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vonatkozóan a Sírkert u,. 2-4. 
telephelyen 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. október 28-án megtartott ülésén a 
4/2010. (XI. 28.) sz. határozatában javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy fejezze ki 
tiltakozását a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségnél (1072 Bp., Nagydiófa u. 10-12.) folyamatban lévő előzetes vizsgálati 
eljárásban a Fe-Group Invest Zrt. (1143 Bp., Stefánia út 75. fsz. 1.) által a Budapest X. ker. 
Sírkert u. 2-4. szám alatti telephelyen folytatott hulladékhasznosítási tevékenység bővítése 
ügyében. Álláspontja szerint a hulladékhasznosítási tevékenység bővítése fokozott környezeti 
terhelést jelent, mely a terület lakosságának érdekeit, a területfejlesztést, a közúti forgalmat, 
valamint - az Új-köztemető közelsége miatt - a kegyeletet hosszú távon veszélyezteti, sérti. 

A Fe-Group Invest Zrt. benyújtotta a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre a Budapest, Sírkert u. 2-4. szám alatti 
telephelyén végzett hulladékhasznosítási tevékenység bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 
dokumentációját („Előzetes vizsgálati dokumentáció hulladéktároló, előkezelő, hasznosító 
üzem Fe-Group Invest Zrt." (2010. augusztus)). 

A Felügyelőség KTVF:46221-3/2010. számú megkeresése alapján az eljárásban. 
Önkormányzatunk szakhatóságként vett részt, melynek következtében K/56224/4/2010/III. 
számon kiadott állásfoglalásunkban a tervezett bővítési tevékenységhez nem járultunk hozzá. 

A Felügyelőség szakhatósági állásfoglalásunkban foglaltakat nem fogadta el és tájékoztatott, 
hogy a 347/2006. Korm. rendelet 4. számú mellékletének 4. pontja alapján helyi környezet- és 
természetvédelemre kiterjedően kell eljárnunk, így a 23/2002. (DC. 17.) Budapest Kőbányai 
Önkormányzati rendelettel elfogadott szabályozási tervre, valamint a Budapest főváros 
közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 
30.) Főv. Kgy. Rendeletre történő hivatkozást jelen eljárásban nem tudja figyelembe venni. 

A fentiek alapján 2010. október 13. napján kelt K/56227/6/2010/111. számú levelünkben az 
eljárás 6 hónapos időtartamra történő felfüggesztését kértük, miközben az állásfoglalásunkban 
foglaltakat továbbra is fenntartottuk. 
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A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2010. 
október 27. napjára 10 órára hatósági egyeztetést hívott össze. Az egyeztetésen Agócs Zsolt 
képviselő úr, dr. Korpái Anita a Jogi Osztály vezetője és Bánhegyiné Binder Zsuzsa 
Környezetvédelmi Osztály vezetője vett részt. A tárgyaláson arra a megegyezésre jutottunk, 
hogy az Önkormányzat az általa megfogalmazott aggályokat, a lakosságot érintő sérelmeket 
észrevétel formájában terjeszti a hatóság elé. 

Kovács Róbert polgármester úr a 2010. november 2. napján kelt, K/56227/8/2010/111. 
iktatószámú levélben az észrevételt megtette, melynek másolatát mellékelem. 

Időközben a Fe-Group Invest Zrt. a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőségtől az eljárás felfüggesztését kérte az Önkormányzatunkkal történő 
tárgyalások lefolytatásáig. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az „Tájékoztató a 
Fe-Group Invest Zrt. kérelméről hulladékhasznosítási tevékenységének bővítésére 
vonatkozóan a Sírkert u,. 2-4. telephelyen." tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 
tájékoztatást elfogadja. 

Határidő: 2010. november 18. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

B u d a p e s t , 2010. november 5. 

Előterjesztő: 

í 

Ku. 
Bánhegyiné Binder Zsuzsa 

osztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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Ikt.sz.: K/56227/ /2010/IM. 
Hiv.sz.: KTVF: 46221-11/2010. 

BUDAPEST 0 ^ 
Nagydiófa u. 10-12. 
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Tisztelt Igazgató Asszony! 

A Fe-Group Invest Zrt. Bp. X. ker. Sírkert u. 2-4. szám alatti telephelyén folytatott 
hulladékhasznosítási tevékenység bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 
ügyében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség hivatalos helyiségében 2010. október 27. napján megtartott egyeztető 
tárgyaláson készült jegyzőkönyvben foglaltak alapján az alábbi észrevételeket 
teszem. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. október 28. napján 
megtartott ülésén az ügyet megtárgyalta. Álláspontja szerint a hulladékhasznosítási 
tevékenység bővítése fokozott környezeti terhelést jelent, mely a terület 
lakosságának érdekeit, a területfejlesztést, a közúti forgalmat, valamint - az Új
köztemető közelsége miatt - a kegyeletet hosszú távon veszélyezteti, sérti. 

- A területre érvényben lévő -23/2002. (IX. 17.) Budapest Kőbányai 
Önkormányzati rendelettel elfogadott - Szabályozási Terv alapján a tárgyi 
ingatlan „M-X/SZ-2" közepes telkes munkahelyi területen helyezkedik el. A 
dokumentációban szerepeltetett kapacitás növelés (veszélyes és nem veszélyes 
hulladék előkezelése: 28.000 t/évről 141.050 t/évre tervezett, valamint nem 
veszélyes hulladék hasznosítása: 8.000 t/évről 17.000 t/évre tervezett) mértéke 
azonban inkább a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 
47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (BVKSZ) szerinti KV-HU „hulladékkezelés 
területei" kijelölt övezetbe sorolható lenne, azonban jelenleg nincs ilyen kijelölve. 
A KV-HU övezet átsorolásához a Fővárosi Közgyűlés kijelölése szükséges. 

- A telephely környezetében a Maglódi út túloldalán (Maglódi út 127-133.) „L4" 
intenzív kertvárosias lakóterület helyezkedik el, és mivel a szállítás csak közúton 
történhet, ezért az így is magas közlekedési eredetű környezeti zajterhelés, 
valamint az utak terhelése tovább már nem növelhető. A tervezett kapacitás 
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növelés körülbelül négyszeres mennyiséget jelent, ami a jelenlegi napi 56 db 
teherjárművet is majd négyszeresére növelné. 
A vizsgálati dokumentációban szerepeltetve van, hogy a tervezett 
tevékenységhez kapcsolódó „telephelyi be - és kiszállítás közúton történik, 
vasúti szállításra nincsen lehetőség. A szállítás 40 tonnás nyerges vontatókkal, 
25 tonnás öntömörítős teherautókkal, valamint 3,5-25 tonnás teherautókkal 
történik". A Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom 
közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. Rendelet 
alapján a tárgyi terület környezetében 12 tonnás korlátozott forgalmú övezet van 
kijelölve. Kőbányán nem kívánatos a bővítéshez szükséges teherforgalom 
célforgalommal történő behajtási engedélyezése. 
A telephelyre jelenleg csak a Sírkert utca felől - a bejárathoz 
villamosvágányokon keresztül - van lehetőség behajtani. A területre érvényben 
lévő Szabályozási Tervlapon a telephely hátsó feltárására javasol egy magánút 
kiszabályozását, ami a jelenlegi forgalom mellett is balesetveszélyesnek ítélt 
behajtási problémákat oldaná meg. 

Önkormányzatunk továbbra is úgy gondolja, hogy a bővítés olyan fokozott 
környezeti terhelést jelentene, mely a kerületi lakosság érdekeit hosszú távon 
sértené, veszélyeztetné egészségüket. Nem értünk egyet azzal, hogy a Főváros 
területéről begyűjtésre kerülő hulladékok korábbi lerakójából most 
hulladékfeldolgozóvá váljon Kőbánya. 

Budapest, 2010. november 2. 

vözlettel: 

bvács Róbert 
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A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
nevében a hatósági feladatot ellátó köztisztviselő(i) jár(nak) el hatósági igazolvány 
felmutatásával. 

Az ellenőrzést végző(k) az ellenőrzés megkezdésekor tájékoztatta(ák) a meghallgatott 
személyt arról, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 88. §-ában adott felhatalmazás alapján 
hatósági ellenőrzést végez(nek), egyidejűleg fígyelmeztette(ék) a Ket. 5. § (1) bekezdésében 
írtaknak megfelelően jogai(k)ra és kötelességei(k)re. 

(Az ügyfelet megilleti a nyilatkozattétel, az iratokba való betekintés joga. jelen lehet a 
fontosabb eljárási cselekményeknél, jogában áll jogi képviselőt igénybe venni, ügyfái köteles 
az eljárásban legjobb tudása szerint, jóhiszeműen közreműködni.) 

XM í-í 
Oldalankénti aláírások: w 
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A tárgyalásba bevont szerv/személy képviselője(i) bejelenti(k), hogy a képviselet 
vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult(ak), a jogokra és kötelezettségekre 
vonatkozó kioktatást megértette(ék) és tudomásul veszi(k), hogy ha tárgyalás rendjét 
zavarja(ák), úgy a tárgyalás vezetője rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb rendzavarás 
esetén kiutasíthatja, továbbá a Ket. 61. § szerinti eljárási bírsággal sújthatja. 

A tárgyaláson résztvevőknek joguk van az ügy tárgyával összefüggésben írásban vagy szóban 
nyilatkozatot tenni, vagy a nyilatkozattételt megtagadni. A nyilatkozattétel megtagadása 
esetén az eljáró hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönthet, vagy az eljárást 
megszüntetheti. (Ket. 51. § (1) bekezdés) 

Az eljáró köztisztviselő felhívja a figyelmet, hogy a jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. tv. (Pp.) 195. §-a szerint közokiratnak minősül. A közokirat teljesen 
bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsitott adatok 
és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak 
idejét és módját. (Pp. 195. § (7)) A közokiratot az ellenkező bizonyításáig valódinak kell 
tekinteni. (Pp. 195. § (4)). 

Az államigazgatási eljárásban anyanyelvét szóban és írásban mindenki használhatja. A 
magyar nyelv ismeretének hiánya miatt senkit nem érhet hátrány. (Ket. 10. § (1)). 

A meghallgatott személy(ek) kijelentik, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó 
tájékoztatást megértették. 

A tárgyalás vezetője figyelmezteti az ügyfeleket, tanúkat és az eljárás egyéb résztvevőit 
jogaikra és kötelességeikre. így különösen az igazmondás kötelezettségre, a büntetőjogi 
következményekre. 

Az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatok, megállapítások: 
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KTVF: 46221-12/2010. 
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Előadó: Pataki Szilvia 

Tárgy: Az Fe-Group Zrí. Budapest Sírkert u.2-4-
száma alatti telephelyén végzett nem 
veszélyes hulladék--hasznosítására vonatkozó 
előzetes vizsgálati eljárás - hatóság egyeztetés 
Összehívása 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Jegyzője 
Or. Nesztel! István 
jegyző részére 

Tisztelt Jegyző Úri 

A Fe-Group Invest Zrí. (1143 Budapest, Stefánia út 75. fsz. 1.) kérelmére, a Budapest Sírkert 
u. 2-4. szárn alatti telephelyén végzett hulladékhasznosítási • tevékenység bővítésére 
vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás van .folyamatban a Felügyelőségen. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 45 § (3) bekezdése alapján közigazgatási egyeztetés céljából 2Ö1Ö. október 27-én 10 
órakor a Felügyelőség hivatalos helyiségében (Budapest, VIT. ker. Nagy Diófa u. 10-12.) 
tárgyalást tartunk, melyre ezúton meghívjuk nyilatkozattételre jogosult képviselőjüket. 

Budapest, 2010. október 22. 

Dolla Eszter 
igazgató megbízásából: 

/ 4 — L - ^ K ) ' - ^ 

Szabó Andrea 
osztályvezető f 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 

Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi Osztály 

Ikt.szám: K/56227/ /2010/III. 
Előadó: Szabó Edina 
Telefon: 4338-284 
Tárgy: Eljárás felfüggesztése 

iránti kérelem 
Hiv.sz.: KTVF: 46221-11/2010. 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Siposné Kovács Ildikó 
osztályvezető 
részére 

BUDAPEST 
Nagydiófa u. 10-12. 

1072 

Tisztelt Osztályvezető Asszony! 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mint szakhatóság -
kérem, hogy a KTVF: 46221-11/2010. számú a Fe-Group Zrt. Bp. X. ker. Sírkert u. 2-4. szám 
alatti telephelyén végzett nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati 
eljárása tárgyban indult eljárást 6 hónapos időtartamra felfüggeszteni szíveskedjék. 

Kérelmem indoka a következő: szakhatósági állásfoglalásunk kialakításához a képviselő 
testület előzetes döntése szükséges. 

A K/56227/4/2010/111. számú 2010. szeptember 24. napján kelt szakhatósági 
állásfoglalásunkban foglaltakat továbbra is fenntartom. 

Budapest, 2010. október 13. 

T^v^Jegyzo^ne'gbízás áb ól: 

X f 

íe Binder Zsuzsa 
osztályvezető 
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KOZEP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, 

TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! 

Ikt. sz.: KTVF: 46221-11/2010. Tárgy: Az Fe-Group Zrt. Budapest Sírkert u.2-4-
száma alatti telephelyén végzett nem 
veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó 
előzetes vizsgálati eljárás, ismételt 
szakhatósági állásfoglalás kérés 

Előadó: Pataki Szilvia 
JSCi i -A-SST F<) 
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Budapest Kőbányai Önkormányzat Jegyzője 
Dr. Neszteli István 
jegyző részére 

Tisztelt Jegyző Úr! 
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Előadó: 

klX2m{üJ^sé£\ 
A Fe-Group Invest Zrt. (1143 Budapest, Stefánia út 75. fsz. 1.) benyújtotta a Felügyelőségre a 
Budapest, Sírkert u. 2-4. szám alatti telephelyén végzett hulladékhasznosítási tevékenység 
bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt, melyet KTVF: 46221-11/2010. 
számú szakhatósági megkeresésem mellékleteként megküldtem. 

Az üggyel kapcsolatos K/56227/3/2010 számú szakhatósági állásfoglalását, és annak 
kiegészítését megkaptam, azonban abban nem a fenti megkeresésem szerinti helyi környezet
és természetvédelemre kiterjedő szakhatósági állásfoglalás szerepel. 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló- 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek 
módosításáról szóló 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésével módosította a 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet.(a továbbiakban: 347/2006. 
Korm. rendelet). Ennek megfelelően felhívom figyelmét arra, hogy a 347/2006. Korm. 
rendelet 4. számú mellékletének 2010. január 1. napjától hatályos 4. pontja alapján helyi 
környezet- és természetvédelemre kiterjedően kell eljárnia. 

A szakhatósági állásfoglalásában a 23/2002. (IX. 17.) Budapest Kőbányai -Önkormányzati 
rendelettel elfogadott szabályozási tervre, továbbá a Budapest főváros közigazgatási területén 
a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. 
Rendeletre hivatkozik, melyet jelen eljárásban a fenti jogszabályok alapján nem tud 
figyelembe venni a Felügyelőség. 

A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal több másodfokú eljárás 
keretében megállapította, hogy a szakhatósági állásfoglalás alaki és formai szempontból két 
részre tagozódik: érdemi döntés és annak indokolása. Az érdemi döntés rendszerint a kérelme 
teljesítéséhez való hozzájárulás, a hozzájárulás megtagadása, ill. egyedi szakhatósági előírás 
vagy feltétel. Az indokolásban meg kell jelölni a releváns tényeket, azokat a jogszabályi 
rendelkezéseket, melyen a döntés alapul (hatáskör, illetékesség). A szakhatósági állásfoglalást 
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nem határozat formájában kell kiadni, noha azzal tartalmi és formai szempontból 
hasonlóságot mutat. Megállapította tovább, hogy helyi környezet és természetvédelemre 
kiterjedően a szakhatósági állásfoglalásban meg kell jelölni, hogy van-e olyan helyi 
rendelet, amely az országos hatályú jogszabályoknál szigorúbb szabályokat állapít meg. 
Amennyiben ilyen helyi rendelet nincs, úgy ezt a tényt a szakhatósági állásfoglalásban 
fel kell tüntetni. 
A fentiek alapján ezért ismételten kérem, hogy a módosított 347/2006. Korm. rendelet 32/A. § 
(1) bekezdése és a 4. számú mellékletében foglaltak alapján a dokumentációval kapcsolatos, a 
hatáskörébe tartozó környezeti elem vagy rendszerre vonatkozó 

szakhatósági állásfoglalását 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése és a 33. § (8) bekezdése értelmében tárgyi 
ügyre megadni szíveskedjen. 

Kérem, amennyiben lehetséges a szakhatósági állásfoglalásukat elektronikus úton is 
szíveskedjenek megküldeni az alábbi e-mail címre: pataki@kdvktyf.kvvm.hu 

Kérem, hogy szakhatósági állásfoglalását a rá irányadó ügyintézési határidőn belül adja meg, 
ellenkező esetben a Ket. 45. § (3) bekezdése alapján kell eljárnom. 

Budapest, 2010. október 6. 

Dolla Eszter 
igazgató megbízásából: 

Siposné Kovács Ildikó 
osztályvezető í 

Kapják: 
1. Budapest Kőbányai Önkormányzat Jegyzőj e 

(1102 Szent László tér 29.) 
2. KDV KTVF Irattár 

tértivevenv 

2 

mailto:pataki@kdvktyf.kvvm.hu


ZV-hÁ&tliüA 
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNK& 

POLGÁRMESTERI HIVATAliA 
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐÖSÉTA^f 

KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY 

ÁSRAATVEVE: i 
NYZAT « -

ISI: 1102 Budapest, Szent László tér 29. &:1475 Budapest Ff. 35. Fax: 4338 390 

Iktsz.: K/56227/ /2010/III. 
Előadó: Szabó Edina 
Telefon: 4338-284 

Tárgy: Az Fe-Group Zrt. Budapest Sírkert u. 2-4. 
szám alatti telephelyen végzett 
hulladékhasznosítási tevékenység bővítése 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Siposné Kovács Ildikó osztályvezető 
részére 

B U D A P E S T 
Nagydiófa u. 10-12. 
1 0 7 2 

Tisztelt Osztályvezető Asszony! 

; IU.'HASV-.-ST F Ő V Á R O S X. KKK* 
j KOl lAWA! ÖNKORMÁNY/ 

I 
! k i a í o s z a n r . K / 5 ^ ^ í f / ^ 2 p i o y

/ i 

m "! L 
I oU^ 

EIŐSÜÍJITÍ: 

H^ÍMI&JMJQIE^BÉSÍ • 

Az Fe-Group Invest Zrt. (1143 Budapest, Stefánia út 75. fsz.l.) kérelme alapján a Közép-Duna
völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (1072 Budapest, Nagy
diófa utca 10-12.) által a Budapest X. kerület Sírkert utca 2-4. szám alatti telephelyen történő 
hulladékhasznosítási tevékenység bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a 
KTVF: 46221-3/2010. számú, 2010. szeptember 1-én kelt megkeresése alapján tájékoztatom, 
hogy a tervezett bővítési tevékenységhez 

nem j á r u l o k h o z z á . 

Szakhatósági állásfoglalásommal szemben önálló fellebbezésnek nincs helye, a jogorvoslat 
csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbe
zésben érvényesíthető. 

I n d o k o l á s 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 
KTVF: 46221-3/2010. számú megkeresésében az FE-Group Invest Zrt. Budapest, X. kerület 
Sírkert u. 2-4. szám alatti telephelyen végzett hulladékhasznosítási tevékenység bővítésére vo
natkozó előzetes vizsgálati eljárásával kapcsolatosan szakhatósági állásfoglalás kéréssel kereste 
meg hatóságomat. 

A KTVF: 46221-3/2010. számú megkeresése mellé küldött „Előzetes vizsgálati dokumentáció 
hulladéktároló, előkezelő, hasznosító üzem Fe-Group Invet Zrt." (2010. augusztus) alapján a 
rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Indokaim az alábbiak: 
- A területre érvényben lévő -23/2002. (IX. 17.) Budapest Kőbányai Önkormányzati ren

delettel elfogadott - Szabályozási Terv alapján a tárgyi ingatlan „M-X/SZ-2" közepes 
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telkes munkahelyi területen helyezkedik el. A dokumentációban szerepeltetett kapacitás 
növelés (veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése: 28:000 t/évről J41.050 t/évre 
tervezett, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítása: 8.000 t/évről 17.000 t/évre ter
vezett) mértéke azonban inkább a Budapesti-Városrendezési és Építési Keretszabályzat
ról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (BVKSZ) szerinti KV-HU „hulladékke
zelés területei" kijelölt övezetbe sorolható lenne, azonban jelenleg nincs ilyen kijelölve. 
A KV-HU övezet átsorolásához a Fővárosi Közgyűlés kijelölése szükséges. 

- A telephely környezetében a Maglódi út túloldalán (Maglódi út 127-13 3.) „L4" intenzív 
kertvárosias lakóterület helyezkedik el, és mivel a szállítás csak közúton történhet, ezért 
az így is magas közlekedési eredetű környezeti zajterhelés, valamint az utak terhelése 
tovább már nem növelhető. A tervezett kapacitás növelés körülbelül négyszeres meny-
nyiséget jelent, ami a jelenlegi napi 56 db teherjárművet is majd négyszeresére növelné. 

- A vizsgálati dokumentációban szerepeltetve van, hogy a tervezett tevékenység kapcso
lódó „telephelyi be - és kiszállítás közúton történik, vasúti szállításra nincsen lehetőség. 
A szállítás 40 tonnás nyerges vontatókkal, 25 tonnás öntömörítős teherautókkal, vala
mint 3,5-25 tonnás teherautókkal történik". A Budapest főváros közigazgatási területén 
a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. 
Rendelet alapján a tárgyi terület környezetében 12 tonnás korlátozott forgalmú övezet 
van kijelölve. Kőbányán nem kívánatos a bővítéshez szükséges teherforgalom célforga
lommal történő behajtási engedélyezése. 

- A telephelyre jelenleg csak a Sírkert utca felől - a bejárathoz villamosvágányokon ke
resztül - van lehetőség behajtani. A területre érvényben lévő Szabályozási Tervlapon a 
telephely hátsó feltárására javasol egy magánút kiszabályozását, ami a jelenlegi forga
lom mellett is balesetveszélyesnek ítélt behajtási problémákat oldaná meg. Tehát a vil
lamosvágányokkal keresztezett Sírkert utcai bejáratot ekkora mértékű tervezett forga
lomnövekedéssel nem javaslom használni. 

Fenti indokaim alapján további vizsgálatokat tartunk indokoltnak. 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági 
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrende
let 32/A § (1) bekezdése és a 4. számú mellékletének 4. pontja alapján állapította meg. 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza
bályairól szóló 2004. CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki. 

B u d a p e s t , 2010. szeptember 24. 

dr. Neszteli István jegyző 
megbízásából: 

s ' ' \ 

irővu 
Bánhégyiné Binder Zsuzsa 

osztályvezető 
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Budapest KöBányai Önkormányzat Jegyzője ( ' « 
Dr. Neszteli István tr- JL ' 
jegyző részére ' A. 
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A Fe-Group Invest Zrt. (1143 Budapest, Stefánia út 75. fsz. 1.) benyújtotta a Felügyelőségre a 
Budapest, Sírkert u. 2-4- száma alatti telephelyén végzett hulladékhasznosítási tevékenység 
bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt, melyet mellékelten megküldök. 

A kérelem alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
szerinti előzetes vizsgálati eljárást 2010. augusztus 30-án megindítottam. 

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 32/A § (1) bekezdése és a 4. számú mellékletében foglaltakra tekintettel kérem, 
hogy a tanulmánnyal kapcsolatos, a hatáskörébe tartozó környezeti elem vagy rendszerre 
vonatkozó 

szakhatósági állásfoglalását 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (l)-(2) bekezdései és a 33. § (8) bekezdése értelmében 
10 munkanapon belül megadni szíveskedjen. 

Állásfoglalásuk kialakításához az alábbiakról tájékoztatom: 

Az Önkormányzat Jegyzője a Korm. rendelet 4. számú mellékletének 4. pontja szerint a 
helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően minősül szakhatóságnak. 

A tervezett tevékenység a hivatkozott Rendelet 3. számú mellékletében szerepel, azaz a 
Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

Az. előzetes vizsgálati eljárás során tisztázni szükséges, hogy a tervezett tevékenység 
megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások. 
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Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a tervezett tevékenység hatása jelentős es indokolt 
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, így kérjük a benyújtandó környezeti 
hatástanulmányhoz a szakterületékre vonatkozóan a tartalmi követelményeket megadni. 

Amennyiben a szakhatósági eLjáráshari az ügyfél hiánypótlásra való felhívása válik 
szükségessé [Ket. 45/A,§ (6) .bek.], kérem, hogy szakhatósági áiásfoglalásukkal együtt a 
hiánypótlásként Önökhöz benyújtott, doküfientáeiót (iratot) is szíveskedjenek részünkre 
megküldeni, mivel az az engedélyezési dokumentáció részét képezi. 

Ha az ügyfél a hiánypótlási felhívásban megadott határidőn belül a felhívásban foglaltalcnak 
nem tesz eleget, a Ket. 45/A.§ (6) bekezdése alapján szíveskedjenek erről Felügyelőségünket 
értesíteni. 

Kérem., amennyiben lehetséges a szakhatósági állásfoglalásukat elektronikus úton is 
szíveskedjenek megküldeni az alábbi e-mail címre:pataki@kdvktvf.k\'vm.hu 

Budapest, 2010. szeptember 1. 
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