve  a  tevékenység  végzése  során
keletkező másodlagos hulladékok olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely
rendelkezik  az  adott  azonosító  kódú  hulladékra  érvényes
hulladékgazdálkodási,  vagy  egységes  környezethasználati  engedéllyel.
Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.

9.17 A hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó felülvizsgálati kérelmet – a
jogszabály  szerinti  adattartalommal  –  az  egységes  környezethasználati
engedély felülvizsgálatára vonatkozó dokumentáció részeként a 1.7 pontban
meghatározott határidőig be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.

9.18 Az  Engedélyes  köteles  a  vonatkozó  jogszabályban  foglaltak  szerint
nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.

9.19 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  környezetvédelmi  hatóság
hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

10.0 Zaj- és rezgésvédelmi előírások

10.1 Engedélyes  a  Telephely  üzemeltetése  során  az  1.  számú  mellékletben
meghatározott zajkibocsátási határértéket köteles mindenkor betartani.

10.2 A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje:

Az 1. számú melléklet 1.01 pontjában előírt  határérték teljesítési határideje:
jelen határozat véglegessé válásának időpontja.

Az 1. számú melléklet 1.02 pontban rögzített határérték teljesítési határideje:
az ingatlanon megépítésre kerülő védendő létesítmény használatbavételének
időpontja.

10.3 A zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési
kötelezettséget von maga után.

10.4 Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében
olyan változás áll  be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban
megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell
jelenteni a Kormányhivatal felé.

10.5 Az üzemeltetőnek az egyes üzemállapotok megkezdését haladéktalanul kell
jelenteni a Kormányhivatal felé.

10.6 A  tevékenység  megkezdését  követően  az  egyes  üzemállapotokra
vonatkozóan  Engedélyesnek  1  hónapon  belül  szabványos  műszeres
vizsgálattal kell ellenőriztetnie a telephely környezeti zajkibocsátását, igazolnia
kell  a  zajvédelmi  követelmények maradéktalan  teljesülését,  valamint  le  kell
határolnia  a  tevékenység  végzése  során  kialakuló  tényleges  zajvédelmi
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szempontú  hatásterületet  és  be  kell  mutatnia  a  legközelebbi  védendő
létesítményeket ért zajterhelést.

Az erről készült mérési jegyzőkönyvet és szakértői véleményt be kell nyújtani
a Kormányhivatalhoz.

A  méréseket  és  a  szakvéleményt  a  zajkibocsátási  határértékek
megállapításának,  valamint  a  zaj-  és  rezgéskibocsátás  ellenőrzésének
módjáról szóló  93/2007.  (XII.18.)  KvVM  rendelet  (a  továbbiakban:
Zaj.KvVM.r.) 4. számú mellékletében előírtak szerint kell végrehajtani, illetve
elkészíteni.

10.7 A zajvédelmi követelmények teljesülése érdekében a 3-as üzemállapotban az
aprítógép  a  Telephely  északi  telekhatártól  500  m  távolságon  belül  nem
üzemeltethető.

10.8 A zajkibocsátás minimalizálása érdekében a gépi berendezések, zajforrások
korszerűségét,  műszaki  állapotát  rendszeresen  felül  kell  vizsgálni,  fokozott
gondot  kell  fordítani  a  domináns zajforrások  folyamatos karbantartására,  a
lehetőség  szerinti  minimális  zajkibocsátású  üzemeltetésére.  A
gépek/berendezések  folyamatos  karbantartásával,  szükség  szerinti
felújításával kell biztosítani, hogy zajkibocsátásuk ne növekedjen. 

11.0 További előírások, előfeltételek

Bányászati előírások

 a salak-pernye radioaktív elem tartalmát és radioaktív sugárzását meg kell
állapítani és a felhasználási területre való kihelyezhetőségét vizsgálni kell.

 a salak-pernye tervezett hasznosítási helyének földtani felépítése alapján
a  várható  víz-kőzet  kölcsönhatás  ismeretében  kell  megállapítani  a
beépíthetőségét.

Erdővédelmi előírások

 A  Bakonyi  Erőmű  Zrt  (8401  Ajka-Gyártelep)  ügyfélnek  a
hulladékhasznosítási tevékenység megkezdése előtt a Veszprém Megyei
Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  Erdészeti  Osztályától  a  beruházás
során  –  a  hatósági  nyilvántartásban,  az  Országos  Erdőállomány
Adattárban  (a  továbbiakban:  Adattár)  szereplő  –  erdőterületet  érintő
ingatlanra  vonatkozó  végleges  erdő  igénybevételi  engedélyt  meg  kell
szereznie.

 Az  erdőterületen  az  igénybevétellel  összefüggésben  fakitermelés  csak
erdőterv  módosító  határozat  birtokában,  a  fakitermelés  előzetes
bejelentésének erdészeti hatóság általi tudomásulvétele után végezhető.

 A nem veszélyes hulladék hasznosítási  tevékenység során a  telephely
szomszédságában lévő erdőkben tilos hulladékot elhelyezni,  valamint  a
talajt  ért  károsító  hatások  megszüntetéséről  és  következményeinek
felszámolásáról gondoskodni kell.
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12.0 Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  35700/10172-1/2019.ált.
számú  szakhatósági  állásfoglalás  rendelkező  részben  rögzített
szakhatósági előírások:

„A Bakonyi  Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8401
Ajka-Gyártelep, 1961/3-5 hrsz., KÜJ: 100203208, KSH: 10728673-3511-114-
19,  a  továbbiakban:  Engedélyes)  részére  az  Ajka,  600  hrsz.-ú  ingatlanon
salak-pernye hasznosítására vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati
és  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárás  során  egységes
környezethasználati engedély kiadásához

az alábbi előírásokkal szakhatóságként hozzájárulok:

1.1  A  salak-pernye  hulladék  felszín  alatti  vizek  állapota  szempontjából
fokozottan érzékeny területen történő hasznosítása tilos.

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

1.3  A  gépekből/berendezésekből  esetlegesen  elcsepegő  olaj/üzemanyag
felitatásáról  azonnal  gondoskodni  kell.  A  gépek/berendezések  telephelyen
belüli  üzemanyag  feltöltése  esetén  kármentő  tálca  használata  kötelező.  A
megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.

1.4 A burkolt  felületekre, földtani közegre kerülő szennyezés esetén annak
eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

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

1.6 Az alábbi  változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15
napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:

a) a tevékenység folytatójának változása

b) a tevékenység helyének változása

c) a  tevékenység  folytatásának  módjában  bekövetkező,  a  felszín  alatti
vízre,  a  földtani  közegre  gyakorolt  hatás  szempontjából  lényeges
változás

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

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



16

f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható

fa) trendszerű, egyirányú változás

fb) ugrásszerű változás

fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése

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

a  környezetvédelmi  megelőző  intézkedések  engedélyben  foglalt
feltételektől  való  lényeges  eltérése,  a  változás  hatása  az  engedély
szerinti egyéb feltételekre.”

13.0 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36900/2223-1/2019.ált.
számú szakhatósági állásfoglalás rendelkező része:

„A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Veszprémi  Járási  Hivatal
Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  (székhelye:  8200
Veszprém, József Attila u. 36., a továbbiakban: Engedélyező hatóság) fenti
hivatkozási  számú  megkeresése  alapján  a  Bakonyi  Erőmű  Zártkörűen
Működő  Részvénytársaság  (8400  Ajka,  Gyártelep  1961.  hrsz.,
cégjegyzékszám: 19-10-500026, adószám: 10728673-2-19; a továbbiakban:
Ügyfél)  kérelmére  a  8400  Ajka,  600.  hrsz.  alatti  telephelyére  vonatkozó
egységes környezethasználati  engedély  elsőízbeni  megszerzése tárgyában
az  ipari  balesetek  és  a  természeti  katasztrófáknak  való  kitettség
szakkérdésével kapcsolatosan katasztrófavédelmi szempontból

h o z z á j á r u l o k.”

14.0 Erőforrások felhasználása

Az Engedélyes köteles nyilvántartást vezetni,  minden olyan energiahordózó
fogyasztásáról,  melyek  közvetlenül  kihatnak  a  tevékenység  környezetet
terhelő  hatásokra  (tipikusan:  üzemanyag  felhasználás,  elektromos  áram
(telephelyi  „közvilágítás”).  A  felhasznált  mennyiségekről  évente
adatszolgáltatást készíteni, és azt a Kormányhivatalnak az éves összefoglaló
jelentés részeként megküldeni.

Határidő: először 2021. április 30., majd a tárgyévet követő év április 30.

15.0 A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó
előírások

15.1 Amennyiben Engedélyes az engedélyezett tevékenység 30 napot meghaladó
mértékű szüneteltetése, illetve a tevékenység felhagyása mellett dönt, úgy a
tevékenység  szüneteltetését  vagy  megszüntetését  megelőző  30  nappal
köteles azt bejelenteni a Kormányhivatalnak.

15.2 A tevékenység szüneteltetése nem mentesíti  Engedélyest jelen határozatba
foglalt kötelezettségei alól.
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15.3 Amennyiben  az  engedélyezett  tevékenység  szüneteltetését  követően  az
Engedélyes  az  engedélyezett  tevékenység  újra  indításáról  dönt,  úgy  a
tevékenység újraindításának dátumát megelőző 30 nappal köteles bejelenteni
azt a Kormányhivatalnak.

15.4 A  felhagyáshoz  szükséges  intézkedések  meghatározására  vonatkozóan
ütemezett  és  költségbecslést  is  tartalmazó  tervet  kell  készíteni,  amelyet
jóváhagyásra a tevékenység megszüntetését megelőző  30 nappal meg kell
küldeni a Kormányhivatalnak.

15.5 Amennyiben  Engedélyes  a  Telephelyen  az  engedélyben  meghatározott
tevékenység felhagyása mellett dönt, nem kívánja azt tovább folytatni, köteles
a  Telephelyen  tárolt  hulladékok  és  egyéb  környezetszennyező  anyagok
hasznosítás  vagy  ártalmatlanítás  céljából  történő  elszállításáról,  illetve
kezeléséről gondoskodni. 

15.6 A hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó előírások

A hulladéklerakó rekultivációját a hulladék teljes felszedésével kell elvégezni,
két  ütemben.  A  hulladéktest  felszedését  követően  a  területen  a
tereprendezést és tájba illesztést szakaszosan kell elvégezni, átlagosan 1 ha-
os területegységenkét, az alábbiak szerint:

1. kiegyenlítő réteg

Vastagsága:  0-50  cm,  a  felszedett  hulladéklerakó  felületének
egyenletességétől függően. 

Anyaga: a helyszínen kitermelt és ledarált salak-pernye.

2. fedőréteg

Vastagsága:  0-30  cm,  a  kiegyenlítő  réteg  vastagságához  és  a
talajviszonyokhoz igazodva. 

Anyaga:  szervesanyagban  gazdag  talajréteg,  amely  a  növények  táplálását
szolgálja.

3. vegetációs réteg

Anyaga: nem mélygyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság- és forróságtűrő
növények, amelyek megfelelnek az ökológiai környezetnek is.

15.7 Az I. ütem munkálatai alatt a 100 000 m3-es zagytározóban maximum 1,0 m-
es átlagos vízmélységet kell tartani.

15.8 A  II.  ütemre  vonatkozóan  a  Rekultivációs  tervet  felül  kell  vizsgálni.  A
felülvizsgált, kiegészített Rekultivációs tervet az I. ütem befejezését megelőző
1 éven belül be kell nyújtani.

15.10 Az esetben, ha a tározó felé eső fejtés korona szintje és a tározó széle közötti
távolság 30 méterre  csökken,  a  tározóban lévő víz  szintjét  lineáris  módon
csökkenteni  kell,  úgy  hogy  legkésőbb  a  II.  ütem  megkezdéséig  a  tározó
kiürüljön.
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16.0 Adatrögzítés és adatközlés a Kormányhivatal részére

16.1 Az  Engedélyes  köteles  az  engedély  előírásainak  megfelelően  valamennyi
elvégzett  mintavételről,  laboratóriumi  analízisről,  mérésről,  vizsgálatról,
karbantartásról nyilvántartást készíteni.

16.2 Az  Engedélyes  a  tevékenység  végzése  során  bekövetkező  valamennyi
rendeltetésszerű  üzemeltetéstől  eltérő  üzemi  állapotot,  valamint
rendkívüli,  váratlan  szennyezést,  környezetveszélyeztetést,  illetve
haváriát okozó eseményeket  köteles  nyilvántartásba venni.  A tevékenység
végzése  során  észlelt,  környezeti  elemeket  terhelő  váratlan  eseményeket
(például: rézsű megcsúszás, víz feltörés, stb.) haladéktalanul be kell jelenteni
a Kormányhivatal felé.

16.3 Az Engedélyes köteles valamennyi,  a tevékenység végzéséhez kapcsolódó
környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
panasz  beérkezésének  dátumát,  idejét,  a  panaszos  nevét  és  a  panasz
fontosabb adatait.  A  nyilvántartásnak tartalmaznia  kell  továbbá a panaszra
adott választ. A panasz beérkezését követő 1 hónapon belül az Engedélyes
köteles a panaszt,  valamint az arra adott  választ a Kormányhivatal  részére
benyújtani, és ismertetni a megoldás érdekében tett intézkedéseket.

16.4 Jelen  határozat  előírásainak  megfelelő,  valamennyi  nyilvántartást,
mintavételezést,  vizsgálatot,  laboratóriumi  mérést  tartalmazó beszámolót  az
engedélyben foglaltak szerint a Kormányhivatalhoz kell benyújtani.

16.5 Az  üzemeltetés  alatt  végzett  ellenőrzésekről,  megfigyelésekről,  a  gyűjtött
vizsgálati eredményekről évente egyszer összefoglaló jelentést kell készíteni
és azt a hulladéklerakókkal kapcsolatos adatszolgáltatás (HLR) mellékleteként
csatolni kell.

A jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a rekultiváció folyamatával kapcsolatos adatok:

a) a  tárgyévben  elvégzett  rekultivációs  munkálatok  (kitermelt  és
hasznosított  hulladék  mennyisége,  tereprendezés,  tájba  illesztés,
növénytelepítés stb.) részletes ismertetése,

b) a még rekultiválandó és a már rekultivált terület részletes helyszínrajzi
ábrázolása,

- az  5.7  pont  szerinti  Kockázatkezelési  tervben  meghatározott  feladatok
elvégzésének igazolása,

- az erőforrások felhasználásról szóló adatszolgáltatás,

Határidő: először  2021.  április  30.,  továbbiakban  a  tárgyévet  követő  év
április 30.
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17.0 Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

17.1 Engedélyes  köteles  a  Telephelyén  folytatott  valamennyi  tevékenységére
kiterjedő Üzemi kárelhárítási tervet összeállítani, s azt nyilvántartásba vétel,
jóváhagyás céljából a Kormányhivatalhoz benyújtani.

Határidő: jelen határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.

17.2 Az  Engedélyes  köteles  a  Telephelyén  folytatott  tevékenységét  a
Kormányhivatal által jóváhagyott Üzemi kárelhárítási terv alapján végezni. Az
Üzemi  kárelhárítási  terv  adatainak  folyamatos  vezetéséről,  az  adatokban
bekövetkezett  változás  rögzítéséről,  átvezetéséről,  illetve  az  Üzemi
kárelhárítási  terv  ezzel  összefüggő  felülvizsgálatáról  –  ideértve  az  üzem
munkarendjében  bekövetkezett  változásokat  –  az  Üzemi  kárelhárítási  terv
készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

17.3 A  változásokról  a  Kormányhivatalt  30  napon  belül értesíteni  kell.  A
Kormányhivatal  a  változásról  haladéktalanul  értesíti  a  környezetkárosodás
megelőzésének  és  elhárításának  rendjéről  szóló  90/2007.  (IV.26.)  Korm.
rendelet szerinti szerveket.

17.4 Az  Üzemi  kárelhárítási  tervet  a  készítésére  kötelezettnek  –  a  változások
átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a
gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett
változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

17.5 A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a
Kormányhivatalnak.

18.0 Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt
kötelezettségek  önkéntes  teljesítése  elmulasztásának
jogkövetkezményeiről

A  2695000,-  Ft,  azaz  kettőmillió-hatszázkilencvenötezer  forint  összegű
igazgatási szolgáltatási díj, melyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre
került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A  Kormányhivatal  jelen  határozatban  szereplő  kötelezettségek  önkéntes
teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a
szükséges intézkedéseket.

19.0 Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek
beszerzése alól.

20.0 A döntés közlése

20.1 Jelen  határozat  kiadmányozását  követő  öt  napon  belül  a  Kormányhivatal
hirdetőtábláján, hivatalos honlapján, valamint a központi  rendszeren történő
közhírré tételre kerül.
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20.2 Jelen  határozattal  megkeresem  Ajka Város Jegyzőjét,  hogy  a  határozat
kézhezvételétől számított nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben
szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő  öt
napon  belül  tájékoztassa  a  Kormányhivatalt  a  közzététel  időpontjáról,
helyéről,  valamint  a  határozatba  való  betekintési  lehetőség  módjáról.
Kérem a Tisztelt Jegyzőt,  hogy a határozat közlésének, azaz a hirdetmény
levételének időpontjáról is szíveskedjen tájékoztatást adni!

21.0 Jogorvoslat

A határozat a közlésével véglegessé válik. A határozat ellen államigazgatási
úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A  határozat  hirdetményi  úton  történő  közlésének  napja  a  határozat
közzétételét (kifüggesztését) követő 15. nap. 

A határozat bírósági  felülvizsgálatát  a közléstől számított  harminc napon
belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban:  Bíróság) címzett, de a
Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a
fél  bizonyítékként  hivatkozik,  amely  a  képviselővel  való  eljárás  esetén  a
képviseleti  jogosultságot  igazolja,  illetve  amely  a  bíróság  által  hivatalból
figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi  képviselővel  eljáró  ügyfél,  valamint  az elektronikus ügyintézés és  a
bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól szóló  2015.  évi  CCXXII.
törvényben  nevesített  gazdálkodó  szervezet  a  keresetlevelet  kizárólag
elektronikus  úton,  a  https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon  lévő  űrlap
kitöltésével köteles benyújtani. 

A végleges döntést a bíróság 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  Veszprém
Megyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában
a bíróság a keresetet elutasítja.

A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.  A keresetet a Bíróság
bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek
egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek.
Tárgyalás  tartását  a  fél  keresetlevélben  kérheti.  Ennek  elmulasztása  miatt
igazolási  kérelemnek  nincs  helye.  A  peres  eljárás  illetékköteles,  melyet  a
bíróság döntése szerint kell megfizetni.

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  35700/10172-1/2019.ált.
számon  szakhatóságként  hozzájárulását  megadta.  A  szakhatóság
állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni
közigazgatási per keretében támadható meg.

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36900/2223-1/2019.ált.
számon  szakhatóságként  hozzájárulását  megadta.  A  szakhatóság
állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni
közigazgatási per keretében támadható meg.

I N D O K O L Á S

A  Kormányhivatalnál  az  Engedélyes megbízásából  a  S+N  Management  Kft.
(továbbiakban: Szakértő) által 2019. november 29-én, a Telephelyén tervezett nem
veszélyes  hulladék  hasznosítási  tevékenységre vonatkozó egységes
környezethasználati  engedély első  ízbeni  kiadása  tárgyában VE-09/KTF/07701-
1/2019. ügyiratszámon érkeztetett  kérelem és a mellékletét  képező dokumentáció
alapján VE-09/KTF/00117/2020. ügyiratszámon folyó közigazgatási hatósági eljárás
indult.

A kérelem mellékletekét képező „BAKONYI ERŐMŰ ZRT. AJKAI HŐERŐMŰ AJKA
600  HRSZ.-Ú  FELHAGYOTT  SALAK-PERNYE  KAZETTA  KÖRNYEZETI
HATÁSVIZSGÁLATI,  EGYSÉGES  KÖRNYEZETHASZNÁLATI  ÉS
HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI  ENGEDÉLYKÉRELEM” című,  10/2019  tervszámú
dokumentációt  (továbbiakban:  Dokumentáció)  a  Szakértő  és  a  Spectrum
Laboratórium Kft. állította össze.

A  kérelmezett  tevékenység  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.
rendelet  (továbbiakban:  R.)  3.  számú  mellékletének  107.  sor  a)  alpontjában
[Nemveszélyeshulladék-hasznosító  telep,  10  t/nap  kapacitástól],  továbbá  a  R.  1.
melléklet 49 sor b) alpontjában [Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény, 500 000 t
teljes befogadókapacitástól], és  R. 2. számú melléklet 5.3 b) bc) alpontjában [Nem
veszélyes  hulladékok hasznosítása,  vagy  ezekre  irányuló  hasznosítási  és
ártalmatlanítási  tevékenységek  összessége  75  tonna/nap  kapacitáson  felül,  az
alábbiak  közül  egy  vagy  több  tevékenység  szerint,  és  a  települési  szennyvíz
kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó
tevékenységek kivételével, salak és hamu kezelése] valamint R. 2. számú melléklet
5.4  pontjában  [A  hulladéklerakókról  szóló,  1999.  április  26-i  1999/31/EK  tanácsi
irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési
kapacitáson  felül  vagy  25  000  tonna  teljes  befogadókapacitáson  felül,  az  inert
hulladékok  lerakóinak  kivételével.]  nevesített,  s  mint  ilyen  az  egységes
környezethasználati  engedély  kiadását  megelőzően  előzetes  vizsgálati  /  továbbá
hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása  is  szükséges.  Az  Ügyfél  a  R.  1.  §  (4)  és  (5)
bekezdéseire figyelemmel összevont eljárás lefolytatását kérelmezte. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól  szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet (továbbiakban:  Díjr.) 2. § (1) bekezdése
alapján  igazgatási  szolgáltatási  díjat  kell  fizetni az  1-4.  mellékletben
meghatározott eljárásokért. 
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A kezdeményezni kívánt eljárás díjköteles, azonban az igazgatási szolgáltatási díj
nem került megfizetésre, illetve megfizetését nem igazolták.

A Dijr.  2.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  2–4.  mellékletben  meghatározott  igazgatási
szolgáltatási  díj  összegének  75-75%-át  kell  megfizetni  igazgatási  szolgáltatási
díjként,  ha  környezeti  hatásvizsgálat  és  egységes  környezethasználati  eljárás
lefolytatására (összevont eljárás) kerül sor.

A fentiek alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Dijr. 3. számú melléklet 4.
sor,  és  a  Dijr.  4.  számú melléklet  18.2.  sor  előírása 75%-75%-ának az  összege,
vagyis 0,75 x 1500000 Ft + 0,75 x 1200000 Ft, ami egyenlő 20250000,- Ft, azaz
kettőmillió-huszonötezer forint. Ez az összeg kiegészül a Dijr. 1. számú melléklet 7.
sor 470000,- Ft, azaz négyszázhetvenezer forint, továbbá a 10. sor 200000,- Ft, azaz
kettőszázezer forint összegekkel. A fentebb nevesített igazgatási szolgáltatási díjak
összege  adja  a  tárgyi  eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díjának  összegét,  mely
2695000,- Ft, azaz kettőmillió-hatszázkilencvenötezer forint.

Engedélyes  kérelme  benyújtásakor  megfizetett  2607500,-  Ft,  azaz  kettőmillió-
hatszázhétezer-ötszáz forint igazgatási szolgáltatási díjat. 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj különbözet megfizetésére szóló felhívásomra,
Engedélyes  az  igazgatási  szolgáltatási  díj  különbözetet  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 számlájára befizette. 

Az R. 24. § (7) bekezdése alapján 2019. december 7.  napján közleményt tettem
közzé a Kormányhivatal honlapján és a központi rendszeren keresztül. A közzétett
közleményére a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. 

A közleménnyel tájékoztatott, az Ákr. 10. §-a szerinti ismert ügyfél, környezetvédelmi
érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli jogállásának megállapítását nem
kérte.

A tárgyi engedélyezési eljárásba a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  71/2015. (III. 30.)  Korm.
rendelet  (továbbiakban:  Korm.  rendelet)  28.  §  (1)  bekezdése  alapján,  az  5.  sz.
melléklet I. táblázatában foglalt szakkérdéseket is vizsgáltam. 

A  megküldött  dokumentáció  környezet-egészségügyi  szakkérdésekre  kiterjedően
áttekintésre került, melynek során megállapítást nyert, hogy a tervezett tevékenység
végzésének  a  dokumentációban  foglaltak  maradéktalan  betartása  mellett
közegészségügyi szempontból nincs akadálya.

A  szakkérdés  vizsgálata  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és
igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről szóló  71/2015.  (III.  30.)  Korm.
rendelet  28. § (1) bekezdés, 5.  melléklet  I.  táblázat alapján vizsgált  kérdésekben
népegészségügyi hatáskörben került kiadásra.

A  dokumentáció  alapján  a  tevékenység  hatásterülete  nem  érint  mezőgazdasági
művelési ágú földrészleteket, ezért a tervezett tevékenység végzésének növény- és
talajvédelmi szempontból nincs akadálya. 
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A Kormányhivatal  hatáskörét  a  termőföld  védelméről szóló  2007.  évi  CXXIX.  tv.
(továbbiakban Tfvt.) 32. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 52.
§ (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése,  illetékességét a
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdése  állapítja
meg.

A  megküldött  dokumentáció  áttanulmányozása  során  megállapítottam,  hogy  a
tervezett  tevékenység  érinti  Ajka  600  hrsz.-ú  ingatlant,  melyen  az  Országos
Erdőállomány  Adattárban  (a  továbbiakban:  Adattár),  az  Ajka  140  A,  B  és  C
erdőrészletek találhatóak. A terület kivonása  az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban:  Evt.) 77. §-a
szerinti erdő igénybevételnek minősül, melyet a beruházónak a hulladékhasznosítási
tevékenység megkezdése előtt meg kell szereznie. 

Amennyiben a tervezett beruházás miatt az erdőterületeken fakitermelés szükséges,
akkor az Evt 78. § (6) bekezdése alapján az erdészeti hatóság az erdő igénybevételi
eljáráskor  az  erdőterv  módosítja,  melynek  engedélyezését  követően  történhet  a
fakivágás.

Felhívom a figyelmet,  hogy az Evt.  61. § (1) bekezdés b) pontja alapján tilos a
szomszédos erdőkben hulladékot elhelyezni. Továbbá az Evt. 62. § (3) bekezdése
szerint  a  talajt  ért  károsító  hatások  megszüntetéséről  és  következményeinek
felszámolásáról  a  beruházónak,  illetve  az  üzemeltetőnek  gondoskodnia  kell.  A
fentiekről a 11.0 pontban rendelkeztem.

A  bányászati  tevékenység  levegőszennyezési  és  zajterhelési  hatásterületén  az
alábbi erdőterületek találhatók:

Helység
Ingatlan Adattári azonosító

helyrajzi szám művelési ág

Ajka

600 c, d, f erdő Ajka 140 a, B, C

600 a erdő Ajka 125 D

1522 erdő Ajka 125 A, B, NY

1526 erdő Ajka 125 C

Erdővédelmi  szakkérdés  vizsgálatát  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó  szervek kijelöléséről  szóló 383/2016.  (XII.  2.)  Korm. rendelet  (a
továbbiakban:  Rend.) 10. § c) pontja biztosított hatáskörben eljárva, a Rend. 11. §
(1) bekezdése szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével hoztam meg.

Megállapításra  került,  hogy a tervezési  terület,  az Ajka  600 hrsz.-ú  ingatlan  mint
felhagyott  salak-pernye  kazetta  (nem  veszélyes  hulladéklerakó)  szilárd  ásványi
nyersanyag lelőhelyet nem érint. A felszínen felső-pleisztocén eolikus lösz, holocén
folyóvízi  üledékek  fordulnak  elő.  A  kazetta  területén  a  természetes  településű
képződményeken  salak-iszap  feltöltés  található.  A  nyilvántartásban  földtani
veszélyforrás nem szerepel.
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Megállapításra  került,  hogy  a  hasznosítandó  salak-pernye  az  1940-es  évektől
kezdődően működő ajkai hőerőműből származó szilárd égéstermék, maradékanyag,
mely elsődlegesen az Ajka környéki szénbányákból kibányászott szén eltüzeléséből
keletkezett. A salak összetétele, minősége függ a szén hamu és kén tartalmától. Az
ajkai felső-kréta korú barnakőszén radioaktív anyagtartalma a hazai szenek között a
legmagasabb  (1000  g/t)!  A  szén  elégetése  után  a  radioaktív  elemek  az
égéstermékben  visszamaradtak,  és  az  égés  során  jelentkező  tömegveszteségre
tekintettel, tovább dúsultak. 

Megállapításra  került,  hogy  a  tervdokumentáció  nem  tárgyalja  a  salak-pernye
radioaktív  tartalmának  problematikáját.  Ebből  a  szempontból  egyáltalán  nem
vizsgálja  a  tervezett  tevékenység  hatását  a  környezeti  elemekre,  így  az  ásványi
nyersanyagokra és a földtani közegre vonatkozóan. Tovább a talajra, felszíni, felszín
alatti vizekre, levegőre… stb. nézve sem tartalmaz vizsgálati eredményt, értékelést a
salak-pernye hulladék radioaktív összetétele, radioaktív sugárzása vonatkozásában
a dokumentáció. 

Megállapításra  került,  hogy  a  hulladékhasznosítási  folyamat  során  (kitermelés  a
kazettából, zagytérből, - aprítás - szállítás - beépítés) a salak-pernye kiporzására, így
a radioaktív elemek áthalmozódásával kell számolni. A kiporzás a tervezett salak-
pernye kitermelésénél, a szállítási útvonalon és a beépítésnél egyaránt jelentkezik,
ami  a  radioaktív  elemek  diffúz  szennyezése  eredményeként  a  felszín  földtani
képződményekben megjelenik és azok természetes sugárzását megnöveli.

A  salak-pernye  kémiai  vizsgálata  fő-  és  nyomelem  összetétel,  pH  mérési
eredményeket  tartalmaz.  A  tervdokumentáció  nem  vizsgálja  a  lúgos  (10-11  pH)
kémhatású  pernye  viselkedését  a  tervezett  felhasználási  területek  geokémiai
környezeti  állapota  összefüggésében,  csapadékvíz  és/vagy  talajvíz  szaturált
közegben. Továbbá nem vizsgálja a salak-pernye víz-kőzet kölcsönhatását sem a
tervezett  felhasználási  környezetben.  Ebből  kifolyólag nem ismert,  hogy van-e és
milyen hatása annak,  ha  a  salak-pernye hulladékot  különféle  geológiai  felépítésű
(agyag,  sziliciklasztos  üledékek,  karbonátok,  stb.)  területen  útépítéseknél
földművekbe építik be.

Mindezekre tekintettel nem ismert, hogy a salak-pernye kihelyezése, beépítése során
kioldódással  számolni  kell-e?;  kőzet-víz  kölcsönhatása  eredményezhet-e  olyan
változást  a  földtan  képződményekben,  mely  a  tervezett  létesítmény  alapjának
szerkezeti tulajdonságát módosítja.

A  fentebbi  megállapítások  alapján,  a  földtani  közeg  védelme  szakkérdés
vizsgálatának eredményeként a 11.0 pontban rögzített előírások mellett, a tervezett
tevékenység végzésének nincs akadálya.

A Kormányhivatal bányászati-földtani szakkérdés tekintetében adott tájékoztatását a
Korm. rendelet 5.  melléklet  I.  8.  pontjában foglaltakra figyelemmel  a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) bekezdés a) és q) pontja alapján adta.

A Kormányhivatal tárgyi eljárásba  az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
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1. melléklet „9. Környezet- és természetvédelmi ügyek” tábla 2. sorában nevesített
szakhatóságokat,  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,  továbbá a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot bevonta.

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  35700/10172-1/2019.ált.
iktatószámú  szakhatósági  állásfoglalásával  a  12.00  pontban rögzített  feltételek,
előírások mellett az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárult.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi
és  Természetvédelmi  Főosztály  hivatkozott  ügyiratszámú  végzésében  a  Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Bakonyi
Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Engedélyes) részére
az Ajka, 600 hrsz.-ú ingatlanon salak-pernye hasznosítására vonatkozó összevont
környezeti  hatásvizsgálati  és  egységes környezethasználati  engedélyezési  eljárás
során  egységes  környezethasználati  engedély  kiadására  irányuló  engedélyezési
eljárásban.

A benyújtott kérelem és a mellékelt dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam
meg: Az Engedélyes által az Ajka 1961/3-5 hrsz.-ú ingatlanokon üzemeltetett Ajkai
Hőerőmű hőenergia és villamosenergia előállító tevékenységéből a tüzelőanyagok
(szén) elégetése során az éghetetlen meddő egy része a tűztér alatti salaktölcsérbe
hull,  98  %  pedig  finom  szemcseeloszlású  pernyeként  a  füstgázzal  távozik  a
pernyeleválasztóba.  A  pernye  leválasztása  elektrofilterekkel  történik.  A  salak  és
pernye eltávolítása vizes elmosatással történik zagymedencébe, ahonnan a zagyot
szivattyúk nyomják a zagytérbe. A zagyelhelyezéssel érintett területek közül az Ajka
600 hrsz.-ú, 31 ha 8042 m2 területű ingatlanon kialakított,  2000 m2 területű salak-
pernye  kazetta  évtizedekkel  ezelőtt  felhagyásra  került,  az  ingatlanon  a  zagyvíz
tározására kialakított 100.000 m3-es medence pedig jelenleg üzemel. Az Engedélyes
tárgyi  kérelmében  a  felhagyott,  2000.000  tonna  hulladék  elhelyezésével  érintett
salak-pernye  kazettán  nem  veszélyes  hulladékhasznosítási  tevékenységet  kíván
megkezdeni,  a  korábban  lerakott  salak-pernye,  útépítési  földmű  alapanyagként
történő  hasznosítása  céljából.  A  tevékenység  tervezett  időtartama  várhatóan
minimum 10 év.

A kitermelést követően a kezelőtéren a salak-pernye hulladékot előkezelik, melynek
során  30  mm  alatti  szemcsenagyságúra  aprítják,  azonnali  felhasználás  esetén
közvetlenül  kiszállításra  kerül  szállító  tehergépjárműveken  a  felhasználás
helyszínére, útépítési tevékenységgel érintett területre.

Az  érintett  telephely,  ahol  a  salak-pernye  hulladék  kitermelése  és  előkezelése
történik,  szennyeződés-érzékenységi  besorolása  a  felszín  alatti  vizek  védelméről
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: favirR.) 7. § (4) bekezdésén
alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek
állapota szempontjából érzékeny (2a) terület.

A felhagyott zagytér területén kiépített csapadékvíz elvezető rendszer nem üzemel, a
csapadékvíz a területen elszikkad.
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A telephelyhez legközelebbi felszíni víztest az É-i irányban 110 m távolságban lévő
Torna –patak,  amely jellegét  tekintve állandó vízfolyás,  és a D-i  irányban 385 m
távolságban lévő Csinger – patak, amely jellegét tekintve nem kategorizált vízfolyás.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására. A telephely ivóvízellátása
és szennyvíz elvezetése a települési közműhálózatról megoldott az Ajkai Hőerőmű
által biztosított létesítményekkel.

A  „Fodor  József”  Országos  Közegészségügyi  Központ  Országos  Környezet-
egészségügyi  Intézete  2002.  augusztusában  elkészült  tanulmánya  a  zagytéren
található,  az  erőművi  tevékenység  során  keletkező  megszilárdult  zagyhulladék
(salak-pernye  hulladék)  minősítését  vizsgálta.  Az  elvégzett  vizsgálatok
eredményeinek alapján az Intézet a hulladékot nem javasolta veszélyes hulladéknak
minősíteni.  Ez  alapján  a  Környezet-  és  Természetvédelmi  Főfelügyelőség  a  H-
2956/3/2002.  ügyiratszámú  határozatában  veszélytelennek  minősítette  a  tárgyi
megszilárdult zagyhulladékot, azonban a határozat az alábbiakat is megállapította: a
fizikai  és kémiai  vizsgálatok során elemzett  jellemzők közül  egyedül  a pH utalt  a
hulladék  veszélyességére,  továbbá  az  ökotoxikológiai  vizsgálatok  gyenge  toxikus
hatást jeleztek.

Tekintettel  arra,  hogy  a  hulladékkezelési  tevékenység  során  a  salak-pernye
hulladékból  előállítani  kívánt  termék,  termékként  való  megfelelőségét  igazoló
akkreditált  szervezet  által  kiadott  hitelesítői  nyilatkozattal  nem  rendelkezik,  az
előkezelt  hulladék  a  telephelyről  történő  kiszállításakor  még  nem  tekinthető
hasznosítottnak,  hanem  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény
(továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint az építési termék
építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény
igazolásának  részletes  szabályairól  szóló  275/2013.  (VII.  16.)  Korm.  rendeletben
foglaltak alapján válik azzá.

A Ht.  9.  § (1)  bekezdésének c) pontja alapján,  a hasznosítási  műveleten átesett
anyag  vagy  tárgy  a  továbbiakban  nem  tekintendő  hulladéknak,  ha  megfelel  a
rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi
előírásoknak,  szabványoknak.  A  Ht.  9.  §  (1)  bekezdésének  d)  pontja  szerint,  a
hasznosítási  műveleten átesett  anyag vagy tárgy a továbbiakban nem tekintendő
hulladéknak, ha használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az
emberi egészségre káros hatást.

Fentiekre  tekintettel  vizsgálni  szükséges  az  előkezelt  salak-pernye  hulladék
töltésalapba történő beépítésének hatásait:

Az  előkezelt  hulladék  töltésépítésre  történő  felhasználására  közútépítési
alkalmasság  szempontjából  6/2004.  számon  ÉME  tanúsítvánnyal  rendelkezett,
amely 2006.  december 31-én érvényességét  veszítette.  A dokumentum szerint  a
pernye töltésépítés vízigényes művelet.

A  tapasztalatok  szerint  a  pernyelerakóban  található  salakpernye  víztartalma
alacsonyabb,  mint  az  optimális  víztartalma.  A  fejtés-rakodás-szállítás  közbeni
párolgást is figyelembe véve 10 % körüli  vízpótlás szükséges. Ezen felül  további
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jelentős  mennyiségű  vízpermetezést  igényel  a  következő  réteg  megépítéséig
nyitvamaradó töltésfelületről elpárolgó víz pótlása az optimális tömörítési víztartalom
biztosítása érdekében.

A töltésépítés során az altalaj és a pernyetöltés közé, továbbá a töltéstestbe 2,0 m –
enként 0,25 m vastagságban homokos kavics szivárgóréteg beépítése szükséges,
valamint  a  tömörített  felületről  a  csapadékvíz  állandó  elvezetése  szükséges  a
pernyetöltés állékonyságának biztosítása érdekében.

A dokumentáció 5.1.3 fejezetében foglaltak szerint a földtani közeg vizsgálatára 2 db
mintavételi  hely került  kijelölésre, az Ajka 600 hrsz.-ú felhagyott zagytér területén
furatokból  akkreditált  talaj  mintavételezésre  került  sor  2019.  október  28.-án.  A
földtani  közeg  vizsgálatát  a  Spectrum  Laboratórium  Kft.  a  Nemzeti  Akkreditáló
Testület által a NAH1-1409/2017 számon akkreditált vizsgáló laboratóriuma végezte
el.  A  1448-1452.,  1456-1460.  munkaszámú  vizsgálati  jegyzőkönyv  alapján  a
dokumentáció az alábbi megállapításokat közölte: a furatokból – 0-5, 5-10, 10-15,
15-20, 20-25 m mélységből – származó minták mérési eredményeiből kisfokú lúgos
jellegű pH kémhatás látható. Emellett a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes
rendelet  által  meghatározott  „B”  szennyezettségi  határértékek  minden  más
komponens tekintetében teljesülnek.

A  felszín  alatti  vizek  védelméről  szóló  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet
(továbbiakban: faviR.) 3. § 38. pontja alapján szennyező anyag minden anyag, ami
nem  természetes  okból  a  földtani  közegbe,  illetve  a  felszín  alatti  vízbe  kerülve
szennyezést, illetve vízminőségromlást okozhat, ilyenek különösen a faviR. 1. számú
mellékletében  szereplő  anyagok.  A  laboratóriumi  vizsgálati  eredmények  alapján
lúgos  kémhatást  mutató  salak-pernye  hulladék  és  a  vele  érintkező  csapadékvíz
(felszín  alatti  víz  ízét  és/vagy  szagát  rontó  anyagok,  valamint  olyan  vegyületek,
amelyek ilyen anyagok képződését  okozzák e vizekben,  és ezzel  a vizet  emberi
fogyasztásra  alkalmatlanná  teszik)  szennyező  anyagnak  minősül  felszín  alatti
vízvédelmi szempontból.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rend.) 3. § 12. pontja alapján vízszennyező anyag: a vizek
természetes minőségét hátrányosan befolyásoló olyan anyag vagy hőenergia, amely
az emberi  tevékenység eredményeként közvetlen, illetőleg közvetett  bevezetéssel
kerül a befogadóba, és amely káros, illetve káros lehet az emberi egészségre, az
élővilágra vagy a környezet más elemeire, illetőleg károsítja, illetve károsíthatja az
anyagi  javakat.  A  laboratóriumi  vizsgálati  eredmények  alapján  lúgos  kémhatású,
valamint  a  Környezet-  és  Természetvédelmi  Főfelügyelőség  a  H-2956/3/2002.
ügyiratszámú határozat szerint gyenge toxikus hatású salak-pernye hulladék és a
vele érintkező csapadékvíz felszíni vízvédelmi szempontból vízszennyező anyag.

A faviR. 10. § (2) bekezdésének ad) pontja alapján a felszín alatti  vizek állapota
szempontjából  fokozottan  érzékeny  területen  az  1.  számú  melléklet  szerinti
szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén
ilyen  anyag  keletkezéséhez  vezető  anyagnak  tilos  a  felszín  alatti  vízbe  történő
közvetett  bevezetése. A faviR. 3.  § 23. pontja szerint  közvetett  bevezetés felszín
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alatti vízbe az, ha a szennyező anyag bejutása tevékenység következtében a felszín
alatti vízbe a földtani közegből, azon átszivárogva valósul meg.

A Rend. 42. § (1) bekezdése szerint e rendelet hatálybalépése után engedélyezett
(létesítési  vagy  építési  engedély)  létesítmények  esetében  vízszennyező  anyag
bevezetése  tilos  bányatavakba,  valamint  minden  olyan  tóba,  ahol  a  fedőrétegek
eltávolításával került felszínre a felszín alatti víz, továbbá a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló miniszteri
rendelet  szerinti  fokozattan  érzékeny  területen  lévő  olyan  vízfolyásba,  melynek
medre időszakosan kiszárad.

Tekintettel  arra,  hogy  az  előkezelt  salak-pernye  hulladék  hasznosításakor  a
töltésfelület lezárásáig a töltéstesten átszivárgó, majd elvezetésre kerülő, illetve a
töltés  rézsűjén  lefolyó  és  elvezetésre  kerülő  csapadékvíz  vízszennyező  anyagot
tartalmazhat, továbbá amennyiben az úthoz készül burkolt csapadékíz elvezető árok
annak  burkolása  az  útépítés  későbbi  fázisában  történik,  így  a  csapadékvíz
szikkasztása, azaz környezetterhelése a sekélyföldtani összetétel adta körülmények
függvényében  (talajvíz,  vagy  a  talajvíz  kapilláris  zónájának  közelsége,  a  földtani
környezet talajmechanikai tulajdonságai), a szennyező anyagok felszín alatti vízbe
történő közvetett bevezetését jelenti.

A fentiekre tekintettel az 1.1 pont szerinti előírást tettem.

Az 1.2-1.5 pontokban foglalt 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.

Az 1.6 pontban foglalt előírást a faviR. 5. mellékletének 7. pontja alapján tettem.

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  9.  táblázat  2-3.  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, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rend. 1. számú melléklet
9. táblázat 2-3. pontjai, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2)
bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.
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22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  36900/2223-1/2019.ált.
iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezet használati engedélyezési ügyben az

Engedélyező  hatóság  2019.  december  9–én  megkereste  Veszprém  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot,  mint  a  tárgyi  eljárásban  elsőfokú
katasztrófavédelmi  szakhatóságot  szakhatósági  állásfoglalás  kiadása  céljából,  az
egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok
kijelöléséről  szóló  531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  1.  melléklet  9.  táblázat
(Környezet- és természetvédelmi ügyek) 6. sora alapján.

Az ipari  balesetek  és  a  természeti  katasztrófáknak való  kitettség tekintetében az
Engedélyező  hatóság  által  csatolt  iratokat  megvizsgáltam,  és  a  következőket
állapítottam meg.

Az Ügyfél által  benyújtott  dokumentációban bemutatásra került  a „felhagyott  8400
Ajka,  600  hrsz.-ú  salak  pernye  kazettán  nem  veszélyes  hulladékhasznosítási
tevékenység  megkezdése,  a  korábban  lerakott  salak-pernye  útépítési  földmű
alapanyagként való hasznosítása céljából” - elnevezésű tevékenység megkezdése,
illetve a kitermelés során az esetlegesen kialakuló nagyobb balesetek.

A  nevezett  beadványban  szintén  bemutatásra  kerültek  a  tevékenység  során
felhasznált veszélyes anyagok, és a használatukból származó környezeti hatások.

Továbbá az, hogy a végzett tevékenységből adódóan a Bakonyi Erőmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (8400 Ajka, 600. hrsz.) milyen védekező képességekkel
rendelkezik a várható hatások mérséklésére, illetve azok megelőzésére.

Fentiekre tekintettel, mivel az Ügyfél által benyújtott dokumentáció az ipari balesetek
és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, a
Bakonyi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8400 Ajka, 600. hrsz. alatti
telephelyére  vonatkozó  egységes  környezethasználati  engedély  megadásához
katasztrófavédelmi szempontból hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet, 9.
táblázat,  6.  sora,  illetve  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.
rendelet R.2 1. melléklet 9. táblázat 4. sora határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.
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10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete
határozza meg.”

Az  eljárás  során  a  tevékenységnek  a  helyi  környezet-  és  természetvédelemmel
kapcsolatos  önkormányzati  szabályozásával,  valamint  a  településrendezési
eszközökkel való összhangját a R. 1. § (6b) bekezdése alapján vizsgálni kell.

A  helyi  környezet-  és  természetvédelemmel  kapcsolatos  önkormányzati
szabályozással,  valamint  a  településrendezési  eszközökkel  való  összhang
megállapítása céljából megkerestem a telepítés helye szerinti település Jegyzőjét.

Megkeresésemre a Jegyző 06/861-7/2019. ügyszámon az alábbiakat közölte:

„A Bakonyi  Erőmű Zrt.  (8401 Ajka-Gyártelep,  KÜJ:  100203208) megbízásából  az
S+N  Managment  Kft.  által  a  8400  Ajka  600  hrsz.  alatti  telephelyén  tervezett
hulladékhasznosítási  tevékenységre  vonatkozó  egységes  környezethasználati
engedély  elsőízbeni  megszerzésére  irányuló  közigazgatási  hatósági  eljárás
keretében feltett kérdéseire válaszolva tájékoztatom, hogy:

Ajka  Város  Önkormányzata  nem  rendelkezik  természetvédelmi  követelményeket
meghatározó  helyi  önkormányzati  rendelettel,  illetve  a  tárgyi  ingatlan  nem  érint
védett helyi természetvédelmi területet.

Továbbá  tájékoztatom  Önt  arról,  hogy  Ajka  város  hatályos  településrendezési
eszközeivel  a  tervezett  tevékenység  összhangban  van,  avval  nem  ellentétes.
Településrendezési  tervmódosítás  az  érintett  terület  vonatkozásában  nincs
folyamatban.”

A Veszprémi  Járási  Hivatal  a  R.  9.  §  (1)  bekezdése  szerinti  közmeghallgatások
tartásáról a VE-09/KTF/00117-01/2020. ügyiratszámú végzésével rendelkezett.

A  közmeghallgatásokról  értesítette  az  eljárásba  bevont  szervezeteket,  valamint
összhangban  a  R.  8.  §  (2)  bekezdésével  megküldte  a  telepítés  helye  szerinti
önkormányzat  jegyzőjének  a  közterületen  és  a  helyben  szokásos  módon  történő
közhírré  tétel  érdekében,  illetve  intézkedett  annak  a  Veszprémi  Járási  Hivatal
honlapján és a központi rendszeren történő közzétételéről.

A 2020. február 19-én, 8400 Ajka, Szabadság tér 12. cím alatti Polgármesteri Hivatal
nagy tanácstermében megtartott közmeghallgatásról hangfelvétel készült, így az Ákr.
78.  §  (4)  bekezdése  szerint  a  közmeghallgatásokról  készült  jegyzőkönyv  csak  a
résztvevő  személyek  azonosításához  szükséges  adatokat,  valamint  az  elkészítés
helyét, idejét tartalmazza. A Veszprémi Járási Hivatal  a R. 9. § (9) bekezdésével
összhangban  a  közmeghallgatásról  készült  digitálisan  rögzített  hangfelvételt
honlapján és a központi rendszeren elektronikus úton hozzáférhetővé tette.

A  közmeghallgatás  során  rögzített  hozzászólások  kapcsán  megállapításra  került,
hogy az eljárást érintő, érdemben vizsgálandó észrevételek nem hangzottak el.

A  benyújtott  dokumentáció  és  annak  kiegészítései  alapján,  a  telephelyen
folytatni kívánt tevékenység környezeti elemekre gyakorolt  hatását vizsgálva
az alábbiakat állapítottam meg: 
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Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Telephely Ajka város belterületén, a város dél-nyugati részén helyezkedik el. A
felhagyott  zagytározó  a légszennyezettségi  agglomerációk és  zónák kijelöléséről
szóló  4/2002.  (X.7.)  KvVM  rendelet  1.  számú  melléklete  alapján  a  10.  számú
légszennyezettségi zónába („11. Kijelölt városok”) tartozik.

A  tervezett  tevékenység  célja  a  hőerőműből  származó,  az  azzal  szomszédos
felhagyott  zagytéren  lerakott  nem  veszélyes  hulladékként  tárolt  salak-pernye
útépítési földműként történő hasznosítása. Az I. ütemben mintegy 2.000.000 tonna
pernye  kitermelését  tervezik.  Az  Engedélyes,  a  rendelkezésére  álló  bánya-  és
rakodógépek, valamint szállítójármű kapacitásra figyelemmel maximum napi 146 t
pernye kiejtésére, aprítására, és elszállítására kért engedélyt.

A tervezett tevékenység a szabadban végzett technológiák közé tartozik, így területi
(felületi)  diffúz  légszennyező  forrásnak  minősül.  A  munkálatok  velejárója  a
porképződés,  és  a  munkagépek  (1-1  db  rakodógép,  homlokrakodó  és
tehergépkocsi) működése során keletkező kipufogógázok emissziója.

A felülvizsgált tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatásai:

A telephelyen végzett technológia két fő tevékenységből áll:
• Kitermelés,
• Szállítás.

A  kitermelési  tevékenységhez  kapcsolódó  kipufogó  gáz  kibocsátásból  származó
levegőterhelés az alábbiak szerint várható:

A telephelyen folytatott tevékenységekhez kapcsolódó, levegőterhelést okozó dízel
üzemű munkagépek és gázolaj fogyasztásuk:

Típus Darab
Fogyasztás

l/nap kg/nap

forgó-rakodó 1 120 102

homlokrakodó 1 112 95,2

tehergépkocsi 1 80 68

Összesen: 265,2

A tevékenységre kiszámított emissziók, és az ezek alapján a nyugatra, dél-nyugatra
fekvő legközelebbi lakóházakra (Erkel Ferenc utca) számított maximális imissziók
és a határértékek összehasonlítása:

Légszennyező
anyagok

Emisszó
Maximális
imisszió

Határérték

(mg/s) (μg/m3)

Szén-monoxid 380,8 84,89 10000

Kén-dioxid 91,6 20,43 250

Nitrogén-oxidok 52,4 11,67 100

Szilárd anyag 71,4 15,92 50*



32

*24 órás átlagolási időre számolva.

A többi lakott terület messzebb fekszik a kitermelési területtől, ezért az ott várható
imissziós többlet elhanyagolható.

A fenti számítások alapján kijelenthető, hogy a dízel üzemű munkagépekből eredő
légszennyező  anyag  kibocsátások  a  lakókörnyezetben  nem  fogják  elérni  a
vonatkozó határértékeket.

A kitermelési tevékenységhez kapcsolódó porterhelés az alábbiak szerint várható:

A  technológiából  adódóan  száraz  időben  jelentkezhet  diffúz  porterhelés.
Figyelembe véve a kedvező meteorológiai viszonyokat (csapadék: 660-700 mm/év),
valamint  a  lakott  területek  relatív  nagy  távolságát,  a  tevékenységből  jelentős
porszennyezés nem várható.

A keletkező por mennyisége a távolság függvényében a benyújtott dokumentáció
alapján:

Vizsgált
távolság

Koncentráció
(1 órás)

Leülepedett szilárd
részecskék mennyisége

Tervezési
irányérték

(m) (mg/m3) (mg/m2 * s) (mg/m2*30nap) (mg/m2*30nap)

10 7,47 0,374 16,61

16
20 2,51 0,126 5,58

30 1,31 6,56*10-2 2,92

50 0,577 2,89*10-2 1,28

Fenti adatokból megállapítható, hogy a tevékenység minimális porterheléssel jár. A
területen az esetlegesen keletkező,  és  a levegőbe kerülő  porrészecskék normál
időjárási körülmények között ~18 m-es távolságon belül kiülepszenek.

A  munkavégzéshez  szállítási  munkák  is  kapcsolódnak,  szükség  esetén  a  belső
utakat locsolása szükséges.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület meghatározása a kitermelés esetében:

A  benyújtott  dokumentáció  alapján  a  kitermeléskor  keletkező  diffúz  forrás
legnagyobb hatásterülete a kibocsátott kén-dioxid tekintetében a levegő védelméről
szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 2. § 14. pontjában
található meghatározások közül az „A” feltételre  („az egyórás /PM10 esetében 24
órás/légszennyezettségi  határérték  10%-ánál  nagyobb  várható  talajközeli
levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul  ki,  amely a telephely határa köré
vont 77 m széles sáv, amely védendő ingatlant nem érint.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület által érintett ingatlanok: Ajka 599/1; 599/3;
600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607;608; 1516; 1516/4; 1525; 1526; 1527; 1538.

Szállításból származó légszennyezés:

A  telephelyhez  kapcsolódó  személygépjármű  forgalom  átlagosan  napi  3-4
gépjárművet jelent, ami a környező utak forgalmához képest elenyésző.
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A  kitermelt  anyag  szállítását  egy  darab  10,5  tonna  kapacitású  TATRA  típusú
tehergépkocsival fogják végezni. A szállítási útvonalon kizárólag napközben történik
szállítás. A szállítási tevékenységből származó porterhelés csökkentése érdekében
a  szállítójárművet  ponyvával  fogják  letakarni,  megakadályozva  a  szállított
haszonanyag kiporzásának lehetőségét.

A  benyújtott  dokumentáció  alapján  a  tervezett  tevékenység  folytatásával  az
szállításból  származó  terhelések  a  vonatkozó  határértékek  alatt  maradnak.  A
haszonanyag  szállítása  levegőtisztaság-védelmi  szempontból  nem  okoz  jelentős
környezetterhelést.

Az eljárás során megállapítást nyert,  hogy a telephely üzemeltetése az általános
érvényű,  jogszabályokban  rögzített  előírások  és  a  jelen  határozat  előírásainak
betartása  mellett  környezetkárosítást  nem  eredményez,  a  tevékenység  során
várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak.

A rendelkező rész  8.3 és 8.4 pontjaiban szereplő előírásokat  a  Levr.  4.  §-ában
foglaltakat.

A 8.1 pont szerinti előírást az Európai Bizottság 2018/1147 végrehajtási határozata
(a továbbiakban: BAT) BAT 14. e pontja alapján tettem.

A rendelkező rész  8.5 pontjában szereplő előírást  a  Levr.  26.  §  (2)  bekezdése
alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

A határozat  8.6 és 8.7 pontjai az üzemeltető számára további kötelezettségeket
állapítanak meg. A második albekezdés szerinti előírást a Levr. 31. § (2) bekezdés
alapján, a harmadik albekezdés szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés alapján
tettem.

Az üzemnapló tartalmi és formai követelményére vonatkozóan a levegőterheltségi
szint  és  a  helyhez  kötött  légszennyező  források  kibocsátásának  vizsgálatával,
ellenőrzésével,  értékelésével  kapcsolatos  szabályokról szóló  6/2011.  (I.14.)  VM
rendelet  (továbbiakban:  VM.)  18.  §  (1)  bekezdés  alapján  a  8.8  pontban
rendelkeztem.  Az  üzemnapló  vezetésére  a  határozat  rendelkező  része  8.9
pontjában hívtam fel a figyelmet a VM. 18. § (1) bekezdés c) pontjára és a VM. 19.
§ (6) bekezdésére tekintettel.

Üzemzavar,  rendkívüli  légszennyezés  bekövetkezése  esetére  a  határozat  8.10
pontjában a Levr. 6. mellékletének 6. és 7. pontjai,  továbbá a BAT 21. c pontja
szerint előírást tettem.

A  levegőtisztaság-védelemmel  kapcsolatos  előírásaimat  a  Lev.r.  22.  §  (1)
bekezdésében biztosított jogkör szerint adtam ki.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A jelen eljárásban vizsgált hasznosítási tevékenység során a kitermelt salakpernye
hulladékot  egy  homlokrakodóra  szerelt  aprító  kanál  segítségével  a  megfelelő
szemcseméretre  aprítják,  majd  minősítést  követően  útépítési  földmű
alapanyagaként,  származékanyagként  értékesítik.  A  tevékenység  végzéséhez
szükséges infrastruktúrák és létesítmények a Telephelyen rendelkezésre állnak.
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A salak-pernye tervezett hasznosításához szükséges legfeljebb 2.000 m2 helyigényű
tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység műveleteihez elegendő
terület áll rendelkezésre a felhagyott zagytér területén. Tekintettel arra, hogy először
a  kazetta  rész  ÉNy-i  irányú  belseje  felé  haladna  sávosan  az  elbontás  mind
mélységben,  mind  magasságban,  ezt  követően  kerülne  sor  a  kazetta  rész  ÉK-i
irányú kitermelésére, így nincs szükség külön deponáló tér kialakítására. A salak-
pernye  hasznosítási  tevékenység  során  nem  kerül  sor  hulladék  tárolására,  a
kitermeléskor azonnal tehergépjárműre rakják. 

Fentieknek megfelelően a határozat 3.2 pontjában rögzítettem, hogy a salakpernyét
útépítési földmű alapanyagként 100%-ban használják fel, az Engedélyes kérelmének
megfelelően.

A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység megvalósítása, végzése, illetve
befejezése  során  hulladék  keletkezése  nem  várható.  A  kezelőszemélyzet
munkavégzése  során  keletkező  kommunális  hulladék  gyűjtése  zárt  konténerben
történik, melyet közszolgáltatónak adnak át. 

A hasznosítható nem veszélyes hulladék azonosító kódszám szerinti megnevezését
és mennyiségét a határozat 9.1 pontjában rögzítettem. 

A hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  ártalmatlanítá3i  és  hasznosítási  műveletek
felsorolásáról szóló  43/2016.  (VI.  28.)  FM rendelet 2.  számú melléklete szerint  a
Telephelyen folytatott tevékenység kezelési kódját a 9.4 pontjában szerepeltettem. 

A  nem  veszélyes  hulladék  hasznosítási  tevékenységgel  érintett  telephelyre
vonatkozó információkat a határozat 9.2 pontjában rögzítettem.

Az  engedélyezett  hulladékgazdálkodási  technológia  műszaki  és  környezetvédelmi
jellemzőit, tárgyi feltételeit a határozat 9.3 pontjában határoztam meg. 

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges személyi és pénzügyi
feltételeket a határozat 9.4 pontjában rögzítettem.

A  határozat  9.5 pontjában rendelkeztem  a  haváriáról  és  a  monitoringról,  a
hulladékról szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvényben  (a  továbbiakban:  Ht.)  17.  §  (3)
bekezdése alapján.

A  határozat  9.6 pontjában megadtam  a  hasznosítható  hulladékok  fajtáját,
mennyiségét figyelemmel a kérelemben foglaltakra.

A 9.7 pontban 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
hulladékgazdálkodási  tevékenységek  nyilvántartásba  vételéről,  valamint  hatósági
engedélyezésről  szóló  439/2012.  (XII.29.)  Korm.  rendeletben  (a  továbbiakban:
hull.eng.R.) 9. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak alapján tettem.

A 9.8 pontban tett előírást a Ht. 31. § (1) és (5) bekezdései alapján tettem.

A tevékenység során keletkező, illetve más birtokostól átvett vagy másnak átadott
hulladékkal, a hulladék kezelésével, a kezelő létesítmény működésével kapcsolatos
nyilvántartási kötelezettség és az adatszolgáltatási bejelentésére vonatkozóan a 9.9
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pontban tettem előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és a
(2) bekezdése b) pontja, a 8. § (1), és (3) bekezdés és a 13. § (1) bekezdés alapján.

Az  üzemnapló  vezetési  kötelezettséget  a  Ht.  82.  § (1)  bekezdésében
megfogalmazottak  alapján,  -  a  Kormányhivatal  a  kezelőtől  tájékoztató  adatot,
összefoglalót,  igazolást,  jelentést  kérhet  -  írtam elő  a  határozat  9.10  pontjában.
Meghatároztam  a  minimális  tartalmi  követelményeit,  mely  a  végzett  kezelési
tevékenység nyomon követését is segíti. 

A 9.11 pontban szereplő előírást a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak alapján tettem.

Az  Engedélyes  kérelméhez  mellékelte  a  havária  helyzet  elhárítása  céljából,  a
rendelkezésre  álló  pénzügyi  fedezetként,  a  környezetszennyezési
felelősségbiztosítás  igazolásának  másolatát.  A  pénzügyi  fedezetet  mindaddig
folyamatosan  biztosítani  kell,  amíg  a  tevékenységet  folytatja,  hiszen  ez  a
tevékenység végezhetőségének egyik  alapfeltétele a Ht. 80.  §  e)  pontjában és a
hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra tekintettel. Erre vonatkozóan a
9.12 pontban szerepeltetek előírást.

A 275/2013.  Korm.  rendeletben  foglaltak,  valamint  a  Nemzeti  Fejlesztési
Minisztérium KIF/14888-1/2014-NFM iktatószámú levelében foglaltak alapján a 9.13,
9.14 és 9.15 pontokban pontban előírást tettem.

A 9.16 pontban szereplő előírást a Ht. 31. §-aiban foglaltak alapján tettem.

A  9.17  pontban  az  engedélyezett  hulladékgazdálkodási  tevékenység
felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség teljesítési határidejét a hull.eng.R. 14. § (5)
bekezdéssel  összhangban,  valamint  az  egységes  környezethasználati  engedély
felülvizsgálati kötelezettségének határideje alapján állapítottam meg. 

A  9.18  pontban szereplő  előírást  a  Ht.  65.  §-ában,  valamint  a  hulladékkal
kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási  kötelezettségekről szóló  309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem. 

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1)
bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a 9.19 pontban rendelkeztem.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A vizsgált  Telephely Ajka város belterületén,  a város DNy-i  részén,  a 600 hrsz-ú
ingatlanon  –  mint  a  Bakonyi  Erőmű Zrt.  felhagyott  zagytere  –  helyezkedik  el.  A
Telephelyet  jellemzően  ipari  és  lakóövezetek,  valamint  a  Budapest-Szombathely
vasúti fővonal határolja. A tervezett tevékenység területét jellemzően minden irányból
közvetlenül gazdasági területek határolják.

A vizsgált terület határához eső legközelebbi, lakóterületen levő lakóépület északi
irányban  több  mint  300  m-re  található.  nyugati  irányban  a  gazdasági  funkciójú
területen található legközelebbi lakóépület 180 m-re található.
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A  Telephely  területe  Ajka  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  Helyi
Építési  Szabályzatról szóló  11/2001.  (VII.  02.)  számú  önkormányzati  rendelete
alapján „Ev” jelű „Véderdő terület” területfelhasználási egységbe tartozik.

A vizsgált létesítményt határoló területek övezeti funkciói irányonként:

Északi  irány: Közvetlenül  „V”  vízgazdálkodási  terület,  azon túl  „Gksz”  gazdasági-,
kereskedelmi-, szolgáltató funkciójú terület, azon túl „Lke” kertvárosias, valamint „Lk”
kisvárosias beépítésű lakóterület (legközelebbi a Szent István utcai lakóterület).

Nyugati irány: Közvetlenül „V” vízgazdálkodási terület, azon túl „Gksz” gazdasági-,
kereskedelmi-, szolgáltató funkciójú terület  védett épületek nélkül,  azon túl  „Gksz”
gazdasági-,  kereskedelmi-,  szolgáltató  funkciójú  terület  védett  épületekkel.
(legközelebbi a Liszt F. utca és a Vasút utca lakóépületei)

Déli irány: Közvetlenül „Gip” ipari gazdasági funkciójú terület.

Keleti  irány: Közvetlenül  „Kz”  különleges terület,  zagytér  területe,  azon túl  „Gksz”
gazdasági-,  kereskedelmi-,  szolgáltató  funkciójú  terület,  valamint  „Ev”  véderdő
területe.

A  tervezett  tevékenység  a  Bakonyi  Erőmű  Zrt.  Ajkai  Hőerőművéből  származó,
évtizedekkel ezelőtt,  a vizsgált Telephelyen lévő felhagyott zagytéren lerakott nem
veszélyes  hulladékként  tárolt  salak-pernye  hasznosítása,  útépítési  földműként
történő felhasználása. 

A  tervezett  tevékenység  megvalósítási  időintervalluma  szerint  2  ütemre  lett
elkülönítve. A vizsgálat tárgyát képező I. ütem a Ny-i oldalon lévő, már megszilárdult
anyagot  tartalmazó  területrészt  foglalja  magába,  míg  a  –  jelenleg  kizárólag  csak
távlati célként szereplő – II. ütem a K-i, még víz alatt lévő részt érinti. A II. ütemre a
vízleeresztést  követően  kerül  sor.  Fenteik  alapján  a  tervezett  tevékenység
jelenleg kizárólag az I. ütemre korlátozódik.

A Telephely zajforrásait  a tevékenységhez használt  munkagépek, vagyis az 1 db
gumikerekes hidraulikai forgó rakodógép, az 1 db aprító kanalas homlokrakodó gép
és tehergépkocsik (egyidejűleg 2 db) jelentik.

A tevékenység végzése várhatóan két műszakos munkarendben, kizárólag a nappali
időszakban, 06-22 óra között történik.

A kitermelt  hasznosítható  mennyiséget  Ajka  város  településen áthaladó 7309 sz.
Ajka-Pula összekötő-,  a 7308 sz.  Bakonygyepes-Tótvázsony összekötő-,  valamint
7339 sz.  Ajka-Devecser  országos összekötő  utakon tudják  az  útépítési  projektek
helyéhez  szállítani.  A  várható  napi  elszállítás  18  jármű  elhaladását  jelenti  a  16
órában, mely szállítási többletforgalom nem növeli észrevehető mértékben a közúti
forgalomból eredő zajterhelés nagyságát.

A  dokumentáció  részeként  benyújtott  zaj-  és  rezgésvédelmi  munkarészben  (a
továbbiakban:  Zajvédelmi  munkarész)  foglaltak  alapján  a  jelenlegi  zajterhelés
megállapítása érdekében 2019. november 18-án és 19-én zajméréseket végeztek. A
tervezett  létesítmény  üzemeléséből  várható  zajterhelése  számítással  került
meghatározásra. A benyújtott Zajvédelmi munkarészben a környezeti zaj és rezgés
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elleni  védelem  egyes  szabályairól szóló  284/2007.  (X.  29.)  Korm.  rendelet
(továbbiakban: Zajrendelet) 6. §-ának előírásai szerint megállapításra került a tárgyi
Telephely zajvédelmi hatásterülete. 

A benyújtott dokumentációban foglaltak, illetve a rendelkezésemre álló valamennyi
információt  figyelembe véve megállapítottam,  hogy a Telephelyre északi  irányban
megállapított  hatásterület  fedésben  áll  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  által  KTF-24135/2015,
79460/2015  ügyiratszámon  az  IC  PROFIL  Kft.  számára  kiadott  zajkibocsátási
határértéket  megállapító  határozatban  foglalt  hatásterülettel,  az  alábbi  védendő
létesítményeket tekintve:

Ajka, Szent István utca: 768. hrsz., 769. hrsz., 770. hrsz., 771. hrsz., 772. hrsz., 773.
hrsz., 774/5. hrsz., 774/6. hrsz., 797. hrsz., 796. hrsz., 794. hrsz., 793. hrsz., 792.
hrsz. („Lk” és „Lke” övezeti besorolású ingatlanok.)

A Zaj.KvVM.r.  1.  sz.  melléklet  1  pontja  szerint  az üzemi  és szabadidős zajforrás
zajkibocsátási  határértéke  megegyezik  a  zaj-  és  rezgésterhelési  határértékek
megállapításáról  szóló  jogszabály  szerinti  zajterhelési  határértékkel,  ha  a  vizsgált
létesítmény közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős
zajforrás hatásterületével.

A 2. pont szerint ha több, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi
vagy  szabadidős  zajforrás  hatásterülete  fedésben  áll.  akkor  a  zajkibocsátási
határértéket az LKH = LTH – KN dB képlet segítségével kell megállapítani, ahol KN =
10  lgN,  de  legfeljebb  5  dB  (N-azon  üzemi  vagy  szabadidős  zajforrások  száma,
beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az
üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll).

A  3.  pont  szerint  amennyiben  határértékkel  rendelkező  üzemi  vagy  szabadidős
zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti
kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére
megállapított határérték LKH = LTH – 5 dB.

Fentiekre  tekintettek  a  VE-09/KTF/00117-02/2020.  ügyiratszámú  végzésben
hiánypótlásra  hívtam  fel  Engedélyest,  hogy  a  KN  tényező  figyelembevételével
igazolja, hogy az üzemelés zajterhelése a Telephelytől északi irányban elhelyezkedő
védendő  létesítmények  tekintetében  teljesíti-e  a  nappali  45  dB-es  zajkibocsátási
határértéket, hivatkozva a Zaj.KvVM.r. 1. számú melléklet 3. pontjára. A Zaj.KvVM.r.
1. számú melléklet 3. pontja értelmében amennyiben határértékkel rendelkező üzemi
vagy  szabadidős  zajforrás  hatásterülete  fedésben  áll  a  tervezett  tevékenység
üzemeléséből  adódó hatásterülettel,  úgy az érintett  hatásterületeken elhelyezkedő
védendő  létesítményeknél  az  új  tevékenység  zajkibocsátási  határértéke  5  dB-lel
kevesebb  lehet,  mint  a  védendő  területre  vonatkozó,  a  környezeti  zaj-  és
rezgésterhelési  határértékek  megállapításáról szóló  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM-EüM
együttes  rendelet  (továbbiakban:  Zaj.hat.R.)  1.  melléklete  szerinti  zajterhelési
határérték. A Szakértő által benyújtott hiánypótlásban (a továbbiakban: Hiánypótlás)
az alábbi 3 üzemállapot került bemutatásra:
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1-es üzemállapot: Az északi irányban lévő védett épületek távolsága a tevékenység
kezdőpontjától ~ 510 m.

2-es üzemállapot: A kitermelés a Telephely északi telekhatárától talpszinten eléri a
15  m  távolságot,  azonban  az  5  m  magas  salak-pernye  töltés  még  nem  került
kitermelésre. Ekkor a termelési hely és a védett épületek távolsága ~ 330 m.

3-as üzemállapot: Az az üzemállapot, amikor az északi telekhatáron meghagyott 5 m
magas, 15 m széles védőgát is kitermelésre kerül. Ekkor a termelési hely és a védett
épületek távolsága ~ 315 m.

A fenti 3 üzemállapotra a rendelkező rész 10.5 pontjában tettem előírást.

A számítások alapján a vizsgált létesítmény környezeti zajkibocsátása a vonatkozó
előírásoknak  mindhárom  üzemállapotban  megfelel,  a  vonatkozó  zajterhelési
határértékek teljesülnek, azzal a feltétellel, hogy a 3-as üzemállapotban a Telephely
északi határánál az aprítógép munkavégzése nem engedélyezhető. Az aprítógép az
északi  telekhatártól  legalább 500 m távolságban dolgozhat,  melyről  a  rendelkező
rész 10.7 pontjában tettem előírást.

A  Zajrendelet  6.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  létesítmény  zajvédelmi  szempontú
hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a
zajforrástól származó zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10
dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,

b)  egyenlő  a  háttérterheléssel,  ha  a  háttérterhelés  kisebb  a  zajterhelési
határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c)  egyenlő  a  zajterhelési  határértékkel,  ha  a  háttérterhelés  nagyobb,  mint  a
határérték,

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a
zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel
(6:00–22:00) 45 dB.

A Zajrendelet 2. §. l) pontjának meghatározása szerint a háttérterhelés a környezeti
zajforrás  hatásterületén a  vizsgált  forrás működése nélkül,  de  a  forrás típusának
megfelelő zajterhelés. 

A benyújtott Hiánypótlásban ismételten megállapításra került a tervezett tevékenység
Zajrendelet 6. §-a szerinti zajvédelmi szempontú hatásterületének vonala az egyes
üzemállapotokra. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  Telephely  környezetében  más  üzemi  zajforrások  is
találhatók,  így  a  tervezett  tevékenység  zajvédelmi  szempontú  hatásterülete  a
háttérterhelés figyelembevételével került lehatárolásra.

A Hiánypótlásban foglaltak szerint  a tervezett  tevékenység zajvédelmi  szempontú
hatásterülete  a  Telephelytől  északi  irányban  a  Zajrendelet  6.  §  (1)  bekezdés  b)
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pontja  szerint  került  lehatárolásra,  ebben  az  irányban  a  hatásterület  határának
vonala  egyenlő  a  háttérterheléssel.  Az  egyes  üzemállapotokra  lehatárolt
hatásterületen  belül  egyik  üzemállapotban  sincs  védendő  terület,  védendő
létesítmény.  Nyugati  és  keleti  irányban  a  háttérterhelés  legalább  10  dB-lel
alacsonyabb,  mint  a  határérték,  így  a  hatásterület  ezekben  az  irányokban  a
Zajrendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési
határérték. Déli irányban zajtól nem védendő gazdasági terültek találhatók. A fentiek
alapján a KN tényező alkalmazása nem indokolt.

A hatásterület  által  érintett  védendő létesítmények területének a Zaj.hat.R.  1.  sz.
melléklete szerinti zajvédelmi besorolása a környező funkciókra tekintettel:

„Gazdasági épület lakóépületekkel vegyesen” (Ny-i irányban)

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig) 60 dB(A)

éjjel (22-06 óráig) 50 dB(A)

A  fentiek  alapján  a  Telephely  zajvédelmi  hatásterülete  által  érintett  védendő
területek, létesítmények az Építményjegyzék szerinti besorolás szerint:

1110 egylakásos épületek

Ajka, Liszt Ferenc utca 25. szám alatti, 643 hrsz-ú lakóház 

Ajka, Liszt Ferenc utca 27. szám alatti, 642 hrsz-ú lakóház 

Ajka, Liszt Ferenc utca 32. szám alatti, 620 hrsz-ú lakóház 

Ajka, Liszt Ferenc utca 33. szám alatti, 640 hrsz-ú lakóház

Ajka, Liszt Ferenc utca 34. szám alatti, 617 hrsz-ú lakóház 

Ajka, Liszt Ferenc utca 35. szám alatti, 638 hrsz-ú lakóház 

Beépítetlen lakóingatlan

Ajka, Liszt Ferenc utca 641 hrsz-ú építési telek 

A zajkibocsátási határértéket fentiek figyelembe vételével, a Zajrendelet. 10. § (4)
bekezdése,  valamint  11.  §  (2)  bekezdése  alapján,  a  Zaj.KvVM.r.  1.  §  és  1.  sz.
melléklete szerint, a Zaj.hat.R. 2. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete, továbbá a
R. 20. § (4) bekezdése alapján a rendelkező rész  10.1 pontja szerint az 1. számú
mellékletben állapítottam meg.

A  zajkibocsátási  határérték  teljesítési  határidejét  a  műszeres  mérések
eredményének  figyelembe  vételével  határoztam  meg  a  rendelkező  rész  10.2
pontjában.

A  Zajrendelet  26.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerint  a  környezetvédelmi  hatóság
zajvédelmi  bírság  fizetésére  kötelezi  a  környezeti  zajforrás  üzemeltetőjét,  ha  az
üzemeltető  az  üzemi  vagy  szabadidős  zajforrás  esetében  a  környezetvédelmi
hatóság által megállapított zajkibocsátási határértéket a határozatban megállapított
teljesítési határidőt követően túllépi. A rendelkező rész 10.3 pontjában a Zajrendelet
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26.  §  (1)  bekezdése  alapján  felhívtam  a  figyelmet  az  önkéntes  teljesítés
elmaradásának jogkövetkezményeire.

A  Zajrendelet  11.  §  (5)  bekezdése  alapján  a  környezeti  zajforrást  üzemeltető  a
környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást,
amely  határérték  túllépést  okozhat,  30  napon  belül,  külön  jogszabályban  foglalt
eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A
változásjelentést a Zaj.KvVM.r. 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni.
Ezen jogszabályhely jogalapja a 10.4 pontban tett előírásnak.

10.5 és 10.6 pontban hozott előírás jogalapja a Zajrendelet 3. § (3) bekezdése. 

A Zajrendelet 3. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi
követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy
végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A R. 11. számú melléklet 3. a) pontja értelmében az egységes környezethasználati
engedélyben  feltételeket  kell  előírni  az  egyes  környezeti  elemekre,  valamint  a
hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok szerint, különösen a levegő, a felszíni,
illetve a felszín alatti vizek, a talaj védelmére, valamint a zajkibocsátás mérséklésére.
Fentiek alapján a 10.7 és 10.8 pontokban a zajkibocsátás mérséklésére vonatkozó
előírást tettem. 

Az  5.3  pontban  foglalt  előírás  jogalapja  a  Kvt.  6.  §  (1)  bekezdése,  miszerint  a
környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést,
kizárja  a  környezetkárosítást.  A  6.  §  (3)  bekezdése  értelmében  a  megelőzés
érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön
jogszabályban meghatározott  tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát
kell alkalmazni.

A  zajvédelmi  szempontból  közvetett  hatásterületet  a  telephelyre  irányuló,  illetve
onnan kiinduló szállítás folytán, a közúti közlekedésre gyakorolt többlet forgalom, és
az  ez  által  generált  többlet  zajterhelés  jelenti.  Tekintettel  ennek  mértékére,  a
szállítással érintett útszakaszok esetében értelmezhető mértékű forgalomnövekedést
a Telephely üzemeltetése nem okoz, közvetett hatásterület kijelölése nem indokolt. A
számítások  alapján  megállapítható,  hogy  a  Zajrendelet  7.§  (1)  bekezdésben
megállapított  a  üzemi  tevékenységhez kapcsolódó közlekedésiből  3  dB járulékos
zajterhelés-változás sehol sem várható.

Tájra, élővilágra, természeti környezetre gyakorolt hatások

A Bakonyi  Erőmű Zrt.  (8400 Ajka, Gyártelep 1961/3-5 hrsz.) Ajka 600 hrsz. alatti
felhagyott  zagytere nem része országos jelentőségű védett  természeti  területnek,
Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési területnek,  Magyarország
és  egyes  kiemelt  térségeinek  területrendezési  tervéről szóló  2018.  évi  CXXXIX.
törvény szerinti az országos ökológiai hálózat övezeteinek sem. Az ingatlanokon ex-
lege védett természeti értékek, illetve a védett és a fokozottan védett  növény- és
állatfajokról,  a  fokozottan  védett  barlangok  köréről,  valamint  az  Európai
Közösségben  természetvédelmi  szempontból  jelentős  növény-  és  állatfajok
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közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról
nincs információnk. 

A felhagyott tározó Ajka Gyártelepen, ipari övezetben található, Ajka városának déli
részén, belterületi besorolásban, lakott területek közé ékelődve. A megküldött, S+N
Management  Kft.  (1015  Budapest,  Széna  tér  1/a.)  és  Spectrum  Laboratórium
Mérnöki  Kft.  (9028  Győr,  Fehérvári  út  75.)  által  készített  dokumentáció  alapján
megállapíható,  hogy  a  tervezett  tevékenység  hatásterülete  védett  természeti
területet,  Natura  2000  területet  nem  érint.  Az  ingatlan  keleti  felén  jelenleg
egybefüggő vízfelület  van,  mely a vizes technológiával  szállított  salak-  és pernye
felhagyott  zagytere.  A  több  évtizede  felhagyott  iszapkazetta  nyugati  felén  a
technológiai  víz  már  nincs  jelen,  ott  erdőtelepítések  foglalnak  helyet.  A  terület
tulajdonosa  az  iszapkazetták  anyagát  útalapban  kívánja  hasznosítani,  melyet  két
ütemben kíván megvalósítani. Az első ütem a nyugati oldalon lévő, már megszilárdult
anyagot tartalmazó részt, míg a második ütem a keleti, még víz alatt lévő részt érinti.
Itt a jelenlegi iszapkazetták határoló rézsűi és faállománya megmaradnak. A második
ütemre  a  vízleeresztést  követően  kerül  sor.  Az  ingatlan  egy  részén  a  salak-  és
pernye  tározó  felhagyását  követően  erdőt  telepítettek,  melyek  üzemtervezett
erdőterületek.  Ezek  igénybevételét  az  erdészeti  hatóság  engedélyezi.  A
dokumentáció szerint  a faállomány természetesnek nem tekinthető (iszapkazetta),
védelmi céllal,  mesterséges módon létrehozott,  ültetvény jellegű. Természetességi
értékük csekély,  feketefenyő,  ezüstfa,  akác,  nyír,  rezgőnyár és fehérnyár  fajokból
állnak. A tervezett hulladékhasznosítás során a faállomány kitermelésre kerül.

A dokumentáció alapján a terepi bejárás alkalmával a területen védett növény vagy
állatfajok egyedeit, élőhelyét nem mérték fel, a szakértő szerint a terület állatvilága
szegény, mivel az ingatlanon mesterséges termőhelyen álló, zömében idegenhonos
(akác,  feketefenyő)  faállományok  kedvezőtlen  élőhelyet  jelentenek  az  állatvilág
megtelepedésére, a korábbi iszapfelhalmozás és a jelenlegi területhasználat miatt az
ingatlanok jelentősen bolygatottak. 

A dokumentációt áttekintve megállapítható, hogy a tervezett hulladékhasznosítás táj-
és  természetvédelmi  érdeket  nem  sért,  a  tevékenység  táj-  és  természetvédelmi
szempontból  az  állatvilág  egyedeinek  védelmére  vonatkozó  általános  jogszabályi
előírásokon kívül külön kikötés nélkül engedélyezhető. 

Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából

Engedélyes az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő
kockázatok csökkentése érdekében folyamatosan törekszik a technológiai  lépések
optimalizálására,  valamint  minimalizálni  a  keletkező hulladékok mennyiségét  és a
technológiáinak környezetbe történő kibocsátásait. Ennek keretében a korábban nem
veszélyes hulladéknak minősített  salakot-pernyét kitermelik és útépítési  anyagként
hasznosítják,  csökkentve  a  környezetet  terhelő  nem  veszélyes  hulladékok
mennyiségét. A hulladékhasznosítási tevékenység során másodlagos hulladék nem
keletkezik,  a  hasznosítás  hatásfoka  ~  100  %.  A  salak-pernye  kezelésének
technológiai fejlesztésével az ezen anyagok kezelése egyrészt azonnali hasznosítást
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eredményez, másrészt csökkenti  a nem veszélyes hulladék mennyiségét,  lerakási
igényét.

A helyszíni szemle, a szakmai konzultáció és a benyújtott dokumentáció alapján a
tevékenység 3.0 pontban meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok,
takarékos, vízhasználat és anyag- energiafelhasználás mellett, az engedély 4.0, 5.0,
6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, és 15.0 pontban szereplő előírások betartása,
teljesítése esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A benyújtott  dokumentációt  és a kiegészítéseket,  a szakhatósági  állásfoglalásban
foglaltak  figyelembevételével,  valamint  a  rendelkezésre  álló  adatok  alapján,  a
rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b)
pontja  és a R.  20/A.  §  (12) bekezdés a)  pontja  alapján  2.00 pontban nevesített
Engedélyes részére az egységes környezethasználati engedélyt megadtam. 

A  6.3  pont előírása  a  környezetvédelmi  megbízott  alkalmazásának  feltételéhez
kötött  környezethasználatok  meghatározásáról  szóló  93/1996.  (VII.  4.)  Korm.
rendeleten  alapul.  Az  alkalmazott  személyére  vonatkozó  rendelkezést  a
környezetvédelmi  megbízott  alkalmazási  és  képesítési  feltételeiről szóló  11/1996.
(VII. 4.) KTM rendelet írja elő. 

A 6.4 pontban foglalt bejelentési kötelezettség a Kvt. 81. § (1) bekezdés d) pontján
alapul. 

A  17.1 pontban rendelkeztem a Telephelyre vonatkozóan az Üzemi kárelhárításai
terv  összeállításáról,  továbbá  annak  jóváhagyásáról,  nyilvántartásba  vételéről  a
környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről  szóló 90/2007. (IV.
26.) Korm. rendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) előírásaira tekintettel.

A kárelhárítás 8. § (1)-(2) bekezdése alapján rendelkeztem a 17.2 és 17.3 pontban.
A 17.4 pont a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésén alapul. A 17.5 pont előírását a Kvt.
6. § (1) bekezdés b) és c) pontjai indokolják.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó – külön
jogszabályban  meghatározott  –  engedélyeket  az  egységes  környezethasználati
engedélybe kell foglalni.

A  zajkibocsátási  határértékek  megadásáról  a  Zajrendelet  10.  §  (4)  bekezdése,
valamint 11. § (2) illetve (5) bekezdése alapján a rendelkező rész  1.1 pontjában
rendelkeztem.

Az  1.2  pontban  a  nem  veszélyes  hulladékok  hasznosítására  vonatkozó
hulladékgazdálkodási  engedélyről  a Ht.  15. § (2) bekezdésére és a Ht.  62.  § (1)
bekezdésére  figyelemmel rendelkeztem, melynek érvényességi idejéről a  Ht. 79. §
(1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A benyújtott dokumentáció alapján a telephelyen végzett tevékenység nem tartozik
az Európai Parlament és Tanács 166/2006/EK rendeletének hatálya alá, de a Levr.
26.  §  (3)  pontja  alapján  egységes  környezethasználati  engedély  köteles
tevékenység  esetén  a  területi  környezetvédelmi  hatóság  állapítja  meg  a
bejelentésre  kötelezett  diffúz  források  körét.  A  kitermelendő  pernye
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összmennyisége,  illetve  napi  kapacitása indokolja,  hogy a  régi  zagytározó és  a
kitermelés bejelentés köteles diffúz forrásnak minősüljön.

Az  1.3  pontban  a  diffúz  légszennyező  forrás  működéséről  a  LevR.  26.  §  (1)
bekezdése alapján rendelkeztem, érvényességi idejét a LevR. 26. § (8) bekezdésére
figyelemmel állapítottam meg.

Az  1.4 pontban a rekultivációra vonatkozó engedély megadásáról rendelkeztem a
15.6 – 15.10 pontokban tett előírások betartásával  a hulladéklerakással, valamint a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.
5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 15. § (1) bekezdése alapján.

A  KvVM  rendelet  18.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  határozat  16.05  pontjában
rendelkeztem.

Az 1.5 pontban rendelkeztem a benyújtott Rekultivációs terv jóváhagyásáról.

Az engedély érvényességi idejét az  1.6 pontban foglaltak szerint határoztam meg,
az R. 20/A (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel.

A  R.  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 Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó
szabályai  szerint  –  a  R.-ben  foglaltakra  is  figyelemmel  –  felül  kell  vizsgálni.  Az
előzőek  figyelembevételével  a  felülvizsgálati  dokumentáció  benyújtásának
legkésőbbi időpontja  a  fenti  jogszabályi  előírás  alapján  az  1.7  pontban foglaltak
szerint rendelkeztem.

Felhívom  a  figyelmet,  hogy  a  felülvizsgálat  elmaradása  esetén  az  egységes
környezethasználati engedély visszavonható.

A  Kvt.  96/B.  §  (1)  bekezdése  szerint,  aki  az  egységes  környezethasználati
engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez
kötött  tevékenységet  folytat  -  kivéve,  ha  a  bejelentett  tevékenység  végzésének
időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február
28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti
meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül. A
fentiekre figyelemmel jelen határozat 1.8 pontban rendelkeztem a felügyeleti díjról.

Jelen határozat 5.7 pontjában szereplő előírás jogalapja a R. 17. § (1) bekezdés e)
pontja és a Kvt. 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjai.

A  7.0  pontban a  R.  11.  sz.  mellékletének  4.  e)  pontja  alapján  meghatározott
előírásokat  tettem,  melyek  kimondják,  hogy  az  egységes  környezethasználati
engedélynek tartalmaznia kell azon intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan
szennyezések  megelőzéséhez,  illetve  annak  bekövetkezése  esetén  elhárításához
szükségesek, továbbá a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A  R. 17.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerint,  a  környezethasználónak  a
környezetszennyezés megelőzése,  illetőleg a környezet  terhelésének csökkentése
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érdekében  az  elérhető  legjobb  technika  alkalmazásával  intézkednie  kell  a
tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R.  9. számú  Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai  című
mellékletének értelmében az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe
kell  venni  különösen  az  intézkedés  valószínű  költségeit  és  előnyeit,  továbbá  az
elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit, illetve a 9. számú melléklet 9. pontját (a
folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői
és a folyamat energiahatékonysága) is, melyről a 14.0 pontban rendelkeztem.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 81. § alapján a 18.0 pontban rendelkeztem.

Az Ákr. 81. § alapján rögzítettem az engedélyben szereplő kötelezettségek önkéntes
teljesítése elmaradásának jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztatást.

A R. 21. § (8) bekezdésére figyelemmel a 20.0 pontban rendelkeztem. 

Az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján rendeltem el a határozatnak a Kormányhivatal
honlapján, illetve a központi rendszeren való közzétételét.

A  döntés  nyilvános  közzétételének  jogalapja  a  R.  24.  §  (11)  bekezdésére
figyelemmel, összhangban az Ákr. 88. § és 89. § foglaltakkal. 

A határozat 21.00 pontban az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A közhírré tételi módon közölt döntés az Ákr. 85. (4) bekezdés b) pontja alapján a
hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon válik közöltté.

A  jogorvoslat  az  Ákr.  113.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján  közigazgatási  per
keretében lehetséges.

A döntés  bírósági  felülvizsgálatának  lehetőségét  az  Ákr.  114.  §  (1)  bekezdése
biztosítja.  A  keresetlevél  benyújtásával  kapcsolatban  a  közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. és 50-53. §-a
alapján  adtam  tájékoztatást.  A  Veszprémi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság
hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp.13. § (1) bekezdése, és 13.
§ (3) bekezdés h) pontja állapítja meg. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp.
29. § (1) bekezdése, és  a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi  CXXX. törvény
608. §-a alapján rendelkeztem.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) b)
pontja  és  a  bíróságok  elnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének
meghatározásáról szóló 2010. évi  CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja
meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2020. április 6.

A Kormányhivatal által az eljárás során VE-09/KTF/07701-05/2019. ügyiratszámon
kiadott függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak.

Az ügyintézést a jelen határozat közlésével lezártam, így az ügyintézési határidőt
megtartottnak tekintem.
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A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  és  a  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részére.

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

A Kormányhivatal  hatáskörét  Korm. rendelet  9.  §-a és Kvt.  70.  §  (1)  bekezdése,
illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése, és az Ákr. 16. § (1) bekezdés
b) pontja alapján eljárva hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása  a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás és a Veszprém
megyei  Kormányhivatal  kormánymegbízottjának  a kiadmányozás rendjéről szóló
38/2018. (X. 25) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint
Takács Szabolcs

kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Wiborny József
főosztályvezető

Kapják:
1. Bakonyi Erőmű Zrt., HK: 10728673
2. S+N Management Kft., HK: 12279515
3. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KRID 528286159
4. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KRID 708215715
5. Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző, KRID: 609142909
6. Közzététel (honlap, központi rendszer)
7. Irattár

Véglegessé válás után:
7. Hatósági Nyilvántartás
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1. számú melléklet

A Bakonyi Erőmű Zrt. 8400 Ajka 600 hrsz. alatti Telephelyére megállapított
zajkibocsátási határérték

1.01

- Ajka, Liszt Ferenc utca 25. szám alatti, 643 hrsz-ú lakóház védendő 
homlokzatai előtt 2 m-re

- Ajka, Liszt Ferenc utca 27. szám alatti, 642 hrsz-ú lakóház védendő 
homlokzatai előtt 2 m-re

- Ajka, Liszt Ferenc utca 32. szám alatti, 620 hrsz-ú lakóház védendő 
homlokzatai előtt 2 m-re

- Ajka, Liszt Ferenc utca 33. szám alatti, 640 hrsz-ú lakóház védendő 
homlokzatai előtt 2 m-re

- Ajka, Liszt Ferenc utca 34. szám alatti, 617 hrsz-ú lakóház védendő 
homlokzatai előtt 2 m-re

- Ajka, Liszt Ferenc utca 35. szám alatti, 638 hrsz-ú lakóház védendő 
homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig) 60 dB(A)
éjjel (22-06 óráig) 50 dB(A)

1.02

- Ajka, Liszt Ferenc utca 641 hrsz-ú építési telek várható beépítési 
vonala előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig) 60 dB(A)
éjjel (22-06 óráig) 50 dB(A)
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