
Fejer Megyei Kormanyhivatal 

Iktatoszam: FE/KTF /7120-(, /2021. 
-0 gyintezo: Pirgi Krisztina 
Telefon: 22/514-300 

Targy: Hirdetmeny kifiiggesztesenek kerese 
Melleklet: 1 pld. kozlemeny 

A Fejer Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi 
Foosztalyan a Fehrer Hungaria Jarmuipari Kft. (szekhely: 9022 Gyor, Liszt Ferenc utca 35., KSH 
torzsszam: 14790027, Kornyezetvedelmi ugyfel jel (KUJ): 102486427) altal benyujtott kerelem alapjan a 
8060 M6r, Ipartelep 0243/6, 0243/12, 0243/6/ A hrsz. alatti alkatreszgyarto telephely (Kornyezetvedelmi 
telephely azonosit6 (KTJ): 102040024) egyseges kornyezethasznalati engedelyezesi eljaras indult a 
kornyezeti hatasvizsgalati es az egyseges kornyezethasznalati engedelyezesi eljarasrol sz616 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: R.) 1. § (3) bekezdes c) pontja szerint. A tevekenyseg a R. 2. sz. 
mellekletenek 4.1./h) pontja: ,,Szerves anyagok eloallitasa - muanyagok (polimerek, szintetikus szalak es 
cellul6z alapu szalak)" hatalya ala tartoz6 egyseges kornyezethasznalati engedely koteles tevekenyseg. 

Az egyseges kornyezethasznalati engedelyezesi eljarasban a nyilvanossag bevonasara az R. 21. § (1) 
bekezdese szerint rendelkezeseit kell alkalmazni. 

A R. 22. § (2) b) pontja szerint a kornyezetvedelmi hatosag a kozlemeny kozzetetelevel egyidejuleg a 
tevekenyseg telepitesi helye szerinti telepules (M6r) jegyzojenek megkuldi a kozlemenyt, a kerelem es 
mellekleteinek elektronikus peldanyat, a feltetelezhetoen erintett telepiilesek jegyzoinek a kozlemenyt, A 
jegyzo haladektalanul, de legkesobb ot napon beliil gondoskodik a kozlerneny kozteriileten es a helyben 
szokasos egyeb m6don torteno kozzetetelerol. A jegyzo a kozlemeny kozzetetelet koveto ot napon beliil 
tajekoztatja a kornyezetvedelmi hatosagot a kozzetetel id6pontjar61 es helyer6l, a telepitesi hely szerinti 
telepiiles jegyz6je ezeken feliil a kerelem es mellekletei elektronikus peldanyaba val6 betekintesi 
lehet6seg m6djar61 is. 

A Komyezetvedelmi Hat6sag intezkedett a kerelemnek es mellekleteinek a honlapjan torten6 
kozzeteteler61. 

A kerelem es mellekletei a Komyezetvedelmi Hat6sagnal, valamint a M6r Varos Onkormanyzati Hivatal 
Jegyz6jenel erhet6 el elektronikus formaban. A Komyezetvedelmi Hat6sag intezkedett a kerelemnek es 
mellekleteinek a honlapjan torten6 kozzeteteler6l is. A dokumentaci6 digitalisan a 
http://kornyezetvedelem.fmkh.hu webcimen FE/KTF/7120/2021. iigyszamon talalhat6 meg. 

Kerem M6r Varos Onkonnanyzati Hivatal Jegyz6jet, mint a telepitesi hely szerinti telepiiles jegyz6jet, 
hogy haladektalanul, de legkes6bb ot napon beliil gondoskodjon a kozlemeny kozteriileten es a 
helyben szokasos egyeb m6don torten6 kozhirre tetelerol, amelynek idotartama legalabb 30 nap, 
valamint a kozlemeny kozhirre tetelet kovet6 ot napon beliil tajekoztassa a kornyezetvedelmi hat6sagot a 
kozhirre tetel id6pontjar61 es helyer61, tovabba a kerelem es mellekletei elektronikus peldanyaba val6 
betekintesi lehet6seg m6djar61 is. 

Kerjiik, vtilasztiban hivatkozzon ugysztimunkra! 
8000 Szekesfehervar, Szent Istvan ter 9., Tel. szam: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@feier.gov.hu 

Ktirnyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi Foosztaly 
Ugyintezes helye: 8000 Szekesfehervar, Hosszusetater 1. Levelezesi cim: 8002 Szekesfehervar, Pf.: 137. 

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766 
Telefon: (22) 514-300, Fax: (22) 313-564, E-mail: kornvezetvedelem(a)feier.gov.hu 

Ugyfelfogadas: Hetf6: g.l.Q_ 12ru1; Szerda: g.l.Q_ l 2!lli es 1300- 15''\ Pentek: gN_ 1200 
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A kiadmanyozasi jog gyakorlasa a [ovarosi es megyei kormanyhivatalok szervezeti es milkodesi 
szabalyzatarol sz616 3/2020. (II. 28.) MvM utasitas es a Fejer Megyei Kormanyhivatal vezetojenek a 
kiadmanyozasrol sz616 8/2021. (VI. 30.) utasitasa alapjan tortent, 

Szekesfehervar, 2021. julius :Z. R. 
Dr. Simon Laszlo 
korman ymegbizott 

,:jci aeveben es megbizasabol .;;~:,'be _-. 
·;;;, I 

~ ~~~ 
Ho~nich Zsuzsa 

_ornye_zetvedelrni es termeszetvedelmi 
szakilgyintezo 

Kapjak: 
1. Mor Onkormanyzata, HK (507149121) + hirdetmeny + dokumentacio 

(https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017ae7af6f754f21/107 
090/-1185804443241050161/Enged%C3%A9lyk%C3%A9relem.zip 

2. ESZO hirdetmenyezes (hirdetotabla, honlap) + hirdetmeny + dokumentacio 
(https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017ae7af6f754f21/1070 
90/-1185804443241050161/Enged%C3%A9lyk%C3%A9relem.zip 

3. Irattar + hirdetmeny 



ormanyhivatal 

HIRDETMENY 

A Fejer Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi 
Foosztalyan (a tovabbiakban: Kornyezetvedelmi Hatosag) a Fehrer Hungaria Jarmuipari Kft. 
(szekhely: 9022 Gyor, Liszt Ferenc utca 35., KSH torzsszam: 14790027, Kornyezetvedelmi ugyfel jel 
(KUJ): 102486427) altal benyujtott dokumentacio alapjan kozigazgatasi hatosagi eljaras van 
folyamatban a 8060 M6r, Ipartelep 0243/6, 0243/12, 0243/6/ A hrsz. alatti alkatreszgyarto telephely 
(Kornyezetvedelmi telephely azonosit6 (KTJ): 102040024) egyseges kornyezethasznalati 
engedelyezese targyaban a kornyezeti hatasvizsgalati es az egyseges kornyezethasznalati 
engedelyezesi eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Konn. rendelet (tovabbiakban: Rende/et) 1. § (3) 
bekezdes c) pontja szerint. 

Az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol sz616 2016. evi CL. torveny (tovabbiakban: Akr.) 88. § (1) 
bekezdese c) pontja, valamint a Rende/et 21. § (2) bekezdese ertelmeben az alabbi hirdetmenyt adorn 
ki: 
Az eljar6 hat6sag megnevezese: Fejer Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi 
es Hulladekgazdalkodasi Foosztaly 

Ogyintezes helye: 8000 Szekesfehervar, Hosszusetater 1. 

Elerhetosege: Levelcim: 8002 Szekesfehervar, Pf. 137. 
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564, 
E-mail cim: kornyezetvedelem@feier.gov.hu 

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766 
Honlap cim: http://kornyezetvedelem.fmkh.hu/ 
Ugyfelfogadasi ido: Hetfo: 3N_12QQ 

Szerda: 3N_ l 2QQ es 13QQ_ 15N 
Pentek: 3N_ 12 QQ 
Kedd, Csiitortok: nines ugyfelfogadasl 

Az iigy targya: Fehrer Hungaria Jarmiiipari Kft. 8060 M6r, Ipartelep 0243/6, 0243/ 12, 0243/6/ A hrsz. 
alatti alkatreszgyarto telephely egyseges kornyezethasznalati engedelyezese 

Az iigy rovid ismertetese: A Kornyezetvedelmi Hatosag FE/KTF/155-2/2021. szamu hatarozataban 
egyseges kornyezethasznalati engedely nelkiil folytatott engedelykoteles, muanyagok (polimerek) 
gyartasanak gyakorlasara vonatkoz6 egyseges kornyezethasznalati engedely elso izben torteno 
megszerzese erdekeben teljes koru kornyezetvedelmi feliilvizsgalat elvegzesere kotelezte a Fehrer 
Hungaria Jarmuipari Kft.-t. A Kornyezetvedelmi Hatosag a dokumentacio benyujtasanak hataridejet a 
hatarozat veglegesse valasat61 szamitott 6 h6napban hatarozta meg. A kerelem szerint a Fehrer 
Hungaria Kft. az alkatreszgyart6 telephelyen szerves anyagok eloallitasat - miianyagok (polimerek, 
szintetikus szalak es cellul6z alapu szalak) - vegzi, es ennek megfeleloen a tevekenyseg egyseges 
kornyezethasznalati engedelyenek megadasat keri. Az Ipartelepen, Pusztavam mellett, harom 
miiszakos munkarendben napi koriilbeliili 32 000 darab iileshab eloallitasa tortenik. A Fehrer 
Hungaria Jarmiiipari Kft. hideg habositassal keszitett gepjarmii iileshabokat gyart. A telephelyen 5 db 
gyart6sor all rendelkezesre, melybol jelenleg negy gyart6soron folyik termeles azonos technol6giaval. 
Az ontoformakban lejatsz6dik a poliaddici6s fofolyamat, melynek soran a polyolb61 es MDI-bol 

Kerjiik, vtilasztiban hivatkozzon iigysztim11nkra! 

8000 Szekesfehervar, Szent Istvan ter 9., Tel. szam: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu 
Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi Foosztaly 

Ugyintezes helye: 8000 Szekesfehervar, Hosszusetater 1. Levelezesi cim: 8002 Szekesfehervar, Pf.: 137. 
Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766 

Telefon: (22) 514-300, Fax: (22) 313-564, E-mail: komyezetvedelem@fejer.gov.hu 
Ugyfelfogadas: Hetfo: 8.l.Q-12Q'-\ Szerda: 3J2_1200es 13!l!!_J5J2; Pentek: 8J2-1200 
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(metilen-difenil-diizocianat) egy terhalos szerkezet alakul ki (poliuretan). A reakci6elegyhez adott viz 
hatasara egy masik folyamat is vegbemegy, ez pedig a habositas. Az izocianat es viz reakciojabol 
szen-dioxid keletkezik, melynek tavozasa okozza a habkepzodest 

A velelmezett hatasteriilet kiterjedese: A hirdetmeny mellekleteben kozolt helyszinrajz szerint. Az 
egyesitett hatasteruletet a levegovedelmi szempontu hatasteriilet hatarozza meg, amely a 36-os 
uzemepiilet (ahol a legtobb pontforras csoportosul) kore irhat6 160 meter sugaru kor, 

A tevekenysegnek nines hataron atterjedo kornyezeti hatasa. 

A Rende/et 21. § (2) bekezdese alapjan, az alabbiak szerint tajekoztatom a nyilvanossagot az eljaras 
megindulasar61: 

A kerelern a Kornyezetvedelmi Hatosag honlapjan (http://komyezetvedelem.fmkh.hu/) tekintheto 
meg, illetve a Kornyezetvedelmi Hatosagon erheto el elektronikus formaban. A Kornyezetvedelmi 
Hatosag intezkedett a kerelemnek es mellekleteinek a honlapjan torteno kozzetetelerol. 

Felhivom az erintett nyilvanossag figyelmet, hogy a Rende/et 21. § ( 4) bekezdesenek b) pontja 
alapjan irasbeli eszrevetelt lehet tenni a kerelem tartalmara vonatkoz6an a Jegyzonel vagy a 
Kornyezetvedelmi Hatosagnal, 

A Rende/et 21. § (6) bekezdesere figyelemmel a Jegyz6 az eszreveteleket legkesobb a hirdetmeny 
levetelet koveto cit napon beliil megkiildi a Kornyezetvedelmi Hatosagnak, amely ezeket, tovabba a 
kozvetleniil nala benyujtott eszreveteleket eljuttatja a kerelmezonek, aki ezekre vonatkoz6 allaspontjat 
a Kornyezetvedelmi Hatosaghoz tovabbitja. 

A Kornyezetvedelmi Hatosag - a Rende/et 21. § (7) bekezdese alapjan - a donteshozatal elott az 
eszreveteleket a szakhatosagok bevonasaval, valamint az erintett szakkerdesek vonatkozasaban 
erdemben vizsgalja, Az eszrevetelek ertekeleset a Kornyezetvedelmi Hat6sag hatarozatanak 
indokolasaban ismerteti. Az ertekeles magaban foglalja az eszrevetelek tenybeli megiteleset, 
szakteriileti elemzeset es a jogi kovetkezteteseket. 

Az eljar6 Komyezetvedelmi Hat6sag megnevezeset es elerhet6seget a Hirdetmeny 1. oldala tartalmazza. 

Az eljarast lezar6 dontes nyilvanossagra hozatalara a Rende/et 21. § (8) bekezdese az iranyad6. 

Az Akr. 10. § (1) bekezdese szerint, iigyfel az a termeszetes vagy jogi szemely, egyeb szervezet, 
akinek (amelynek) jogat vagy jogos erdeket az iigy kozvetleniil erinti, akire (amelyre) nezve a 
hat6sagi nyilvantartas adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hat6sagi ellen6rzes ala vontak. 

A kornyezet vedelmenek altalanos szabalyair6l sz616 1995. evi LIii. torveny 98. § (1) bekezdese 
kimondja, hogy a komyezetvedelmi erdekek kepviseletere letrehozott politikai partnak es 
erdekkepviseletnek nem min6siil6, a hatasteriileten miik6d6 egyesiileteket (a tovabbiakban: szervezet) 
a komyezetvedelmi allamigazgatasi eljarasokban a miikodesi teriiletiikon az iigyfel jogallasa illeti 
meg. 

Felhivom a figyelmet, hogy a civil szervezet iigyfeli jogallasat a szervezet alapszabalyanak es a 
nyilvantartasba veteler61 sz616 bir6sagi vegzesenek a Komyezetvedelmi Hat6saghoz t6rten6 
benyujtasaval igazolhatja. 

Felhivom szives figyelmet, hogy a hat6saggal t6rten6 kapcsolattartas lehetseges formait az Akr. 26. § 
szabalyozza, eszerint a hat6sag: 

(1) A hat6sag irasban, az elektronikus iigyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos 
szabalyair61 sz616 torvenyben (a tovabbiakban: Eiisztv.) meghatarozott elektronikus uton (a 
tovabbiakban egyiitt: irasban), vagy szemelyesen, irasbelinek nem min6siil6 elektronikus uton 
(a tovabbiakban egyiitt: sz6ban) tart kapcsolatot az iigyfellel es az eljarasban resztvev6kkel. 
(2) Ha torveny maskent nem rendelkezik, a kapcsolattartas formajat a hat6sag tajekoztatasa 
alapjan az iigyfel valasztja meg. Az iigyfel a valasztott kapcsolattartasi m6dr61 mas - a 
hat6sagnal rendelkezesre all6 - m6dra atterhet. 
(3) Eletveszellyel vagy sulyos karral fenyeget6 helyzet eseten a hat6sag valasztja meg a 
kapcsolattartas m6djat. 
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A hatosag irasban, az elektronikus ugyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairol sz616 
torvenyben meghatarozott elektronikus uton (Cegkapun keresztiil, E-papiron), vagy szemelyesen, 
irasbelinek nem minosiilo elektronikus uton tart kapcsolatot. Elerhetosegeink az elso oldallap aljan 
talalhatoak. 

Tajekoztatom az ugyfeleket arr61, hogy az ugyfelnek joga van ahhoz, hogy az eljaras soran 
nyilatkozatot tegyen. 

Az iigyfel - Pirgi Krisztina ugyintezovel (tel: 06-22-514-300) torteno egyeztetes szerinti helyen es 
idoben - az eljaras barmely szakaszaban betekinthet az eljaras soran keletkezett iratokba 
ugyfelfogadasi idoben, Az iratbetekintes soran az arra jogosult masolatot, kivonatot keszithet vagy 
masolatot kerhet. A rnasolatot es a kivonatot a hatosag kerelemre hitelesiti. Az iratbetekintesre 
vonatkoz6 tovabbi, reszletes szabalyokat ez.Akr. 33 § (1) bekezdese tartalmazza. 

A Rende let 20/ A. § ( 12) bekezdese alapj an a Kornyezetvede lmi Hat6sag altal hozhat6 dontesek: 

kiadja a tevekenyseg tovabbi gyakorlasahoz szukseges egyseges kornyezethasznalati engedelyt, 
vagy 

az engedelyt visszavonja, vagy a kerelmet elutasitja, es sziikseg eseten meghatarozza a 
tevekenyseg felhagyasara vonatkoz6 kotelezettsegeket. 

A Kornyezetvedelmi Hatosag az eljarasban meghozott hatarozatat annak meghozatalat koveto ot 
napon beliil a hivatalos honlapjan is nyilvanossagra hozza. 

A hirdetmeny kozzetetelenek idopontja: 2021. julius 28. 

A kozlemeny kifuggesztesenek idotartama: 21 nap. 

Szekesfehervar, 2021. julius 2 g · 

Dr. Simon Laszlo 
kormanyrnegbizott 

neveben es megbizasabol 

-c),._~ 
· ich Zsuzsa 
i es termeszetvedelmi 
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Az eredeti papiralapu dokumentummal egyezo I 

Ezen lap nem resze az eredeti iratnak, kizarolag a jogszabalyi 
megfeleloseghez szukseges zaradekolas megjeleniteset szolgalja. 

-~ - ---. 
Az 1 kt 'k ' 1 t k' ' tt - - -; k= --- e e rom us maso a ot eszite e - . 



Az eredeti papiralapu dokumentummal egyezo! 

Ezen lap nem resze az eredeti iratnak, kizarolag a jogszabalyi 
megfeleloseghez sziikseges zaradekolas megjeleniteset szolgalja, 

Az elektronik:us masolatot keszitette~-.-~~ ~- . 
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