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telephelyen  nem  veszélyes  hulladékok 
gyűjtésére,  előkezelésére  és  hasznosítására 
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

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 Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt hulladékgazdálkodási tevékenység 
engedélyezésének  ügyében a   RE-GLASS  Kft.  (5900  Orosháza,  külterület  0460/10  hrsz.,  KÜJ: 
102141087)  által  benyújtott  kérelemnek  helyt  adva  az Orosháza,  külterület  0460/10  hrsz. alatti 
telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan az 
alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység azonosító kódja: 

• E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
• E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
• E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
• E02 – 13 szitálás, rostálás;
• R5 – Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását);

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:
• 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephely

II.

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:   2024. május 31.
A határozatban  előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az 
engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944 Fax: (+36 66) 361-755

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes; www.bekesijarasok.hu
KÉR-azonosító: KHIV BEJ BJH KTFO KTSZO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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3. Jelen  engedély  alapján  engedélyezett  módon  a  gyűjtésbe,  előkezelésbe  és  hasznosításba   
bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint a 
telephelyen egyidejűleg gyűjthető maximális mennyisége:

Azonosító 
kódszám

Hulladék megnevezése

Gyűjtés, 
előkezelés, 
hasznosítás
(tonna/év)

A 
telephelyen 
egyidejűleg 
gyűjthető 
maximális 
hulladék-

mennyiség
10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

10 11 üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék

10 11 12 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től 35.000 5.909

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

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

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 35.000 5.909

16

CSOMAGOLÁSI  HULLADÉK;  KÖZELEBBRŐL  MEG  NEM  
HATÁROZOTT  FELITATÓ  ANYAGOK  (ABSZOR-BENSEK),  
TÖRLŐKENDŐK,  SZŰRŐANYAGOK  ÉS  VÉDŐRUHÁZATA 
HULLADÉKJEGYZÉKBEN  KÖZELEBBRŐL  MEG  NEM 
HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01

a  közlekedés  (szállítás)  különböző  területeiről  származó 
hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is),  
a  hulladékká  vált  gépjármű  bontásából,  valamint  
karbantartásából  származó  hulladék  (kivéve  a  13,  a  14 
főcsoportokban,  a  16  06  és  a  16  08  alcsoportokban  
meghatározott hulladék)

16 01 20 üveg 35.000 5.909

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

17 02 fa, üveg és műanyag

17 02 02 üveg 35.000 5.909

19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL,  A  SZENNYVIZET  A 
KÉPZŐDÉSÜK  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,  pellet  készítés)  származó 
hulladék

19 12 05 üveg 35.000 5.909

20 TELEPÜLÉSI  HULLADÉK  (HÁZTARTÁSI  HULLADÉK  ÉS  A  
HÁZTARTÁSI  HULLADÉKHOZ  HASONLÓ  KERES-KEDELMI,  
IPARI  ÉS  INTÉZMÉNYI  HULLADÉK),  IDEÉRTVE  AZ  
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

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

20 01 02 üveg 35.000 5.909

A telephelyen gyűjtésbe,  előkezelésbe és hasznosításba bevont  nem veszélyes hulladékok 
mennyisége együttesen nem haladhatja meg a 35.000 t/év mennyiséget.

A  telephelyen  egy  időben  gyűjtött  nem  veszélyes  hulladékok  összes  mennyisége  nem 
haladhatja meg a 5.909 tonnát.
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4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

Az  üveghulladékot  saját  tulajdonú  tehergépjárművekkel,  érvényes  hulladékszállítási  engedély 
birtokában szállítják telephelyükre, ahol gyűjtik.
A  beérkező  üveghulladékot  hitelesített  hídmérleg  (MS-OLMAV  TMS-1I8/A  típusú,  08-327  0832 
gyártási számú, 30/60 tonna mérési határú hitelesített  elektronikus közúti hídmérleg) segítségével 
mérlegelik.  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.

Hőszigetelő üveg kezelése:
Célja,  hogy  az  üvegtáblák  közé  helyezett  fém  (alumínium)  távtartót  a  megszilárdult  tömítő 
anyaggal együtt eltávolítsák.
Ennek érdekében először a Komatsu/Manitou alapgépre szerelt ALLU SC 215/ALLU DN 2-09 
szériás őrlő-rostáló kanálon engedik át két alkalommal. Az így összetört üveget átmenetileg egy 
kijelölt  tárolóban  gyűjtik.  Innen  adagolják  a  válogatócsarnokban  elhelyezett  ferdepályás 
szállítószalagra,  ahol  kézi  válogatással  távolítják  el  az  üvegcserépből  a  fémet  és  a 
tömítőanyagot. A végső, kívánt méretű üvegtöret előállítása érdekében a zárt rendszerű PG 40-
04285/GM-ST 5000 telepített kalapácsos üvegcserép darálóba adagolják, ahonnan az aprított 
üveg az osztályozó dobrostába jut, esetlegesen többször, a kívánt méret eléréséig.

Laminált üvegőszélvédő üveg kezelése:
Célja, hogy az üvegtáblák közé légmentesen elhelyezett és bedolgozott (PVB műanyag) fóliát 
eltávolítsák az üvegcserépből.
A  fólia  által  egyben  tartott  üvegtáblát  egyenként  adagoljuk  az  egyedi  tervezésű  vízszintes 
hengerpárral rendelkező szélvédő törőgépbe. A törhető üvegméret: 1100 mm x 1500 mm, az 
üvegszerkezet vastagsága: max. 15 mm, villamos energia igénye: 2 db, 5,5 KW-os motor. A 
darabokra tépett fóliás üveg ferdepályás szállítószalagra hull, mely konténerbe juttatja az üveget. 
A konténer tartalmát a kijelölt tárolóba ürítik a további kezelésig. A fóliás üveget a tárolóból a 
Komatsura/Manitoura felszerelt őrlő-daráló kanállal ferdepályás szállítószalagra adagolják, mely 
a zárt rendszerű PG 40-04285/GM-ST 5000 telepített kalapácsos üvegcserép-darálóba juttatja. 
A darálóban az  üveg  apró darabokra törik,  és nagy része  elválik  a  fóliától.  Ez  a  darálék  a 
Doppstadt  típusú  forgó  dobrostába kerül,  mely  szétválasztja  az összetört  üveget  a  nagyobb 
méretű fóliától.

Egyéb síküveg kezelése: 
A  begyűjtött  üveghulladékot  a  kijelölt  tárolóból  a  Komatsura/Manitoura  szerelt  őrlő-rostáló 
kanállal a vibrációs garatba rakodják, amely a szállítószalagon keresztül a zárt rendszerű PG 40-
04285/GM-ST 5000 telepített kalapácsos üvegcserép darálóba adagolja.
Az aprított üveg a dobrostába jut, amely méret szerint osztályozza az üveget, a nagyobb méretű 
részt ismételten ledarálják a kívánt méret eléréséig, A dobrosta alól a szállítószalaggal kihordott 
üveget, a tört üveg tárolóba markolóval rakják át.

Csomagoló (öblös)üveg kezelése:
A begyűjtött üveghulladékot először a Komatsu/Manitou alapgépre szerelt ALLU SC 2-1I5/ALLU 
DN  2-09  szériás  őrlő-rostáló  kanálon  engedik  át,  mely  az  üveghulladék  további  kezelését 
könnyíti meg: a törés által a kupakok eltávolítása, válogatása egyszerűsödik. A válogatáshoz az 
üveghulladékot  ferdepályás szállítószalagra adagolják,  ahol  kézi  válogatással  távolítják  el  az 
egyéb  idegen  anyagokat  is.  A  vasszennyezés  eltávolítását  a  mágnes  dobbal  rendelkező 
szállítószalag  is  segíti.  A  szállítószalagról  az  üveg  konténerbe  hull,  melyet  külön  tárolóban 
helyeznek el,  mivel  az  átvevő  kérése,  hogy  az  előkezelt  síküvegből  keletkező  „tört  üveg"  a 
csomagoló üveggel ne keveredjen össze.

Alkalmazott gépek, berendezések:
• Komatsu  WAIOON-5  gumikerekes,  (gyártási  év:  2006)  KMTWAO93E79H5O150 

alvázszámú rakodógép
• UN DS3. 111 gumikerekes forgó rakodógép
• MANITOU MLT 735 120 LSU rakodó raklapvillával, (gyártási év: 2012) PO19L907427 

alvázszámú rakodógép
• ALLU SC 2-15 típusú, (2008.), SC2158017 szériaszámú őrlő-rostáló kanál
• ALLU DN 2-09 őrlő-rostáló kanál 60 mm-es tárcsaközzel, DN20916129 gyári számú
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• PG 40-04285 típusú kalapácsos daráló
• GM-ST 5000 telepített üvegaprító és rostáló gépsor (VTSZ 8464)
• Lamináltüveg törő gép (VTSZ 847420, zúzó vagy őrlőgép) GlasMas Kft. által készített
• Gyűrűs üvegtörő lamináltüveg törésére (VTSZ 8464), GlasMas Kft. által készített
• 11 darab ferdepályás szállítószalag
• 2 darab dobrosta rendszer (egyedi gyártású)
• 1 darab töröttüveg tároló-adagoló berendezés

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.
A  Kft.  minőség-ellenőrzési  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.

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 
az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot az eseményről.

2. A telephelyen történő átvétel során meg kell győződni a fogadott 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. Ha  a  rakodás,  tárolás  során  hulladék  kerül  a  talajra,  úttestre,  azt  össze  kell  gyűjteni  és 
gondoskodni kell a tárolóhelyen való elhelyezéséről, vagy kezelő részére átadásáról.

4. A telephelyen kárelhárításhoz szükséges felitatóanyagot kell tartani.

III.

A) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A  tevékenység  során  mindenben  be  kell  tartani  az  I.  fokú  környezetvédelmi  és 
természetvédelmi hatósághoz 2019. május 7.-én beérkezett kérelmi dokumentációban és a 
2019.  június  7.-én  beérkezett  hiánypótlási  dokumentációban  megadott  technológiai  és 
biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi szempontoknak 
megfelelő kezelését.

2. A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be 
kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint.

3. Az Engedélyes és a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) bekövetkezett változást 
az Engedélyes köteles a hatóság felé, a jogszabályban megadott határidőn belül, elektronikus 
úton bejelenteni.

4. Az átvett, előkezelt és hasznosított hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási  kötelezettségekről  szóló  309/2014.  (XII.  11.)  Kormányrendelet  (a 
továbbiakban: R.)  1.  sz.  mellékletében előírt  adattartalommal  naprakész nyilvántartást  kell 
vezetni, melyet 5 évig meg kell őrizni. Az adatszolgáltatást a R. 10–13. §-ai, valamint a 3. sz. 
melléklete alapján kell teljesíteni az első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság 
részére.

5. A  telephelyen  végzett  munkálatok  nem  eredményezhetik  a  földtani  közeg  minőségének 
veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a 
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földtani  közeg  (B)  szennyezettségi  határértéke  vagy  az  annál  magasabb  (Ab)  bizonyított 
háttérkoncentráció jellemez.

6. 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.  A  javítást,  és  a  munkagépek 
üzemanyaggal  történő  feltöltését  védőperemmel  ellátott  védőtálca  alkalmazásával  kell 
végezni.

7. Jelen  határozat  alapján  az  Orosháza,  külterület  0460/10  hrsz. alatti   telephelyen  végzett 
hulladékkezelési tevékenység, valamint a hulladékok tárolása kizárólag csak a kérelemben és 
a csatolt helyszínrajzon megadott területen történhet. 

8. Gondoskodni kell az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról.

9. A  telephely  hulladéktároló  helyére  és  a  veszélyes  hulladékok  üzemi  gyűjtőhelyére 
vonatkozó – 2019. június 7-én benyújtott – üzemeltetési szabályzatokat jóváhagyom.  A 
tevékenység  végzése  során  be  kell  tartani  a  jóváhagyott  üzemeltetési  szabályzatokban 
foglaltakat. 

10. A hulladéktárolás feltételei: 

• A telephelyen  az  előkezelésre  váró,  valamint  a  további  kezelésre  történő  átadásra  váró 
hulladékok legfeljebb 1 évig tárolhatóak.

• A tárolóhelyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége összesen 5.909 tonna.
• A hulladéktároló helyen 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 gyűjtőedények és 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  hulladéktároló  területek  és  a  gyűjtőedényzetek 
kapacitásának mértékét,  azokat  meghaladó mértékű hulladék nem gyűjthető,  illetve nem 
vehető át. A telephelyen hulladékot felhalmozni tilos. 

11. A  telephelyi  tevékenység  során  keletkező  diffúz  levegőterhelést  (porhatást)  az  elérhető 
legjobb  technika  alkalmazásával  el  kell  kerülni,  illetve  a  lehető  legkisebb  mértékűre  kell 
csökkenteni.  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. 

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

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

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

15. Engedélyes köteles éves hulladékgazdálkodási felügyeleti díjat fizetni tárgyév február 28-ig.

16. Az Engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről 
szóló  11/1996.  (VII.  4.)  KTM  rendelet  szerinti  képesítéssel  rendelkező  környezetvédelmi 
megbízottat alkalmazni. Az engedélyezett tevékenységet végzőknek mindenkor rendelkeznie 
kell érvényes szakmai bizonyítványokkal.

17. 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  az  I.  fokú  környezetvédelmi  és  természetvédelmi 
hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.

18. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

B) Közegészségügyi előírások 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.
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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 vágy 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"  szövegeknek  piros  színnel,  legalább  30  pontos  Helvetica  Bold,  az  egyéb 
szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

9. Megfelelő minőségű vízvezetékes ivóvíz hiányában ivóvízről ivóvíztartály felszerelésével vagy 
egyéb módon kell gondoskodni a munkáltatónak a munkavállaló részére.

10. A vízkivételi pontoknál a „Nem ivóvíz" figyelmeztető tájékoztatást ki kell helyezni.

IV.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági  Osztálya  a  35600/2958-1/2019.  ált.  számú  szakhatósági  állásfoglalásában  a 
hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.

2. A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes 
rendeletben meghatározott (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 szippantott szennyvizet kizárólag engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre lehet szállítani. 
A szennyvíz elszállításáról a bizonylatokat meg kell őrizni és az arra jogosult ellenőrzést végző 
személynek be kell tudni mutatni.

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

Az  Alsó-Tisza-vidéki  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőség  által  29347-11-5/2014. 
ügyiratszámon  kiadott,  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatala  által  BE-02/ 
21/40206-010/2018. ügyiratszámon  módosított és  BE-02/  21/50674-004/2019.  ügyiratszámon a  RE-
GLASS Kft. nevére átírt, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg visszavonom.

VI.

Az  Alsó-Tisza-vidéki  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőség  által  29347-10-8/2014. 
ügyiratszámon  kiadott,  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatala  által  BE-02/ 
21/40253-011/2018. ügyiratszámon  módosított  és  BE-02/  21/50675-004/2019.  ügyiratszámon  a  RE-
GLASS Kft. nevére átírt, nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg visszavonom.

VII.

A határozat ellen a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, és a 
Békés  Megyei  Kormányhivatal  10026005-00299578-00000000 számú számlájára  átutalási  megbízás 
útján (az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a határozat 
ügyiratszámának  feltüntetésével) megfizetett 355.000  Ft  összegű  díjköteles  fellebbezést,  a  közléstől 
számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.), – mint a döntést meghozó I. fokú 
hatósághoz – lehet előterjeszteni. 
A befizetésről szóló bizonylatot a fellebbezéshez kell csatolni.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból,  
illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést 
indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyből az elsőfokú eljárásban az 
ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre 
jogosult  a fellebbezési határidőn belül  a fellebbezési jogáról  lemondhat. A fellebbezési jogról  történő 
lemondás nem vonható vissza.
Az I.  fokú hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követő nyolc 
napon belül terjeszti fel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.), – mint a 
fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú hatósághoz – kivéve, ha a megtámadott döntést a fellebbezés 
alapján módosítja vagy visszavonja, kijavítja vagy kiegészíti.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt 
megelőző  eljárást  megvizsgálja.  A másodfokú  hatóság  eljárása  során  nincs  kötve  a  fellebbezésben 
foglaltakhoz.  A  másodfokú  hatóság  a  döntést  helybenhagyja,  –  a  fellebbezésében  hivatkozott 
érdeksérelem miatt vagy jogszabálysértés esetén – azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés 
meghozatalához  nincs  elég  adat,  vagy  ha  egyébként  szükséges,  a  másodfokú  hatóság  tisztázza  a 
tényállást, és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú 
hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.

Jelen határozatról készült közlemény közhírré tétel útján is közlésre kerül.
A közhírré  tétel  útján közölt  döntést  az erről  szóló  közlemény kifüggesztését  követő 15.  napon kell  
közöltnek tekinteni.

I N D O K O L Á S

A RE-GLASS Kft. (5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz., továbbiakban: Engedélyes) 2019. május 7.-
én kérelmet nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalhoz, melyben nem 
veszélyes  hulladék  gyűjtésére,  előkezelésére  és  hasznosítására  vonatkozó  hulladékgazdálkodási 
engedélyt kér Orosháza, külterület 0460/10 hrsz. alatti telephelyére.
Fentiek alapján 2019. május 8.-án I. fokú hatósági eljárás indult.
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 
bekezdés alapján  a  BE-02/  21/53106-002/2019. ügyiratszámú  határozatban  függő  hatályú  döntést 
hoztam, melyet közöltem az érintettekkel.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  
szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet  (a továbbiakban: Korm. r.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint:

„9.  §  (2)  Környezetvédelmi  hatóságként  –  ha  kormányrendelet  másként  nem rendelkezik  –  a  
területi környezetvédelmi hatóság jár el.”

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 Korm. r. 8/A. § (1) 
bek. és 9. § (2) bekezdés alapján a Békéscsabai Járási Hivatal az eljáró környezetvédelmi hatóság.

A 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, 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;
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;
36.  kezelés:  hasznosítási  vagy  ártalmatlanítási  műveletek,  ideértve  a  hasznosítást  vagy  
ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;
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  környezetvédelmi  hatóság  által  kiadott  hulladékgazdálkodási  
engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A  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) bekezdése és 11. §-a 
tartalmazza.  A  benyújtott  kérelmi  dokumentáció,  a  2019.  június  7-én  beérkezett  hiánypótlási  
dokumentációban foglaltakat is figyelembe véve megfelelt a jogszabályban foglalt követelményeknek.

A  Korm.  r.  30.  §  (1)  bek.  és  31.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtési, 
előkezelési  és  hasznosítási  engedélyezése iránti  eljárásban a  8.  melléklet  I. 2.  pontban  szereplő 
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 érvényesítésére kiterjedően a 
Békés  Megyei  Kormányhivatal  Orosházi  Járási  Hivatala  Hatósági  Főosztály  Népegészségügyi 
Osztályát megkerestem  a  fenti  szakkérdés  vizsgálatára.  A  Népegészségügyi  Osztály  a 
BE-06/NEO/1300-2/2019. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra.
Az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló 
531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 62.  
és 63. pontjai alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésének engedélyezése iránti eljárásban  – a 
felszíni  és  felszín  alatti  vizek  minősége  védelmére  vonatkozó  kérdések  vizsgálatára,  valamint  a 
tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása 
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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 
vizsgálatára  –  szakhatóságként  bevontam  a  Csongrád Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát.
A  Csongrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  2019.  május  28-án  megküldte  a  35600/2958-
1/2019.ált.  számú  szakhatósági  állásfoglalását,  melyben  feltételek  előírásával  járult  hozzá  a 
hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. A szakhatóság feltételeit a határozat rendelkező részének 
IV. pontja tartalmazza. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatal  Környezetvédelmi  és 
Természetvédelmi  Főosztály  BE-02/21/53106-005/2019.  számú,  2019.  május  22-én  érkeztetett 
megkeresésével az RE-GLASS Kft. 5903 Orosháza, Kakasszék tanya 15/A. 0460/10 hrsz. alatti 
telephelyen  nem  veszélyes  hulladék  gyűjtésére,  előkezelésére  és  hasznosítására  vonatkozó 
hulladékgazdálkodási  tevékenység  engedélyezésére  indult  hatósági  eljárásban  a  Csongrád 
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”  62.  és  63.  pontja,  nem  veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos  engedélyezési  eljárásban, 
hulladék előkezelés, hasznosítási és tárolási 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.

A  szakhatósági  megkeresés  mellékleteként  elektronikus  úton  megküldött,  Lazányiné  Rákos 
Magdolna környezetvédelmi  megbízott  által  2019. május hónapban készített  engedély  kérelem 
alapján, a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezett tevékenység célja az üveghulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása.

Vízellátás:
A  telep  vízellátását  az  I/5688  vízikönyvi  szám alatt  nyilvántartott  fúrt  kút  biztosítja.  A  vízjogi 
üzemeltetési  engedély  (TVH-15909-8-6/2019.)  2021.  június  30.  napjáig  érvényes.  A  dolgozók 
ivóvíz ellátását palackozott ásványvízzel biztosítják.

Szennyvíz:
A telepen keletkező szennyvizek az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő orosházi szennyvíztisztító 
telepen kerülnek ártalmatlanításra.

Csapadékvíz:
Az útfelületről elvezetett csapadékvíz az ingatlanon belül elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem 
keletkezik.

A  vízügyi  hatóság  részére  rendelkezésére  bocsátott  dokumentációban  foglaltak  alapján 
megállapítottam,  hogy  a  tevékenység  a  felszín  alatti  vizek  védelmére  vonatkozó  jogszabályi 
feltételeknek megfelel, vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.

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 felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § 
(1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e 
rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó 
előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi  
állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a  felszín  alatti  víz  (B)  szennyezettségi 
határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
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A  (B)  szennyezettségi  határértéket  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 2019. május 22-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatósági 
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  62.  és  63.  sz.  pontjában  foglaltak  alapján,  a  hatályos 
jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

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

• Az  Engedélyes  rendelkezik  az  Alsó-Tisza-vidéki  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi 
Felügyelőség által  29347-11-5/2014.  ügyiratszámon kiadott,  a  Békés Megyei  Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatala által BE-02/ 21/40206-010/2018. ügyiratszámon módosított és BE-
02/  21/50674-004/2019.  ügyiratszámon  a  RE-GLASS  Kft.  nevére  átírt,  nem  veszélyes 
hulladékok  gyűjtésére  vonatkozó  és  az  Alsó-Tisza-vidéki  Környezetvédelmi  és 
Természetvédelmi Felügyelőség által 29347-10-8/2014. ügyiratszámon kiadott, a Békés Megyei 
Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatala  által  BE-02/  21/40253-011/2018.  ügyiratszámon 
módosított és BE-02/ 21/50675-004/2019. ügyiratszámon a RE-GLASS Kft. nevére átírt, nem 
veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó engedélyekkel. Az engedélyek 2019. 08. 09-ig 
(gyűjtés,  illetve  2019.  07.  08-ig  (hasznosítás)  hatályosak,  ezért  a  ReGlass  Kft.  a 
hulladékgazdálkodási engedély meghosszabbítását kérte.

• A  telephelyen  folytatott  és  a  továbbiakban  is  folytatni  kívánt  tevékenység  a  környezeti 
hatásvizsgálati  és az egységes környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 3. számú melléklet 107. a) pontjába – Nemveszélyeshulladék-
hasznosító  telep 10 t/nap kapacitástól  – tartozik,  azaz a környezetvédelmi  hatóság előzetes 
vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

• A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásra és 
a 97795-1-13/2014.  iktatószámú határozattal lezárásra került.

• A  ReGlass  Kft.  nem  tervezi  a  tevékenység  céljára  lehatárolt  terület  bővítését,  valamint  a 
tevékenység kapacitásának a növelését, ezért újabb előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem 
szükséges.

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

• A  hulladékok  tömegének  meghatározása  a  telephelyen  rendelkezésre  álló  hitelesített 
hídmérleggel (MS-OLMAV TMS-1I8/A típusú, 08-327 0832 gyártási számú, 30/60 tonna mérési 
határú hitelesített elektronikus közúti hídmérleg) történik.

• A beérkezett hulladékok a telephely tárolóterein kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint

◦ Tárolótér 1: 100,39 tonna tárolási kapacitással
◦ Tárolótér 2: 107,34 tonna tárolási kapacitással
◦ Tárolótér 3: 100,39 tonna tárolási kapacitással
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◦ Tárolótér 4: 276,28 tonna tárolási kapacitással
◦ Tárolótér 8: 901,41 tonna tárolási kapacitással
◦ Tárolótér 11: 4.423,28 tonna tárolási kapacitással

• Engedélyes benyújtotta a telephely hulladéktároló helyének és a veszélyes hulladékok üzemi 
gyűjtőhelyének  üzemeltetési  szabályzatát,  melyeket  az  egyes  hulladékgazdálkodási 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. 
rendeletben  foglaltak  alapján,  jelen  határozat  rendelkező  részének  III.  A)  9.  pontjában 
jóváhagytam.

• A másodlagosan keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló 56,43 m2-es munkahelyi gyűjtőhely 
(Tároló 5) a nyitott kezelőtér mellett található támfalas tároló.

• Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy  a telephely közvetlen közelében 
lakóépületek nem találhatóak, a technológiában alkalmazott kalapácsos daráló zárt rendszerű; 
előírásaimat jelen határozat rendelkező részének III. A) 11.-13. pontjaiban adtam meg.

• Zaj-  és  rezgésvédelmi  szempontból  a dokumentációhoz  mellékelt  zajmérési  jegyzőkönyvből 
megállapítható,  hogy  a  méréssel  meghatározott  zaj  hatásterületen  belül  (150  m)  védendő 
épületek nem találhatóak.

• A tevékenység során a földtani közeg védelme az előírt feltételek betartása mellet biztosított,  
annak szennyezése a hulladéktároló helyek műszaki kialakításának következtében nem várható. 

• A telephely nem érint helyi, vagy országos védettségű természeti területet, vagy Natura 2000 
területet, egyedi tájértéket.

• Engedélyesnek nincs adók módjára behajtandó köztartozása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.

• A  telephelyen  a  hasznosítás  műveletének  szakmai  feladatát  és  a  környezetvédelemmel 
kapcsolatos  szakmai  felügyeletet  Lazányiné  Rákos  Magdolna  okleveles  vegyészmérnök  és 
környezetvédelmi szakmérnök látja el.

• 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.

Az Engedélyes az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 29347-
11-5/2014. ügyiratszámon és 29347-10-8/2014. ügyiratszámon kiadott engedélyeit jelen határozat V. és 
VI. fejezetében visszavontam, mivel egységes szerkezetben rendelkeztem az Engedélyes által végezni 
kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységről.

A benyújtott  kérelmet a 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 
érvényesítésére 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  által  benyújtott  kérelmet,  a  rendelkezésemre  álló  előzmény  és  kapcsolódó  iratokat 
megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációkban 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 érdeket nem sért. 
Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak 
szerint határoztam, a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.
Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev. rendelet) 4. § és 7. § (4) bekezdésében, valamint 
a 26. § (1) és (2) bekezdésben és a 28. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem meg.
A földtani közeg védelmére vonatkozó előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 15. §-a, 101. §-a, a földtani közeg és a felszín alatti víz  
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 6/2009. 
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 3. melléklet A) része, és a felszín alatti vizek védelméről  
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 10. § (1) bek. c) pontja alapján tettem meg.
Közegészségügyi előírásaim a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM 
együttes rendelet 8. § (4) bekezdésében; a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi  vizsgálatáról  és véleményezéséről  szóló 33/1998. (VI.  24.)  NM rendelet  6.  § (1) bekezdés c) 
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pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1), (2) bekezdéseiben, a 20. § (3) 
bekezdésében, a 21. § (4) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében;  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) 
bekezdésében,  valamint  a  munkahelyek  munkavédelmi  követelményeinek  minimális  szintjéről  szóló 
3/2002.  (II.  9.)  SzCsM-EüM  rendelet  23.  §  (1)  és  (2)  bekezdéseiben  és  az  ivóvíz  minőségi 
követelményeiről  és  az  ellenőrzés  rendjéről  szóló  201/2001.  (X.25.)  Kormányrendelet  1.  §  (3) 
bekezdésében foglaltakon alapulnak.
A határozat a Ht. 62. § (1) és 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2) bek., 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.
Az  I.  fokú  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 környezetvédelmi és természetvédelmi  
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 
FM rendelet) 1. sz. melléklet 4.6., 5. és 7.   pontjai alapján 710.000,- Ft.  Az Engedélyes kérelméhez 
750.000  Ft  igazgatási  szolgáltatási  díjat  fizetett,  így  a  fennmaradó  40.000  Ft  visszafizetéséről  
intézkedtem.
A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos  tájékoztatás az Ákr. 112. §-án, 116. § (2) 
bekezdés a) pontján, 117. § (1) bekezdésén, 118. § - 119. §-ain alapul. 
A fellebbezés díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése, valamint az 5. § (1) bekezdése alapján adtam 
tájékoztatást. A díj megfizetését igazoló bizonylat megküldésének előírása az FM rendelet 5. § (6) bek.  
alapján történt.
A közhírré tételről szóló tájékoztatásom az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a 85. § (5) bekezdés b) pontján 
alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1)  
bekezdés  4.  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  megalkotott,  a  fővárosi  és  megyei 
kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  86/2019.  (IV.  23.)  Korm. 
rendelet  2.  § (5) és (6)  bekezdésein,  valamint  a környezetvédelmi  és természetvédelmi hatósági  és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1)  
bekezdésében előírtakon alapul.
A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem a környezetvédelmi hatósági 
nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KÖM rendelet alapján.

A környezetvédelmi hatóság felhívja az 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 Korm. r. 31. § (4) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

Tekintettel  arra,  hogy  2019.  július  1.  napjáig  meghoztam  jelen  döntésemet,  ezért  a  BE-02/ 
21/53106-002/2019. ügyiratszámú függő hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások.

Gyula, 2019. június 26.

Dr. Gulyás György
hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Farkas József
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint
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