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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (3)
bekezdése alapján, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályán a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság „f.a.” [Székhelye: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A. I. 2.; felszámoló: Nemzeti
Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.),
felszámolóbiztos: Szegőné Kemerle Judit; a továbbiakban: Zrt. „f.a.”] megbízásából a Progressio
Mérnöki Iroda Kft. által 2016. január 15-én benyújtott a 75612/2015., 42718/2015., 33180/2015.,
15937/2015., 25058/2014., 98536/2013., 99003/2012., 106112/2011. és 85068/2011. iktatószámon
módosított, 63836/2014. és 10572/2011. iktatószámon kijavított, 29378/2010. ügyszámon és
6418/2011. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: egységes
környezethasználati engedély) felülvizsgálata és módosítása tárgyában KTF-715/2016. ügyszámon
közigazgatási hatósági eljárás indult.
• Az eljáró hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály [(8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Tel.: 22/514-300, Fax: 22/313564, ügyfélfogadás: hétfő: 8.30-12:00 óra, szerda: 8:30-12:00 óra és 13:00-15:30 óra, péntek: 8:3012:00 óra, kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás, honlap: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu), a
továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság].
• Az ügy rövid leírása: A Zrt. „f.a.” az egységes környezethasználati engedélyben engedélyezett
tevékenységek közül a nemvas fémeknek ércekből, koncentrátumokból vagy másodlagos
nyersanyagokból való gyártása kohászati, kémiai vagy elektrolitikus eljárással tevékenységet, valamint
az egyéb szervetlen anyagok gyártása tevékenységet a továbbiakban nem kívánja folytatni [a Zrt.
„f.a.” felszámolási eljárása során az IC Profil Korlátolt Felelősségű Társaság a timföldgyártási
technológiából a precipitált hidrát gyártás, a SILKEM Hungary Kft. a kalcinálás és timföld őrlés, az
INOTAL Hidrát Kft. pedig a hidrát szárítás és őrlés technológiai berendezéseit vásárolta meg. A
gyártási technológiákat az IC Profil Korlátolt Felelősségű Társaság fogja üzemeltetni.] A fenti
módosítások, valamint az egységes környezethasználati engedélyben engedélyezett tevékenységek
felülvizsgálata miatt nyújtották be a tárgyi dokumentációt.
A felülvizsgálat idejében az alumínium-öntészeti technológiát nem üzemeltetik.
Az alumínium-ötvözet kapacitás: 21000 t/év
alumíniumsalak feldolgozás kapacitás: 3500 t/év.
A gyártelepen mintegy 673.000 t kezelt száraz vörösiszap került átmenetileg tárolásra a telephely déli
részén kialakított 1-4. számú ideiglenes tárolókban.
A X/A. számú kazetta bezárása során kiegyenlítő rétegként felhasználásra került a 4-es számú
ideiglenes tározó száraz vörösiszap készlete.
A X. számú kazettába a belső ideiglenes tárolókból 338.200 m3 timföldgyári vörösiszapot szállítanak,
2015. október 31-ig a beszállított mennyiség 151.000 m3 volt.
A dokumentáció szerint az I., II., III., IV., V., V/A., VI., VII., VIII:, IX. számú vörösiszap tározóknak
szabad tárolókapacitása nincs, végleges elrendezésük még nem történt meg.
A dokumentáció szerint a teljes (a még beszállítandó mennyiséggel együtt értendő) összes vörösiszap
készlet 22.264.000 m3, a X. tározó szabad kapacitása mintegy 800.000 m3.
• A közvetlen hatásterület vélelmezett kiterjedése: Ajka 0190, 227, 0231, 0244, 598/9, 598/15, 598/18,
598/24, 598/35, 600, 2093/6, 01242, 01243, 01229/1, 01229/2, 0142, 0143, 0215/4, 0220/1, 0220/2,
0220/3, 0220/4, 0220/5, 0232/1, 0232/2, 0235/1, 0235/2, 0236/2, 0236/3, 0236/4, 0236/5, 0236/6,
0236/7, 0236/8, 0237/1, 0237/2, 0239/4, Devecser 0344/6, 0485/1, 0485/2, 0485/3, 0486/1, Kolontár
025, 041, 044, 061, 062, 075, 081, 082, 0105, 07/2, 07/3, 07/4, 024/1, 024/2, 027/1, 031/1, 031/2,
035/1, 035/2, 035/3, 058/1, 059/1, 060/2, 060/3, 060/4, 063/1, 063/2, 064/2, 065/1, 065/2, 066/1,
066/2, 066/3, 067/3, 067/10, 067/11, 067/12, 067/13, 069/2, 079/2, 079/4, 083/17, 083/23 hrsz alatti
ingatlanok.
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• Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott
képviselőjük útján – Szilágyi Marianna ügyintézővel (Tel.: 88/512-646) történő egyeztetés szerinti –
Devecser Város Közös Önkormányzati Hivatala – 5. számú adóügyi irodájában – megtekinthető a
kérelem, illetve a dokumentáció.
Tájékoztatom továbbá az ügyfeleket, hogy a Rendelet 21. § (4) bekezdésének b) pontja alapján a
hirdetmény közzétételét követő 21 napon belül írásbeli észrevételt lehet tenni a kérelem tartalmára
vonatkozóan Hatóságomnál. A Rendelet 21. § (6) bekezdésére figyelemmel az észrevételek legkésőbb
a hirdetmény levételét követő öt napon belül megküldésre kerülnek a Környezetvédelmi Hatóságnak,
amely ezeket, továbbá a közvetlenül nála benyújtott észrevételeket eljuttatja a kérelmezőnek, aki
ezekre vonatkozó álláspontját a Környezetvédelmi Hatósághoz továbbítja.
A Rendelet 21. § (7) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal előtt az
észrevételeket a szakhatóságok bevonásával, valamint az érintett szakkérdések vonatkozásában
érdemben vizsgálja. Az észrevételek értékelését a Környezetvédelmi Hatóság határozatának
indokolásában ismerteti. Az értékelés magában foglalja az észrevétele ténybeli megítélését,
szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket.
Az eljáró Környezetvédelmi Hatóság vagy határozott időre, de legalább öt évre megadja az egységes
környezethasználati engedélyt, vagy elutasítja a kérelmet.
A Környezetvédelmi Hatóság a Rendelet 20. § (4) bekezdése értelmében az egységes
környezethasználati engedélyre vonatkozó határozatában – a külön jogszabályban foglaltak
figyelembevételével – a földtani közeg, a levegő és víz szennyezésének megelőzésére, a zajkibocsájtás
mérséklésére, a hulladékok környezetkímélő kezelése céljából intézkedéseket, környezetvédelmi
követelményeket, valamint kibocsátási határértékeket és azok teljesítésére határidőt határoz meg,
különös tekintettel a Rendelet 10. számú mellékletében felsorolt szennyező anyagokra.
Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a Rendelet 21. § (8) bekezdése az irányadó,
összhangban a Ket. 80. § (3) bekezdésével.
A Ket. 15. § (1) bekezdése értelmében ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági
ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.
A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül
ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetében az abban meghatározott hatásterületen lévő
ingatlan tulajdonosa és az, akinek ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve
ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett
tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.
A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a
nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek
érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró
hatóságot nem köti.
Tájékozatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során
nyilatkozatot tegyen.
D e v e c s e r , 2016. április 27.
Bendes István sk.
jegyző

