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Tárgy: Orosháza,  külterület  0460/10  hrsz. alatti
telephelyen nem  veszélyes  hulladékok
gyűjtésére,  előkezelésére  és
hasznosítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási  engedély
módosítása  és  egységes  szerkezetbe
foglalása

Telefon: (66) 362-944 Ügyfél: RE-GLASS Kft.
5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.

KÜJ: 102141087

KTJ: 101101838

H A T Á R O Z A T

A  Békés  Megyei  Kormányhivatalnál, mint hulladékgazdálkodási  hatóságnál  indult hulladékgazdálkodási
engedély módosítása ügyében, a RE-GLASS Kft.  ügyfél megbízásából eljáró Szilágyi Éva meghatalmazott
kérelmének  helyt  adva,  az  5900  Orosháza,  külterület  0460/10  hrsz. alatti  telephelyen,  nem veszélyes
hulladékok gyűjtésére,  előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan kiadott  BE/38/00228-12/2021.
ügyiratszámú határozatban foglaltakat módosítom, és a  RE-GLASS Kft. (5900 Orosháza, külterület
0460/10 hrsz., KÜJ: 102141087) részére a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladék  gazdálkodási   tevékenység  ek     és   azonosító kódja  ik  :   

• Gyűjtés G00 - 01

• Előkezelés:
◦ E02 - 01 szétválasztás (szeparálás);
◦ E02 - 03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
◦ E02 - 05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
◦ E02 - 06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
◦ E02 - 13 – szitálás, rostálás;

•  Hasznosítás R5 – Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephely

II.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Hulladékgazdálkodási Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944 
E-mail: hulladekgazdalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu
mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu
mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu
mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu
mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu


2

1. Az Engedélyes adatai:
Az Engedélyes teljes neve: RE-GLASS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Engedélyes rövidített neve: RE-GLASS Kft.
Székhelye: 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.
KSH azonosító száma: 14025824-4677-113-04
KÜJ száma: 102141087
Telephelye: 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.
KTJ száma: 101101838

2. Az engedély időbeli hatálya:   2026. november 30.
A  határozatban  előírttól  eltérő  tevékenység  és  a  jogszabályi  előírások  be  nem tartása  esetén  az
engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

3. Jelen  engedély  alapján  a  gyűjtési,  előkezelési  és  hasznosítási tevékenységekbe  bevonható  és  a
telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége, valamint az
alkalmazható előkezelési műveletek:

Azonosító
kódszám

Hulladék megnevezése Gyűjthető,
előkezelhető
mennyiség
(tonna/év)

Hasznosítható
mennyiség
(tonna/év)

Alkalmazható
előkezelési

művelet

Egyidejűleg
tárolható

mennyiség
(tonna)

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

10 11 üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék

10 11 12
üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-
től

150.000 150.000
E0201, E0203,
E0205, E0206,

E0213
8.040

15
CSOMAGOLÁSI  HULLADÉK;  KÖZELEBBRŐL  MEG  NEM
HATÁROZOTT  FELITATÓ  ANYAGOK  (ABSZORBENSEK),
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01
Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási hulladékot)

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 150.000 150.000
E0201, E0203,
E0205, E0206,

E0213
8.040

16
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT
HULLADÉK

16 01

a  közlekedés  (szállítás)  különböző  területeiről  származó
kiselejtezett  járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok
bontásból,  valamint  a  járművek  karbantartásából  származó
hulladék (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)

16 01 20 üveg 150.000 150.000
E0201, E0203,
E0205, E0206,

E0213
8.040

16 02  elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 14
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a
16  02  09-től  16  02  13-ig  terjedő
hulladéktípusoktól

150.000 -
E0201, E0203,
E0205, E0206,

E0213
8.040

17
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI  HULLADÉK  (BELEÉRTVE  A  SZENNYEZETT
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 02 fa, üveg és műanyag

17 02 02 üveg 150.000 150.000
E0201, E0203,
E0205, E0206,

E0213
8.040

19

HULLADÉKKEZELŐ  LÉTESÍTMÉNYEKBŐL,  A  SZENNYVIZET
KÉPZŐDÉSÉNEK  TELEPHELYÉN  KÍVÜL  KEZELŐ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL,  VALAMINT  AZ  IVÓVÍZ  ÉS  IPARI  VÍZ
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 12
közelebbről  meg  nem  határozott  mechanikai  kezelésből  (pl.
osztályozás,  aprítás,  tömörítés,  pelletek  készítése)  származó
hulladék

19 12 05 üveg 150.000 150.000 E0201, E0203, 8.040
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Azonosító
kódszám

Hulladék megnevezése Gyűjthető,
előkezelhető
mennyiség
(tonna/év)

Hasznosítható
mennyiség
(tonna/év)

Alkalmazható
előkezelési

művelet

Egyidejűleg
tárolható

mennyiség
(tonna)

E0205, E0206,
E0213

20

TELEPÜLÉSI  HULLADÉK  (HÁZTARTÁSI  HULLADÉK  ÉS  A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS
INTÉZMÉNYI  HULLADÉK),  IDEÉRTVE  AZ  ELKÜLÖNÍTETTEN
GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 02 üveg
150.000

150.000 E0201, E0203,
E0205, E0206,

E0213
8.040

Összesen: 150.000 8.040

A  gyűjtésbe, előkezelésbe és  hasznosításba bevonható hulladékok maximális összmennyisége
nem haladhatja meg a 150.000 tonna/év mennyiséget, továbbá a telephelyen egyidejűleg tárolható
maximális hulladékmennyiség legfeljebb 8.040 tonna lehet.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

Gyűjtés: A hulladékok telephelyre történő beszállítása az alábbiak szerint történhet:
• saját tulajdonú tehergépjárművekkel, érvényes hulladékszállítási engedély birtokában,
• a hulladék birtokosa, tulajdonosa által
• engedéllyel rendelkező alvállalkozó által.

A  beérkező  hulladékokat hitelesített  hídmérleg  (MS-01/MAV TMS-18/A  típusú,  08-327  0832  gyártási
számú, 30/60 tonna mérési határú hitelesített elektronikus közúti hídmérleg) segítségével mérlegelik. A
mérlegelés adatát a szállítmány többi jellemzőivel elektronikusan rögzítik. Mérlegelés után a megfelelő
tárolóhelyre borítják a tárolóeszköz tartalmát és – szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy nem tartalmaz-e
olyan szennyeződéseket, mely a feldolgozást akadályozza.

Előkezelés:  Az  előkezelési  műveletek  feladata  és  célja.  hogy  a  hulladék  hasznosításhoz  megfelelő
minőségű  üveghulladékot  biztosítsák.  Az  előkezelés  műveleteit  az  határozza  meg,  hogy  a
hulladéktermelőktől milyen típusú üveghulladékot vesznek át.

Síküveg-típusok előkezelése

Hőszigetelő üveg kezelése: Célja az üvegtáblák közé és köré helyezett fémkeret és a tömítőanyag
eltávolítása és aprítás.
Az üveg hulladékot első lépésben az őrlő-rostáló kanál összezúzza, majd a fém és tömítőanyag kézi
erővel  eltávolításra  kerül.  Ezt  követően  a  megtisztított  üveghulladékot  a  kalapácsos  darálóval
megfelelő méretűre aprítják, melyet a dobrosta méret szerint osztályoz. A hasznosításra előkészített
alapanyag a törtüveg-tárolóba kerül.

Laminált üveg / szélvédő üveg kezelése:
Célja,  hogy  az  üvegtáblák  közé  légmentesen  elhelyezett  (PVB  műanyag)  fóliát  eltávolítsák  az
üvegcserépből és az üveg aprítása.
A fólia által egyben tartott üvegtáblákat egyesével beadagolják a vízszintes hengerpárral rendelkező
gyűrűs,  egyedi  törőgépbe.  A  darabokra  tépett  fóliás  üveget  az  őrlő-rostáló  kanállal  a  darálóba
adagolják, törik, majd a dobrostával osztályozzák és a műanyag kiválasztásra kerül. A hasznosításra
előkészített alapanyag a törtüveg-tárolóba kerül.

Hulladék  napelem kezelése:  Célja  a  napelem  üveg  részének (HAK  19  12  05)  kinyerése  és
hasznosítása, a fólia eltávolítása, üvegtörmelék előállítás (aprítás). A kezelés során képződő egyéb
másodlagos hulladékok engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek kerül átadásra.
A fólia által egyben tartott üvegtáblákat egyesével beadagolják a vízszintes hengerpárral rendelkező
gyűrűs,  egyedi  törőgépbe.  A darabokra tépett  fóliás üveg ferdepályás szállítószalagra hull,  mely
konténerbe juttatja az üveget (HAK 19 12 05). A konténer tartalmát a kijelölt tárolóba ürítik a további
kezelésig.  A  fóliás  üveget  a  tárolóból  a  rakodógép  alapgépekre  felszerelt  őrlő-daráló  kanállal
ferdepályás szállítószalagra adagolják, mely a zárt rendszerű kalapácsos üvegcserép darálóba
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juttatja azt. A darálóban az üveg apró darabokra törik, és nagy része elválik a fóliától. Ez a darálék a
forgó  dobrostába  (típusa:  Doppstadt)  kerül,  mely  szétválasztja  az  összetört  üveget  a  nagyobb
méretű fóliától. A rostán áthulló üveget (HAK 19 12 05) szállítószalag szállítja el, majd a kanalas
rakodóval tárolókba helyezik. A kezelés során keletkezett további másodlagos hulladékokat a kijelölt
tárolókba helyezzük el.

Egyéb síküveg kezelése: Célja a szennyezőanyag eltávolítása és üvegtörmelék előállítás (aprítás).
szennyezőanyag eltávolítása, üvegtörmelék előállítás (aprítás).
Az  üveghulladék  az  őrlő-rostáló  kanállal  előaprításra  kerül,  majd  a  hulladékot  a  kalapácsos
üvegaprító berendezéssel megfelelő méretűre törik és a dobrostával osztályozzák. A hasznosításra
előkészített alapanyag a törtüveg-tárolóba kerül.

Öblösüvegek előkezelése

Cél: idegen anyag eltávolítása, üveg minőségi osztályozása anyagminőség szerint,  üvegtörmelék
előállítás (aprítás).
Alkalmazott  eszközök:  őrlő-rostáló  kanál,  kalapácsos  üvegaprító  +  dobrosta,  GM-ST  5000
üvegaprító és rostáló berendezés, kézi válogatás, KRS Recycling kezelő rendszer.
Az üveghulladékot első lépésben az őrlő-rostáló kanálon átengedik, mely a további kezelést könnyíti
meg. Az előtört hulladék a szállítószalagra kerül adagolásra, mely a válogatócsarnokba elhelyezett
komplett  KRS Ftecycling kezelő rendszerre kerül.  A technológiai  sor alkalmas az összes idegen
anyag  és  nem  megfelelő  minőségű  üveg  (mágnesezhető-  és  nem  mágnesezhető fém,  papír,
műanyag, porcelán, drótos üveg) kiválasztására. Ezen kívül a berendezés optikai rendszere a színre
válogatást is biztosítja, a daráló egység pedig megfelelő méretű frakció előállítását biztosítja a piaci
igényeknek  megfelelően.  A  technológiai  gépsor  kézi  válogatással  kiegészített,  így  100  %-os
biztonsággal teljesíthető az idegen anyagok eltávolítása. A berendezés zárt csarnokban elhelyezett,
automata vezérlésű. A kész másodnyersanyagot minőségének megfelelően a szállítószalagok az
épületen kívül kialakított tárolóegységbe juttatják. A kiválogatott másodlagos hulladékok, szintén a
csarnokon kívül kialakított gyűjtőhelyekre kerülnek.

Hasznosítás
Az  előkezelési  folyamat  végén  végzik  el  a  hulladék  minősítését,  illetve  a  hulladékstátusz
megszüntetésére  irányuló  vizsgálatot  az  Európai  Bizottság  a  tört  üvegnek  a  2008/98/EK  európai
parlamenti  és  tanácsi  irányelv  szerinti  hulladék  jellegének  megszűnését  meghatározó  kritériumok
megállapításáról szóló 1179/2012/EU rendeletében (2012. december 10.) foglaltak alapján.
Szállítmányonként 10 kg átlagminta képzése történik,  melyből 1 kg-ot átválogatással ellenőriznek,  az
abban lévő szennyezőanyag-tartalmat (fém, műanyag…) határozzák meg. A minőség ellenőrzés során
talált  szennyezőanyagokat tároló zacskóba helyezik, melyen a szállítmány azonosításához szükséges
információkat  (dátum,  mintázás  sorszáma,  szennyezőanyagok  fajtája,  mennyisége)  feltüntetik.  A
vizsgálati eredményeket ,,Tört üveg kiszállítási minőségi bizonyítványon" rögzítik, egyben a gazdálkodó
minden szállítmányhoz nyilatkozatot állít ki az EU rendelet 3. cikkének 1-3. pontjában foglalt kritériumok
teljesüléséről.
A Kft. minőségellenőrzési folyamata szerint a tört üveg minőségének meg kell felelnie egy az  üveggyártó
üzemekben  újraolvasztási  eljárásokkal  történő  üvegalapanyag-  vagy  üvegcikk  gyártáshoz  való
felhasználásra vonatkozó szabályoknak.
A tört üveg vasfém tartalma legfeljebb 50 ppm, a tört üveg nem vasfém tartalma legfeljebb 60 ppm, illetve
a tört üveg üvegtől különböző nemfémes szervetlen anyag tartalma legfeljebb 100 ppm lehet az 1 mm-nél
nagyobbra tört  üveg esetében és legfeljebb 1500 ppm az 1 mm-esre vagy annál kisebbre tört  üveg
esetében. A tört üveg szervesanyag-tartalma legfeljebb 2000 ppm.
A tört üveg nem rendelkezhet a 2008/98/EK irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes tulajdonságok
egyikével sem.

Alkalmazott gépek, berendezések:
• ALLU SC 2-15 típusú őrlő-rostáló kanál
• ALLU DN 2-09 őrlő-rostáló kanál
• ALLU Transformer DN 2-17 (2db)
• PG 40-04285 típusú kalapácsos daráló
• GM-ST 5000 telepített üvegaprító és rostáló gépsor
• Lamináltüveg törő gép (VTSZ 847420, zúzó vagy őrlőgép) GlasMas Kft. által készített
• Gyűrűs üvegtörő lamináltüveg törésére (VTSZ 8464), GlasMas Kft. által készített
• Prall – síküveg-feldolgozó gépsor
• forgó dobrosta
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• rosta
• törtüveg tároló-adagoló berendezés
• KRS ecycling előkezelő rendszer
• MS-01/MAV TMS-18/A típusú hídmérleg
• Mintavevő vödör, ACS-3A mérleg, Mettles Toledo analitikai mérleg, mágneses gyűjtőpálca,

mintavevő tálca, tárolózacskó

• Komatsu WA100N-5 gumikerekes rakodógép
• UN D53. 111 gumikerekes forgó rakodógép
• MANITOU MLT 735 120 LSU rakodógép
• MANITOU MLA-T 533-145V törzscsuklós teleszkópos rakodógép
• CATERPILLAR CATTH408D teleszkópos rakodógép
• VOLVO L70C gumikerekes homlokrakodó
• VOLVO L180C gumikerekes homlokrakodó

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell  végezni,  hogy a környezet szennyezése kizárt
legyen.  Amennyiben  ezen  tevékenység  során  rendkívüli  esemény  (baleset,  elemi  csapás)
hatására  a  környezet  szennyezésének  veszélye  áll  fenn,  vagy  bekövetkezik  a  környezet
szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet,
illetve  a  környezetszennyezés  megszüntetésére.  Egyidejűleg  értesítenie  kell  a  területi
környezetvédelmi,  természetvédelmi  és  hulladékgazdálkodási  hatósági  hatáskörében  eljáró
Békés Megyei Kormányhivatalt az eseményről.

2. A telephelyre történő beszállítást megelőzően meg kell győződni a hulladék típusáról (azonosító
kód),  mennyiségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy
összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között.

3. A telephelyen üzemelő munkagépeken, illetve gépi berendezéseken – a helyszínen – csak az
elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár
elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.

III.

A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A  tevékenység  során  mindenben  be  kell  tartani  a  Békés  Megyei  Kormányhivatalhoz  (a
továbbiakban: területi  hulladékgazdálkodási  hatóság) 2021.  november  5-én  beérkezett
engedélykérelemben,  illetve a  2021.  november  11-én  benyújtott  kérelem-kiegészítési
dokumentációban és  az  üzemeltetési  szabályzatban  megadott  technológiai  és  biztonsági
előírásokat,  továbbá  biztosítani  kell  a  hulladékok  környezetvédelmi  és  hulladékgazdálkodási
szempontoknak megfelelő gyűjtését.

2. Az átvett és kezelt hulladékokról a hatályos jogszabály által előírt adattartalommal nyilvántartást
kell  vezetni,  valamint  minden év március  1.  napjáig  adatszolgáltatást  kell  teljesíteni  a  területi
hulladékgazdálkodási hatóság részére.

3. Az engedélyezett tevékenység kizárólag csak a kérelemben és a csatolt helyszínrajzon megadott
a dokumentációkban leírt kezelő- és tárolóhelyeken történhet.

4. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a végzett tevékenységek állapotát. Az átvett és kezelési
tevékenységekkel  érintett anyag  mennyisége  nem  haladhatja  meg  a  kezelőterek  és  tárolók
kapacitását.

5. Engedélyes  köteles  gondoskodni  az  átvett  és  a  tevékenysége  során  keletkező  hulladékok
biztonságos,  környezetvédelmi  szempontból  megfelelő  gyűjtéséről  és  kezeléséről,  valamint  a
kezelés  során  esetlegesen  keletkező  hasznosíthatatlan  hulladékok  további  kezelésre,
ártalmatlanításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedélyezett hulladékkezelőt
vehet igénybe.

6. A tevékenységből keletkező és visszamaradó hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről
szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerint.
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7. Az Engedélyes és a telephely  KAR azonosító adataiban (KÜJ,  KTJ) és hulladékgazdálkodási
adatszolgáltatásra  vonatkozó  adataiban  (EHIR  KÖT)  bekövetkezett  változást  az  Engedélyes
köteles a hatóság felé, a jogszabályban megadott határidőn belül, elektronikus úton bejelenteni.

8. Az átvett  és kezelt  hulladékokról  pontos nyilvántartást  kell  vezetni  és bejelentést  kell  tenni  a
hatályos jogszabályok előírásai szerint. A tevékenységről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási
és  adatszolgáltatási  kötelezettségekről  szóló  309/2014.  (XII.  11.)  Kormányrendelet  (a
továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében előírt adattartalommal kell nyilvántartást vezetni, melyet 5
évig meg kell őrizni. Az adatszolgáltatást a R. 10–13. §-ai, valamint a 3. sz. melléklete alapján kell
teljesíteni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

9. Az  Orosháza,  külterület  0460/10  hrsz.  alatti  telephely  hulladéktároló  helyére  és  üzemi
gyűjtőhelyére elkészített – a 2021.  november 11-én benyújtott –  üzemeltetési szabályzatokat
jóváhagyom.  A  hulladékok  engedélyezett  tároló-  és  gyűjtőhelyeken  történő  tárolását  a
jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. A hulladéktárolás egyéb feltételei:

▪ A telephelyen tárolt  hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól
látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel
kell tüntetni.

▪ A tárolás során használt  tárolóterek (így különösen az út-  és térburkolatok) állapotát
rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.

▪ A  tárolás  során  a  hulladékhoz  történő  szabad  és  akadálymentes  hozzáférést
folyamatosan biztosítani kell.

▪ Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gyűjtő- és tárolóterület kapacitásának mértékét,
azt meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át.

▪ A  telephely  tárolóhelyén egyidejűleg  legfeljebb  8.040 tonna  mennyiségű  nem
veszélyes hulladék tárolása történhet.

▪ A gyűjtőhelyen egy időben maximálisan gyűjthető
• üveghulladék kezeléséből  származó másodlagos  hulladék mennyisége  550

tonna;
• veszélyes és nem veszélyes (termelési) hulladék mennyisége 10 tonna.

▪ Hulladék  az  átvétel  időpontjától  számított  1  éven  túl  nem  tárolható,  gyűjthető a
telephelyen.

▪ Hulladéktároló  és  gyűjtőhelyen  az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzat  szerint
robbanásveszélyes  osztályba  sorolt,  egymással  vagy  önmagukban  reakcióképes,
továbbá  gyorsan  bomló  szerves,  illetve  szervetlen  anyagokat  tartalmazó  veszélyes,
valamint fertőző hulladék nem tárolható.

10. Engedélyes  köteles  gondoskodni  az  átvett  hulladékok  biztonságos,  környezetvédelmi  és
hulladékgazdálkodási  szempontból megfelelő gyűjtéséről,  tárolásáról és kezeléséről, valamint a
további kezelésre, hasznosításra történő rendszeres átadásáról.  Erre a célra csak engedéllyel
rendelkező hulladékkezelőt vehet igénybe.

11. Engedélyes  köteles tárgyév  február  28-ig  a  hulladékgazdálkodási hatóság  részére éves
felügyeleti díjat fizetni.

12. A  tevékenység  végzése  során  Engedélyesnek  folyamatosan  rendelkezni  kell  környezeti
káreseményre  kiterjedő  felelősségbiztosítással.  A  környezeti  károk  elhárítására  szolgáló
biztosítási  szerződést  az  engedélyezett  tevékenység  befejezéséig  fenn  kell  tartani,  az  nem
oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a
területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.

13. Engedélyesnek mindenkor  rendelkeznie  kell  a  szükséges  foglalkozás-egészségügyi,  valamint
balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.

14. A tevékenység felhagyása esetén, a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani,  a
telephelyen hulladék nem maradhat vissza.

15. Engedélyesnek  az  engedélyben  meghatározott  feltételekben  bekövetkező  változást,  illetve  a
hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított 15 napon
belül elektronikus úton be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.

16. Engedélyes köteles képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.

17. A  jelen  engedélyben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ht.  és  végrehajtási  rendeleteinek
rendelkezései az irányadóak.
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B) Környezetvédelmi   és természetvédelmi   előírások a tevékenység folytatásához  

1. A  telephelyen  folytatott  tevékenység  nem  eredményezheti  a  földtani  közeg  minőségének
veszélyeztetését,  romlását,  illetve  nem eredményezhet  kedvezőtlenebb  állapotot,  mint  amit  a
földtani  közeg  (B)  szennyezettségi  határértéke  vagy  az  annál  magasabb  (Ab) bizonyított
háttérkoncentráció jellemez.

2. A  telephely  területén  –  elegendő  mennyiségben  –  kárelhárításra  szolgáló  felitatóanyagot  és
eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga
alkalmas a veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.

3. A telephelyen használt gépek és berendezések műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. A
szállítójárművek  telephelyen  belüli  parkoltatása,  mosatása  csak  megfelelő  műszaki  védelemmel
ellátott térrészen történhet.

4. A  telephelyi  tevékenység  során,  kiemelten  az  üveg-darálási  technológiában  keletkező  diffúz
levegőterhelést (porhatást) az elérhető legjobb technika alkalmazásával  (felületi  nedvesítéssel)  el
kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. 

5. Az ingatlan – kiemelten a közlekedőutak, a tároló és kezelő területek – rendszeres karbantartásáról
és tisztán tartásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező
anyag juthasson a levegőbe. 

6. Az erősen kiporzó anyagok szállítása során a közúti jármű üzembentartója a szállított anyag által
okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással) gondoskodni köteles.

7. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése,
amely légszennyezettséget okoz.

C) Közegészségügyi előíráso  k a tevékenység folytatásához:  

1.  A  foglalkoztatottak  részére  biztosítani  kell  a  munkaköri  kockázatokkal  szemben  megfelelő
védelmet  nyújtó  egyéni  védőeszközöket,  beleértve  azok  elkülönített  tárolását,  rendszeres
tisztítását, karbantartását, és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjét.

2. A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi
alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.

3. A  telephelyen  található  szociális  helyiségek  tisztán  tartása,  fertőtlenítése  során  használt:-
veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a
munkáltató,  nem szervezett  munkavégzés során  a  vállalkozó,  illetve  -  egyéb  nem szervezett
munkavégzés  esetén  -  a  tevékenység  végzésére  a  tevékenység  bejelentésével  jogot  szerző
természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes
anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző
felel.

4. A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az előző bekezdés szerint felelős
személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az
egészséget, illetve testi  épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse,
károsíthassa.

5. A  veszélyes  anyaggal,  illetve  a  veszélyes  keverékkel  kapcsolatos  tevékenységet  úgy  kell
megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne
veszélyeztesse,  a  környezet  károsodását,  illetve  szennyezését  ne  idézze  elő,  illetőleg  annak
kockázatát  ne  növelje  meg.  A  tevékenység  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos
végrehajtásáért,  valamint  a  környezet  védelméért  szervezett  munkavégzés  keretében végzett
tevékenység esetén a munkáltató,  nem szervezett  munkavégzés esetén a vállalkozó,  illetve -
egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a munkavégző a felelős.

6. A veszélyes anyagot, illetve a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás, illetve
továbbadás,  forgalmazás  céljából  más,  az  azonosítást  szolgáló  feliratozás  (címkézés)  nélküli
csomagolóeszközbe áttenni nem lehet.

7. A  veszélyes  anyagokkal,  illetőleg  a  veszélyes  keverékekkel  foglalkozásszerűen  végzett
tevékenység   a felhasznált  anyag vagy keverék adatait  tartalmazó biztonsági adatlap,  egyéb
tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.

8. A  dohányzási  korlátozással  érintett,  valamint  a  dohányzásra  kijelölt  helyeket,  helyiségeket  a
vonatkozó  rendelet  előírás  szerinti  meghatározott  tartalmú  és  formájú  felirat  vagy  jelzés
alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton
vagy  jelzésen  szereplő  „DOHÁNYZÁSRA  KIJELÖLT  HELY”  és  „TILOS  A  DOHÁNYZÁS”
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szövegeknek  piros  színnel,  legalább  30  pontos  Helvetica  Bold,  az  egyéb  szövegrészeknek
legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

9. A  telephelyen  a  rágcsálók  megtelepedésének  és  elszaporodásának  megelőzése  érdekében
évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni.

10. Vízvezetékes  ivóvíz  hiányában  ivóvízről  ivóvíztartály  felszerelésével  vagy  egyéb  módon  kell
gondoskodni. 

11. A telephelyen az összes vízkivételi pontnál a „Nem ivóvíz” feliratot ki kell kihelyezni.

IV.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:

A  Csongrád-Csanád Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a 35600/5279-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az
Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.  alatti  telephelyen a hulladékgazdálkodási engedély módosításához,  a
nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A telephelyen folytatott  tevékenységet a felszín alatti  víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését
kizáró módon kell végezni.

2. Tevékenységgel  nem  okozhatják  a  felszín  alatti  víz  (B)  szennyezettségi  határértéknél
kedvezőtlenebb állapotát.

3. A felszín alatti  vizek jó  minőségi  állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során
szennyező  anyag,  illetve  lebomlása  esetén  ilyen  anyagok  keletkezéséhez  vezető  anyagok
használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

4. A vízilétesítményeket a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni.

5. Káresemény,  havária  bekövetkezte  esetén  a  környezetkárosodás  megelőzése  érdekében  a
kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

V.

Jelen  határozat  véglegessé  válásával  egyidejűleg  a BE/38/00228-12/2021. ügyiratszámon  kiadott
hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VI.

A határozat  a  közléssel  véglegessé  válik.  A  határozat  ellen  a  Szegedi  Törvényszékhez (6720 Szeged,
Széchenyi  tér  4.)  címzett  keresetlevélben  közigazgatási  per  indítható,  melyet  a  Békés  Megyei
Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani.
A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha  a  keresetlevél  alapján  a  hatóság  megállapítja,  hogy  döntése  jogszabályt  sért,  azt  módosítja  vagy
visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a
nem  jogszabálysértő  döntést  is  visszavonhatja,  illetve  a  keresetlevélben  foglaltaknak  megfelelően
módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a
Békés Megyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a
bírósághoz.  A  közigazgatási  szerv  az  ügy  iratait  továbbítás  helyett  a  bíróság  számára  elektronikusan
hozzáférhetővé teszi.

A jogi  képviselővel  eljáró  fél,  valamint  az ügyfélként  eljáró  gazdálkodó szervezet,  állam,  önkormányzat,
költségvetési  szerv  az  űrlapbenyújtás  támogatási  szolgáltatás  (IKR rendszer  használata,  elérhető  az  e-
kormanyablak.kh.gov.hu  oldalon)  igénybevételével  köteles  benyújtani  a  keresetlevelet  a  hatóság  hivatali
kapujára (BEMKHKTF).
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Ha egyik fél  sem kérte tárgyalás tartását,  és azt  a bíróság sem tartja szükségesnek,  a bíróság az ügy
érdemében  tárgyaláson  kívül  határoz.  Tárgyalás  tartását  a  felperes  a  keresetlevélben,  az  alperes  a
védiratban  kérheti.  Tárgyalás  tartása  a  perbelépési  kérelemben,  illetve  a  perbevonásától  vagy  a
perbeállítástól számított  15 napon belül is  kérhető. A tárgyalás tartása iránti  kérelem elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.
A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog
illeti  meg.  Akit  tárgyi  illetékfeljegyzési  jog  illet  meg,  mentesül  az illeték  előzetes  megfizetése  alól.  Ilyen
esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a hulladékgazdálkodási hatóság tizenöt napra közhírré teszi. 
A közhírré tétel napja: 2021. december 7.
A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

I N D O K O L Á S

A RE-GLASS Kft. (5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz., KÜJ: 102141087) ügyfél megbízásából eljáró
Szilágyi Éva meghatalmazott 2021. november 5. napján hulladékgazdálkodási engedély módosítására vonatkozó
kérelmet nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztályára. A kérelemben az 5900  Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyre gyűjtés, előkezelés és
hasznosítás tevékenységekre  kiadott  BE/38/00228-12/2021.  ügyiratszámú  hulladékgazdálkodási  engedély
módosítását kéri, az átvenni és kezelni kívánt hulladékok mennyiségének növelése miatt.
Fentiek alapján 2021. november 6-án hatósági eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése
alapján  a  BE/38/05889-3/2021. ügyiratszámú levelemben  tájékoztattam Engedélyest,  hogy  a  kérelmére  indult
eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.  12.) Kormányrendelet  (a továbbiakban:
Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként 

a) a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és

b)  a  hulladékgazdálkodásért  felelős  miniszter  (a  továbbiakban:  miniszter)  által  kijelölt  szervezeti
egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.

(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki azzal
az eltéréssel, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest főváros
területére terjed ki.)”

Tekintettel  arra,  hogy  a  jelen  kérelem szerinti  kereskedelmi  és  előkezelési tevékenység  csak  a  Békés
Megyei  Kormányhivatal  illetékességi  területére  terjed  ki (Orosháza), ezért  az  ügyben  a  Hghr.  1.  §  (2)
bekezdés alapján a Békés Megyei Kormányhivatal az eljáró hulladékgazdálkodási hatóság.

A hulladékról  szóló  2012. évi CLXXXV. törvény  (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban
felsoroltak szerint:

„7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

17.  gyűjtés:  a  hulladék  összegyűjtése  hulladékkezelő  létesítménybe  történő  elszállítás  céljából;  a
gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

17a.  gyűjtő:  olyan  gazdálkodó  szervezet,  amely  a  hulladékot  a  hulladékbirtokostól,  illetve
hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az,
hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket
egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a
hulladékot  oly  módon készítik  elő,  hogy  ezt  a  funkciót  akár  az üzemben,  akár  a  szélesebb körű
gazdaságban betölthesse;
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26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a
kereskedőként,  közvetítőként  vagy  közvetítő  szervezetként  végzett  tevékenység,  a
hulladékgazdálkodási  létesítmények  és  berendezések  üzemeltetése,  valamint  a  hulladékkezelő
létesítmények utógondozása;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint
telephelyén  kívüli  átvételét,  összegyűjtését,  majd  telephelyre  történő  szállítását  követő  ideiglenes
elhelyezése  a  további  hulladékgazdálkodási  tevékenységek  elvégzése  érdekében,  kivéve  a
hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő
elhelyezését,  valamint  a  hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  ártalmatlanítási  és  hasznosítási
műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62.  §  (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység  –  e  törvényben,  valamint  kormányrendeletben
meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély
vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A Ht. 12. § (2) bekezdése szerint:
„(2) A gyűjtő - a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel -
tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.”

A Ht. 15. § (2) bekezdése szerint:
„(2)  Hasznosítási  művelet  -  ha  törvény  vagy  kormányrendelet  eltérően  nem  rendelkezik  -  a
hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”

A hulladékgyűjtési,  előkezelési  és hasznosítási tevékenységekre irányuló  hulladékgazdálkodási engedély
iránti  kérelem  tartalmi  követelményeit  a  hulladékgazdálkodási  tevékenységek  nyilvántartásba  vételéről,
valamint  hatósági  engedélyezéséről  szóló  439/2012.  (XII.  29.)  Kormányrendelet  (a  továbbiakban:
Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) és 11. §-a tartalmazza.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.
(XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdésén, valamint az 1. melléklet
19.  táblázat  57-58.  pontjai alapján  nem  veszélyes  hulladékok gyűjtésének,   előkezelésének  és
hasznosításának engedélyezése iránti eljárásban   szakhatóságként bevontam a  Csongrád-Csanád Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztályát a
következők tekintetében:

1. annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve
határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;

2. valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz
elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára
jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek
lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A  Csongrád-Csanád Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 2021. november 23-án megküldte a 35600/5279-1/2021.ált. számú
szakhatósági állásfoglalását.  Hozzájárulását  feltételek  előírásával  adta  meg,  melyeket  az  engedély
rendelkező részének IV. pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

"Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
(5700  Gyula,  Megyeház  u.  5-7.)  BE/38/05889-8/2021.  számú,  2021.  november  18-án  érkeztetett
ügyiratával - a RE-GLASS Kft. (5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.) kérelmére Orosháza, külterület
0460/10 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére előkezelésére és hasznosítására
vonatkozó hulladékgazdálkodási  engedély  módosítása  iránt  indult  hatósági  eljárásban -  a  Csongrád-
Csanád Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot  szakhatósági  állásfoglalás  megadása  iránt  kereste
meg.
Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1.sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek”
57-58.  pontja,  nem veszélyes hulladékkal  kapcsolatos engedélyezési  eljárásban, hulladék előkezelés,
hasznosítási,  tárolási  és  ártalmatlanítási  tevékenység  engedélyezése  esetén,  a  tevékenység
vízellátásának,  csapadék-  és szennyvíz  elvezetésének a felszíni  és  felszín  alatti  vizek védelmére,  a
vízbázisra,  és  a  vizek  lefolyására  gyakorolt  hatás  vizsgálata  érdekében  az  első  fokú  eljárásban  a
hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.
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Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek”
57.-58.  pontja  szerint,  nem  veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos  engedélyezési  eljárásban,  hulladék
gyűjtési  tevékenység  engedélyezése  esetén,  az  illetékes  vízügyi  hatóság  esetében  a  bevonás  és
közreműködés feltétele nem áll fenn.
A  Hatóságom  részére  elektronikus  úton  rendelkezésére  bocsátott  tervdokumentáció  alapján  az
alábbiakat állapítottam meg:
A  RE-GLASS  Kft.  Orosháza,  külterület  0460/10  hrsz.  alatti  telephelyén  nem  veszélyes  hulladék
gyűjtésére,  előkezelésére  és  hasznosítására  vonatkozó  tevékenységet  végez  a  Békés  Megyei
Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatala  által  BE/38/00228-12/2021.  számon  kiadott  engedélye
alapján.
A  Kft.  a  korábbi  engedélyhez  képest  annyiban  kér  változtatást,  hogy  az  engedélyezett  hasznosítási
kapacitást (43 400 t/év) több, mint 25%-al kívánja növelni, melyhez új síküveg feldolgozó gépsort állított
üzembe.
Vízellátás:
A telephelyen az üveg feldolgozó csarnok szociális vízigényét 35600/3642-8/2020.ált.  számon kiadott
vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkező fúrt kútról biztosítják. A vízjogi üzemeltetési engedély 2025.
november 30. napjáig érvényes.
A dolgozók ivóvíz ellátását palackozott ásványvízzel biztosítják.
Szennyvíz:
A  telephelyen  keletkező  kommunális  szennyvizeket  zárt  tárolóban  gyűjtik,  majd  az  Alföldvíz  Zrt.
üzemeltetésében lévő orosházi szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.
Csapadékvíz:
Az  útfelületről  elvezetett  csapadékvíz  az  ingatlanon  belül  elszikkad.  Szennyezett  csapadékvíz  nem
keletkezik.
A tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával megfelel a hatóságom hatáskörébe tartozó
jogszabályi előírásoknak.

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása:
A  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  Törvény  6.  §  (1)  szerint  a
környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a felszín alatti
vizek  jó  állapotának biztosítása  érdekében tevékenység csak úgy végezhető,  hogy  hosszú távon se
veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. § (1) c) pontja alapján a
szennyező  anyagok  felszín  alatti  vízbe  történő  bevezetésének  megelőzésére  vagy  korlátozására,  a
felszín  alatti  vizek  jó  minőségi  állapotának  biztosítása  érdekében  tevékenység  nem eredményezhet
kedvezőtlenebb állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéke.
A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza
meg.
A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység
végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok
használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető
közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.
Az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés
beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.
A  szakhatósági  megkeresés  2021.  november  18-én  érkezett  a  hatóságra.  A  hatóság  szakhatóság
állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.
Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.
A  vízügyi  hatóság  illetékességét  a  vízügyi  igazgatási,  valamint  a  vízügyi  hatósági  feladatokat  ellátó
szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.
Szakhatósági  állásfoglalásomat  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.  29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1.
számú  mellékletének  19.  táblázat  57-58.  sz.  pontjában  foglaltak  alapján,  a  hatályos  jogszabályok
figyelembe vételével adtam ki."
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A nem  veszélyes  hulladékok  kereskedelmére,  gyűjtésére,  előkezelésére  és  tárolására  vonatkozó
engedélyezési  eljárásban a  Hghr. 7.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  2.  számú  melléklet  3.  pontjában
meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.
Ezért  jelen  esetben a  2.  melléklet  3.  pontjában  foglaltak  –  a  környezeti  zaj  és  rezgés  elleni  védelem
követelményeinek,  a  levegőtisztaság-védelmi  előírásoknak,  a  földtani  közeg  védelme követelményeinek,
valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen,
országos  jelentőségű  védett  természeti  területen,  Natura  2000  területen,  barlang  védőövezetén  folyik,
továbbá ha barlangot,  egyedi  tájértéket  közvetlenül  érint,  a  természet  védelmére vonatkozó nemzeti  és
európai  uniós  jogi  követelményeknek,  a  tájvédelem  jogszabályban  rögzített  követelményeinek  való
megfelelés  –  vizsgálatára  kiterjedően  megkerestem a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,
Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Szakértői
Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára.
A  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Szakértői  Osztály  a  BE/38/06016-2/2021. ügyiratszámú
véleményében  nyilatkozott  a  dokumentációban  foglaltakra,  amelyet  döntésemnél  figyelembe  vettem  a
rendelkező rész III. B) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7.
§ (1) és (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 2. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a
kormányhivatal.
Ezért  jelen  esetben a  2.  melléklet  2.  pontban  foglaltak  (környezet-egészségügyi  szakkérdésekre,  így
különösen  az  egészségkárosító  kockázatok  és  esetleges  hatások  felmérésére,  a  fertőző  betegségek
terjedésének  megakadályozására,  a  rovar  és  rágcsálóirtás,  a  veszélyes  készítményekkel  végzett
tevékenység  vizsgálatára,  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  közegészségügyi,  járványügyi
vonatkozású  követelmények  érvényesítése) vizsgálatára  kiterjedően  megkerestem  a  Békés  Megyei
Kormányhivatal  Orosházi Járási  Hivatala  Népegészségügyi  Osztályát  a  fenti  szakkérdés vizsgálatára.  A
Népegészségügyi  Osztály  a  2021.  november  25-én  megküldött BE-06/NEO/2995-5/2021. ügyiratszámú
állásfoglalásában – népegészségügyi szempontból – megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe
vettem a rendelkező rész III. C) pontjában.

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam
meg:

 Az Engedélyes az 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyre gyűjtés, előkezelés és
hasznosítás  tevékenységekre  kiadott  BE/38/00228-12/2021.  ügyiratszámú  hulladékgazdálkodási
engedélymódosítását kéri a kezelendő hulladékmennyiség növelése okán.

 A tervezett  hulladékgazdálkodási  tevékenység bővítése  miatt a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az
egységes környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló 314/2005. (XII.  25.)  Korm.  rendelet
alapján előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra, az azt lezáró határozat száma: BE/38/05348-
19/2021.

 Az  Engedélyes  tulajdonában  álló  telephely  Orosháza  külterületén  található,  minősítése  szerint
gazdasági terület, telepengedéllyel rendelkezik.

 Engedélyes a jelen engedélyezési eljárásban benyújtotta a telephely üzemi hulladékgyűjtő helyének
és  tárolóhelyének üzemeltetési  szabályzatát.  Az  üzemeltetési  szabályzatokat  az  egyes
hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és  üzemeltetésének  szabályairól  szóló
246/2014.  (IX.  29.)  Korm.  rendelet  17.  §  (3)  bekezdése  és  21.  §  (4)  bekezdése  alapján,  jelen
határozat rendelkező részének III. A) 9. pontjában jóváhagytam.

 Földtani közeg védelmi szempontú megállapítások:
A megfelelő minőségű hulladékot annak feldolgozásáig, előkezelésig anyagminőségének megfelelő
tároló egységben helyezik. A tárolók nyitott, illetve színszerűen fedett betonozott udvari térrészen
kialakítottak.
A tárolóterület teljes nagysága: 2277,3 m3

A  tároló  területeken  elhelyezett  különböző  minőségű  hulladékok  egymástól  2  m  magas  beton
támfaelemekkel elhatároltak.
Alkalmazott gyűjtési módok:
• Ömlesztett tárolás
• Gyűjtőeszközös tárolás (konténer, zsák, stb.)
A másodlagos hulladékokat a csarnokon kívüli gyűjtőhelyekre kerülnek, az elszállításig.
Telephely létesítményei:
• Iroda és szociális épület: 70 m2

• Porta: 15 m2
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• Műhely épület: 300 m2

• Hídmérleg
• Mosó: 30 m2

• Feldolgozó szín: 50 m2

• Előkezelő terület: ~ 1500 m2

• Válogató csarnok 750 m2

• Nyílttéri tárolóhely: 375,53 m2

• Fedett és nyitott tárolóhely: 2277, m2

• Nyílttéri és fedett tárolóhely: 296,91 m2

• Eszköztároló terület: ~ 2000 m2

• Belső úthálózat: ~ 2000 m2

Tároló helyek:
• Nyitott üveg hulladék tároló: nyitott, betonozott aljzatú.
• Nyitott másodlagos hulladék tároló: nyitott, betonozott aljzatú.
• Terméktároló: nyitott, betonozott aljzatú.
• Nyitott másodlagos hulladék tároló: konténeres tárolás.
• Fedett üveg tároló: fedett, betonozott aljzatú.
• Másodlagos hulladék tároló: nyitott/körbekerített betonozott aljzatú.
• Terméktátóló: nyitott, betonozott aljzatú.
A rendelkezésre álló nyilvántartások szerint az Orosháza,  külterület 0460/10  hrsz. alatti telephely
szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.

 Természetvédelmi  szempontból  megállapítottam, hogy  az érintett ingatlan és  környezete  védett
természeti  területet,  Natura  2000  területet,  egyedi  tájértéket nem  érintenek,  a  legközelebbi
természetvédelmi jelentőséggel bíró terület a kb.  300 m-re NY-ra található  Vásárhelyi- és Csanádi
puszták (HUKM10004) Natura 2000 terület, melyet a tevékenység nem érint.
A tervezett tevékenység megfelel  a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi
követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek.

 Zaj  és  rezgés  elleni  védelem szempontjából  megállapítottam,  hogy  a  telephely  külterületen
helyezkedik el. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Korm.  rendelet  5.  §  (2)  bekezdésének  a)  pontja  alapján,  ugyanezen  rendelet  6.  §-a  szerint,  a
tevékenység  folytatása  során  alkalmazott  zajforrásokra  vonatkozó  hatásterület  az  előzetes
vizsgálathoz  benyújtott  dokumentációban meghatározásra  került.  A  hatásterületen  belül  zajtól
védendő épületek, területek nincsenek. Előzőek alapján a  környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)  Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése szerint környezeti
zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani.

 Levegőtisztaság-védelmi  szempontból  megállapítottam,  hogy  a  Kft.  tevékenysége  során  az
előkezelési  műveletek,  mint  az  üveg-darálásnál  jelentkezhet  porképződés.  A  Főosztály
rendelkezésére álló előzményi iratokban felsorolásra kerültek azon műszaki megoldások, melyekkel
a technológia során a porhatás nagymértékben csökkenthető.  Főként a darálandó  üveghulladék
felületét nedvesítik a daráló berendezésbe beépített mikroszóró fejekkel, vízpermet formájában.

 A benyújtott  kérelmet  a  környezet-egészségügyi  szakkérdésekre  kiterjedően  megvizsgáltam.  A
dokumentációban  foglaltak  lehetővé  teszik  a  tevékenység  során  a  vizsgált  szakkérdések
vonatkozásában felmerülő hatások megítélését.  Megállapítottam, hogy a kérelmező által  folytatni
kívánt  tevékenység  nem  okoz  a  hulladékgazdálkodási  engedély  kiadásához  való  hozzájárulást
kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.

 Engedélyes  a  CIG  Pannónia  Biztosító  Zrt-nél  rendelkezik  felelősségbiztosítással  30005284
szerződésszámon,  valamint  az  AEGON  Magyarország  Általános  Biztosító  Zrt-nél  tevékenységi
felelősségbiztosítással, amelynek kötvényszáma 24762.

 Az Engedélyes OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11737007-21172942-00000000 Vagyoni biztosíték forint
számláján 385.000 Ft, azaz háromszáznyolcvanötezer forint zárolt összeggel rendelkezik.

Engedélyes  által  benyújtott  kérelmet  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  szakkérdések
vonatkozásában  a  rendelkezésemre  álló  előzmény  és  kapcsolódó  iratokkal  együtt  megvizsgálva
megállapítottam,  hogy  a  dokumentációban  szereplő  technológiai  leírások  és  a  vonatkozó  jogszabályok
előírásainak betartásával,  továbbá az engedély  előírásainak betartása mellett  a környezet  szennyezése,
károsítása  kizártnak  tekinthető,  így  a  tevékenység  környezetvédelmi,  természetvédelmi  és
hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének,
ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.
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Környezetvédelmi  és  természetvédelmi  szempontú  véleményemet  a  hulladékgazdálkodási  hatóság
kijelöléséről  szóló  124/2021.  (III.12.)  Korm.  rendelet  7.  §  (1),  valamint  2.  számú melléklet  3.  pontjában
foglaltak figyelembe vételével adtam meg.
Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín
alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. c) pontján, a földtani közeg és
a felszín  alatti  víz  szennyezéssel  szembeni  védelméhez szükséges határértékekről  és  a  szennyezések
méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul.

Levegőtisztaság-védelmi  előírásaimat a  tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő védelméről  szóló
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 7. § (4) bekezdésében, valamint a 26. § (1) és (2) bekezdésben és
a 28. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem meg.
Közegészségügyi előírásaim   a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM
együttes rendelet 8. § (4) bekezdésén; a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról  és véleményezéséről  szóló 33/1998. (VI.  24.)  NM rendelet 6.  § (1) bekezdés c) pontján,  a
kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1), (2) bekezdésén, a 20. § (3) bekezdésén, a 21. §
(4)  bekezdésén,  28.  §  (3)  bekezdésén;  a  dohánytermékek  előállításáról,  forgalomba  hozataláról  és
ellenőrzéséről,  a  kombinált  figyelmeztetésekről,  valamint  az  egészségvédelmi  bírság  alkalmazásának
részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésén, a fertőző betegségek
és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM
rendelet 36. § (2) bekezdés h) és i) pontjain és 4. számú melléklet 7. pontján, a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 23. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.)
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésén foglaltakon alapulnak.

A hulladékgazdálkodási  engedélyezési  eljárás megindításáról  az  Ákr. 43.  § (3)  bekezdése alapján az
ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus
döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43.
§ (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A határozat  a Ht.  12. § (2) bekezdésében,  15.  § (2) bekezdésében,  62. § (1) bekezdésében,  80. § (1)
bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2), illetve 9. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul, megfelelve
az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.
Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.
A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye
nem volt.
A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások
igazgatási  szolgáltatási  díjairól  szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet  (a  továbbiakban:  FM  rendelet)  1.
melléklet 4.6., 5., 7., 37. és 20.3. pontjai alapján 385.000 Ft, amelynek befizetése megtörtént.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.
A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén
alapul.
A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A
döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1)
– (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13.
§  (1)  bekezdése,  valamint  a  bíróságok  elnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.
A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.
A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.
A közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.  törvény (a továbbiakban: Itv.)
45/A. §-a határozza meg, a közigazgatási bírósági eljárás során a feleket megillető tárgyi illetékfeljegyzési
jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.
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A közhírré tételről  szóló  tájékoztatás az Ákr.  89.  § (1)  bekezdésén alapul,  figyelemmel  a Kvt.  98.  § (1)
bekezdésére.  A  közhírré  tételhez  joghatás  nem  fűződik.  A  közlemény  a  BÉMKH  Környezetvédelmi,
Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  hirdetőtábláján,  a  Kormányzati  portálon  közhírré
tételre kerül a társadalmi szervezetek és a lakosság tájékoztatása érdekében.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

A BE/38/00228-12/2021.  ügyiratszámon  kiadott hulladékgazdálkodási  engedély  hatályvesztéséről  jelen
engedély véglegessé válásával egyidejűleg rendelkeztem.

Felhívom  Engedélyes  figyelmét  arra,  hogy  jelen  engedély  nem mentesít  a  Ht.  és  annak  végrehajtási
jogszabályaiban  előírt  kötelezettségek teljesítése  alól.  Továbbá jelen  határozat  nem mentesít  az  egyéb
ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

A hatásköröm és  illetékességem a  kormányzati  igazgatásról  szóló  2018.  évi  CXXV.  törvény  281.  §  (2)
bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén,
valamint a Hghr. 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, és a 2. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, 2021. december 6.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Szabados Zoltán
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint
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