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HIRDETMÉNY
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresése alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény, valamint a 219/2011. (X.20.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről szóló Korm.rendelet szerint az alábbi hirdetményt teszem
közzé:
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint eljáró hatóság Dongwha Electrolyte Hungary
Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Számadó utca 19. földszint 3. cégjegyzékszáma: 01-09 352213,
adószáma. 27288887-2-43, Üzemeltető) 2038 Sóskút, 067/4. hrsz. alatti telephelyen lévő veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzem, (továbbiakban: sóskúti telephely) ügyében a biztonsági jelentést
megküldte.
Az Üzemeltető kérelme a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben a
veszélyes tevékenység végzésének megkezdéséhez kapcsolódó katasztrófavédelmi
engedély megadására vonatkozik.
1. A tevékenység helye: 2038 Sóskút, 067/4. hrsz. alatti ingatlan A telephely az M7 autópálya
23. csomópontjához (Tárnok-Sóskút, Pusztazámor hulladéklerakó lehajtóhoz) közel
található, közúton jól megközelíthető. Az említett lehajtótól ~ 2 km-re található a telephely
2. A veszélyes tevékenység leírása:
A Társaság a tárgyi telephelyen az alábbi (egymástól technológiai értelemben független)
tevékenységek megvalósítását, üzemeltetését tervezi:
Elektrolit gyár: Az üzemben elektrolitot állítanak elő, különböző vegyi anyagok
felhasználásával, melynek éves gyártási kapacitása 23.500 tonna. Az elektrolit gyártás során
használják alapanyagként a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint
besorolható anyagokat.
NMP hasznosító üzem: Li-ion akkumulátor gyártása során keletkező termelési hulladék
hasznosítása, oldószer visszanyerése, regenerálása. A hulladékhasznosító üzemben
veszélyes anyag jelenlétével – a telekhatártól a gázégőig futó, földalatti vezetékben lévő 2,1
kg földgázon kívül – nem kell számolni. TEÁOR szám Tevékenység megnevezése
Volumen 2720’08 Akkumulátor, szárazelem gyártása 23.500 t/év 3832’08 Hulladék
újrahasznosítása 25.400 t/év - Veszélyes hulladék tárolása 300 t
3. A biztonsági jelentés jelen hirdetmény melléklete. Megtekinthető a csatolt fájl
letöltésével, valamint a Községházán (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) 2022. június 20. 16:00
óráig, hétfőn és szerdán 8:00-16.00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között.
4. A biztonsági jelentéssel kapcsolatban észrevételt lehet tenni Sóskút Község
Jegyzőjénél írásban. Az észrevételek benyújtásának végső határideje: 2022. június 20.
16:00 óra. Az írásbeli észrevétel benyújtható postán (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) úgy,
hogy az a végső határidőig beérkezzen. Benyújtható személyesen a Községházán a 3.

pontban megadott időpontokban. Beküldhető elektronikus formában a Sóskúti Közös
Önkormányzati Hivatal hivatali kapujára: rövid név SOSKUTPH, KRID azonosító:
402155948.
5. Az üzemmel kapcsolatban a polgármester a vonatkozó jogszabályok szerint
közmeghallgatást tart: 2022.06.21.-én 17:00 órai kezdettel a Községháza Dísztermében
(2038 Sóskút, Szabadság tér 1.)
6. Az eljáró hatóság elérhetősége, kapcsolattartás adatai: Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (postacím: 1903 Budapest, Pf: 314. telefon: +36 (1) 4694105, Fax: +36 (1) 469 4353, email cím: pest.mki@katved.gov.hu
7. Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje: 42 nap. 2022. június 29.
Sóskút, 2022. 06. 03.
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