
Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:

BE-02/20/00614-8/2019.
Tar Levente
(66) 362-944

Tárgy: Orosháza,  Szarvasi  u.  16/a  alatti  telephelyen 
nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére  és 
előkezelésére,  valamint  veszélyes  hulladékok 
gyűjtésére  vonatkozó  hulladékgazdálkodási 
engedély módosítása

Ügyfél: UD  STAHL  RECYCLING Ipari,  Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.
4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.

KÜJ: 100566435
KTJ: 101860256

H A T Á R O Z A T

I.

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által  az UD STAHL RECYCLING Ipari, 
Kereskedelmi  és Szolgáltató Kft. (4242 Hajdúhadház,  Sámsoni  u.  2.,  KÜJ:  100566435) részére a 
Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatala  által  BE-02/  21/50805-013/2019. 
ügyiratszámon,  az  5900  Orosháza,  Szarvasi  u.  16/a.  szám  (4997/1  hrsz.)  alatti  telephelyen  nem 
veszélyes  hulladékok  gyűjtésére,  előkezelésére,  valamint  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére 
vonatkozóan kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt az alábbiak szerint módosítom:

1.)  A BE-02/  21/50805-013/2019.  ügyiratszámon kiadott  határozat  II.  3.  pontja  az  alábbiak szerint 
módosul:

3.  Jelen  engedély  alapján  engedélyezett  módon  a  gyűjtésbe  és  előkezelésbe  bevonható  nem 
veszélyes  hulladékok  azonosító  kódja,  megnevezése,  éves  mennyisége,  előkezelési  kódjai, 
valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető maximális mennyisége:

Hulladék-
jegyzék 
szerinti 

azonosító 
kód

Hulladék megnevezése Gyűjthető 
mennyiség
(tonna/év)

Előkezelhető 
mennyiség
(tonna/év)

Előkezelési 
kód

02

MEZŐGAZDASÁGI,  KERTÉSZETI,  AKVAKULTÚRÁS 
TERMELÉSBŐL,  ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL,  
VADÁSZATBÓL,  HALÁSZATBÓL, 
ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÁSBÓL  ÉS  -
FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

02 01
mezőgazdaság,  kertészet,  akvakultúrás  termelés,  
erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka

 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 100 25 E02-04
E02-05
E02-06

02 01 10 fémhulladék 500 125 E02-03
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03
FAFELDOLGOZÁSBÓL  ÉS  FALEMEZ-,  BÚTOR-,  
CELLULÓZ  ROST  SZUSZPENZIÓ-,  PAPÍR-  ÉS 
KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 
 

03 01
fafeldolgozásból,  falemez- és bútorgyártásból származó  
hulladék

 

03 01 05 fűrészpor,  faforgács,  darabos eselék,  fa,  forgácslap 
és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től

100 25 E02-04
E02-05
E02-06

03 03
cellulózrost  szuszpenzió,  papír-  és  kartongyártási,  
feldolgozási hulladék

 

03 03 01 fakéreg és fahulladék 100 25 E02-04
E02-05
E02-06

04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
04 02 textilipari hulladék

04 02 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 100 25 E02-04
E02-05
E02-06

07
SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK

 

07 02 műanyagok,  műgumi  és  műszálak  gyártásából,  
kiszereléséből,  forgalmazásából  és  felhasználásából  
származó hulladék

07 02 13 hulladék műanyag 100 25 E02-04
E02-05
E02-06

08

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK),  
RAGASZTÓK,  TÖMÍTŐANYAGOK  ÉS 
NYOMDAFESTÉKEK  GYÁRTÁSÁBÓL, 
KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS
FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

08 02 egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából,  
kiszereléséből  forgalmazásából  és  felhasználásából  
származó hulladék

08 02 01 por alapú bevonatok hulladéka 100 25 E02-05
E02-06

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA
09 01 fényképészeti ipar hulladéka

09 01 12
áramforrást  is  tartalmazó,  egyszer  használatos 
fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től

100 25 E02-05
E02-06

10
TERMIKUS  GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL  SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK

10 02 vas- és acéliparból származó hulladék
10 02 10 hengerlési reve 100 25 E02-05

E02-06

10 03
alumínium  elektrolíziséből  és  termikus  kohászatából  
származó hulladék

 

10 03 16 fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től 100 25 E02-05
E02-06

10 05 cink termikus kohászatából származó hulladék
10 05 01 elsődleges  és  másodlagos  termelésből  származó 

salak
100 25 E02-05

E02-06
10 05 04 egyéb részecskék és por 100 25 E02-05

E02-06
10 05 11 fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től 100 25 E02-05

E02-06
10 06 a réz termikus kohászatából származó hulladék

10 06 01 elsődleges  és  másodlagos  termelésből  származó 
salak

100 25 E02-05
E02-06
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10 06 02
elsődleges  és  másodlagos  termelésből  származó 
kohósalak (fémsalak) és fölözék

100 25 E02-05
E02-06

10 06 04 egyéb részecskék és por 100 25 E02-05
E02-06

10 08
egyéb nemvas fémek termikus  kohászatából  származó  
hulladék

10 08 04 szilárd részecskék és por 100 25 E02-05
E02-06

10 11 üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 12 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től 1.000 250 E02-05

E02-06

11

FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK  KÉMIAI 
FELÜLETKEZELÉSÉBŐL  ÉS  BEVONÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ  HULLADÉK;  NEMVAS  FÉMEK 
HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA

 
 
 

11 05 tűzihorganyzási eljárások hulladéka
11 05 01 kemény cink 100 25 E02-05

E02-06

12
FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS
MECHANIKAI  FELÜLETKEZELÉSÉBŐL  SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK

 
 

12 01
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai  
felületkezeléséből származó hulladék

 

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 20.000 5.000 E02-05
E02-06

12 01 02 vasfém részek és por 1.000 250 E02-05
E02-06

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 3.000 750 E02-05
E02-06

12 01 04 nemvas fém részek és por 5.000 1.250 E02-05
E02-06

12 01 05
gyalulásból  és  esztergálásból  származó  műanyag 
forgács

100 25 E02-05
E02-06

12 01 13 hegesztési hulladék 100 25 E02-05
E02-06

12 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 30.000 7.500 E02-05
E02-06

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 01 papír és karton csomagolási hulladék 1.000 250 E02-04
E02-05
E02-06

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 1.000 250 E02-04
E02-05
E02-06

15 01 03 fa csomagolási hulladék 1.000 250 E02-04
E02-05
E02-06

15 01 04 fém csomagolási hulladék 1.000 250 E02-04
E02-05
E02-06

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 1.000 250 E02-04
E02-05
E02-06

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 1.000 250 E02-04
E02-05
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E02-06
15 01 09 textil csomagolási hulladék 1.000 250 E02-04

E02-05
E02-06

15 02 abszorbensek,  szűrőanyagok,  törlőkendők  és 
védőruházat

15 02 03
abszorbensek,  szűrőanyagok,  törlőkendők, 
védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től

500 125 E02-05
E02-06

16
A 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 03 hulladékká vált gumiabroncsok 300 75 E02-04
E02-05
E02-06

16 01 12 súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től 100 25 E02-05
E02-06

16 01 16 cseppfolyósított gázok tartályai 100 25 E02-03
E02-05
E02-06

16 01 17 vasfémek 20.000 5.000 E02-03

16 01 18 nemvas fémek 5.000 1.250 E02-03
E02-04

16 01 19 műanyagok 800 200 E02-04
E02-05
E02-06

16 01 20 üveg 100 25 E02-05
E02-06

16 01 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek 550 135 E02-03
E02-05
E02-06

16 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 550 135 E02-03
E02-05
E02-06

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

500 125 E02-05
E02-06

16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított  anyag, amely 
különbözik a 16 02 15-től

500 125 E02-05
E02-06

16 06 elemek és akkumulátorok

16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) 150 37,5 E02-05
E02-06

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok 150 37,5 E02-05
E02-06

16 08 kimerült katalizátorok

16 08 01 arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy 
platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 
08 07)

1.000 250 E02-05
E02-06

16 08 03 egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek 
vegyületeit  tartalmazó  elhasznált  katalizátorok, 
amelyek különböznek a 16 08 02-től

1.000 250 E02-05
E02-06

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

 
 

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia
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17 01 01 beton 300 75 E02-03

17 01 02 tégla 300 75 E02-03

17 01 03 cserép és kerámia 300 75 E02-03

17 01 07 beton,  tégla,  cserép  és  kerámia  frakció  vagy  azok 
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

300 75 E02-03

17 02 fa, üveg és műanyag

17 02 01 fa 500 125 E02-04
E02-05
E02-06

17 02 02 üveg 500 125 E02-04
E02-05
E02-06

17 02 03 műanyag 500 125 E02-04
E02-05
E02-06

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 5.000 1.250 E02-03
E02-04

17 04 02 alumínium 5.000 1.250 E02-03
E02-04

17 04 03 ólom 2.000 500 E02-03
E02-04

17 04 04 cink 2.000 500 E02-03
E02-04

17 04 05 vas és acél 150.000 37.500 E02-03

17 04 06 ón 100 25 E02-03
E02-04

17 04 07 fémkeverék 100 25 E02-03

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 100 25 E02-03
E02-04

17 05
föld  (ideértve  a  szennyezett  területekről  származó  
kitermelt földet), kövek és kotrási meddő

 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 100 25 E02-05
E02-06

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-
től

100 25 E02-05
E02-06

17 08 gipsz alapú építőanyag
17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-

től
100 25 E02-05

E02-06
17 09 egyéb építési-bontási hulladék

17 09 04
kevert  építési-bontási  hulladék,  amely  különbözik  a 
17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

 
100 25

E02-03
E02-05
E02-06

18

EMBEREK  VAGY  ÁLLATOK  EGÉSZSÉGÜGYI  
ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL  KAPCSOLATOS 
KUTATÁSBÓL  SZÁRMAZÓ  HULLADÉK  (kivéve  a  
konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az  
egészségügyi ellátásból származik)

 
 
 
 

18 01
szülészeti  vagy  az  emberi  betegségek  
diagnosztizálásából,  kezeléséből,  megelőzéséből  
származó hulladék

 

18 01 01 éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 01 03) 250 60 E02-05
E02-06

18 02
állatbetegségek  kutatásából,  diagnosztizálásából,  
kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék

 

18 02 01 éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 02 02) 250 60 E02-05
E02-06
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19

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

19 01 hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék

19 01 02
kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék  
hamu)

250 60 E02-03
E02-04
E02-06

19 10
fémtartalmú  hulladék  aprításából  (shredderezéséből)  
származó hulladék

 

19 10 01 vas- és acélhulladék 5.000 1.250 E02-03
19 10 02 nemvas fém hulladék 500 125 E02-03

E02-04
19 10 04 könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-

tól
500 125 E02-06

19 10 06 más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től 500 125 E02-06

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

 
 

19 12 01 papír és karton 500 125 E02-05
E02-06

19 12 02 fém vas 10.000 2.500 E02-03
19 12 03 nemvas fémek 100 25 E02-03

E02-04
19 12 04 műanyag és gumi 100 25 E02-04

E02-06
19 12 05 üveg 100 25 E02-04

E02-05
E02-06

19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 100 25 E02-04
E02-05
E02-06

19 12 08 textíliák 100 25 E02-04
E02-05
E02-06

19 12 12
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai 
kezelésével  nyert  hulladék  (ideértve  a  kevert 
anyagokat is)

100 25
E02-04
E02-05
E02-06

20 települési  hulladékok  (háztartási  hulladékok  és  az  
ezekhez  hasonló,  kereskedelmi,  ipari  és  intézményi  
hulladékok),  beleértve  az  elkülönítetten  gyűjtött  
hulladékokat is

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)

20 01 01 papír és karton 1.000 250 E02-04
E02-05
E02-06

20 01 02 üveg 100 25 E02-04
E02-05
E02-06

20 01 11 textíliák 100 25 E02-04
E02-05
E02-06

20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 
01 33-tól

 
1.000

250 E02-05
E02-06

20 01 36 kiselejtezett  elektromos  és  elektronikus 
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 
20 01 23-tól és a 20 01 35-től

1.000 250 E02-05
E02-06

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 100 25 E02-04
E02-05
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E02-06
20 01 39 műanyagok 100 25 E02-04

E02-05
E02-06

20 01 40 fémek 100.000 25.000 E02-03

20 03 egyéb települési hulladék

20 03 01 egyéb  települési  hulladék,  ideértve  a  vegyes 
települési hulladékot is

300 75 E02-04
E02-05
E02-06

20 03 07 lomhulladék 300 75 E02-04
E02-05
E02-06

Összesen: 390.350 97.575

A telephelyen gyűjtött nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 390.350 t/
év és az előkezelt hulladékok mennyisége a 98.325 t/év mennyiséget.

A telephelyen egy időben gyűjtött nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg 
43.714 tonnát.

2.)  A BE-02/  21/50805-013/2019.  ügyiratszámon kiadott  határozat  II.  4.  pontja  az  alábbiak szerint 
módosul:

4. Jelen  engedély  alapján  engedélyezett  módon  a  gyűjtésbe  bevonható  veszélyes  hulladékok 
azonosító kódja, megnevezése éves mennyisége, valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető 
maximális mennyisége:

Hulladék-
jegyzék 
szerinti 

azonosító 
kód

Hulladék megnevezése

Gyűjthető
mennyiség
(tonna/év)

01
ÁSVÁNYOK  KUTATÁSÁBÓL,  BÁNYÁSZATÁBÓL,  KŐFEJTÉSÉBŐL,  
FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 

01 03 fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék

01 03 07*
fémtartalmú  ásványok  fizikai  és  kémiai  feldolgozásából  származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

100

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

06 03
sók  és  oldatai,  valamint  fémoxidok  termeléséből,  kiszereléséből,  
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

 

06 03 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 100
06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxid 100

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA
09 01 fényképészeti ipar hulladéka

09 01 11*
egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy 
a  16  06  03  azonosító  kóddal  jelölt  tételekhez  tartozó  áramforrást  is 
tartalmaz

 
100

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
10 08 egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék

10 08 15* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por 100

13
OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve  
az  étolajokat,  valamint  a  05  és  a  12  főcsoportokban  meghatározott  
hulladékot)

 
 

13 01 hidraulika olaj hulladéka
13 01 11* szintetikus hidraulikaolaj 100
13 01 13* egyéb hidraulikaolaj 100

13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék
13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 100
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13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj 100
13 03 szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 01* PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok 100
13 07 folyékony üzemanyagok hulladéka

13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj 100

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 10*
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladék

 
500

15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat

15 02 02*
veszélyes  anyagokkal  szennyezett  abszorbensek,  szűrőanyagok 
(ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, 
védőruházat

500

16
A  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 04* hulladékká vált gépjármű 5.000
16 01 07* olajszűrő 100
16 01 08* higanyt tartalmazó alkatrész 100
16 01 09* PCB-t tartalmazó alkatrész 100
16 01 10* robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő) 100
16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódó-betét 100
16 01 13* fékfolyadék 100
16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 100

16 01 21*
veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig 
terjedő,  valamint  a  16  01  13-ban  és  a  16  01  14-ben  meghatározott 
hulladéktípusoktól

500

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 09* PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok 200

16 02 10*
PCB-t  tartalmazó  vagy  azzal  szennyezett,  használatból  kivont 
berendezés, amely különbözik a 16 02 09-tól

200

16 02 11*
klór-fluor-szénhidrogéneket  (HCFC,  HFC)  tartalmazó  használatból 
kivont berendezés

200

16 02 13*
veszélyes  anyagokat  tartalmazó  kiselejtezett  berendezés,  amely 
különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól

500

16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag 500
16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék 500
16 04 robbanóanyag-hulladék

16 04 01* hulladék lőszer 500
16 06 elemek és akkumulátorok

16 06 01* ólomakkumulátorok 200
16 06 02* nikkel-kadmium elemek 150
16 06 03* higanyt tartalmazó elemek 150

16 07
szállítótartályok,  tárolótartályok,  és hordók tisztításából  származó hulladék  
(kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)

16 07 08* olajat tartalmazó hulladék 150
16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 150

16 08 kimerült katalizátorok

16 08 02*
veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit 
tartalmazó elhasznált katalizátorok

1.000

16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok 1.000
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17
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI  HULLADÉK  (BELEÉRTVE  A  SZENNYEZETT  
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 02 fa, üveg és műanyag

17 02 04*
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, 
fa

500

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 100
17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel 100

17 05
föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és  
kotrási meddő

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 100
17 08 gipsz alapú építőanyag

17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag 100
17 09 egyéb építési-bontási hulladék

17 09 03*
veszélyes  anyagokat  tartalmazó  egyéb  építési-bontási  hulladék 
(ideértve a kevert hulladékot is)

100

19

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

19 02
hulladék  fizikai-kémiai  kezeléséből  (pl.  krómtalanítás,  ciántalanítás,  
semlegesítés) származó hulladék

19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 250
19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék

19 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por 500
19 10 05* veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók 500

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

19 12 11*
egyéb,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó  hulladék  mechanikai 
kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

100

20 települési  hulladékok  (háztartási  hulladékok  és  az  ezekhez  hasonló,  
kereskedelmi,  ipari  és  intézményi  hulladékok),  beleértve  az  elkülönítetten  
gyűjtött hulladékokat is

 
 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)
20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 100
20 01 23* klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés 1.000
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 1.000
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 

16  06  03  azonosító  kóddal  jelölt  elemek  és  akkumulátorok  is 
megtalálhatók

1.000

20 01 35* veszélyes  anyagokat  tartalmazó,  kiselejtezett  elektromos  és 
elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 
01 23-tól

1.000

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 100
Összesen: 20.150

A telephelyen gyűjtött veszélyes hulladékok összmennyisége nem haladhatja meg a 20.150 
t/év mennyiséget.

A telephelyen egy időben gyűjtött veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az 
alábbiakat:

3.) A BE-02/ 21/50805-013/2019. ügyiratszámon kiadott határozat III. A) alfejezet az alábbi pontokkal 
bővül:

17. A hulladékgazdálkodási engedély módosítás határozatának véglegessé válását követő egy 
hónapon belül zajkibocsátási határérték kérelmet kell benyújtani az I. fokú környezetvédelmi 
és természetvédelmi hatóságra (BÉMKH BCSJH KTF).

18. A megemelt kapacitású tevékenység véglegessé vált zajkibocsátási határértéket megállapító 
határozat birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.
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19. A telephelyről kikerülő porszerű anyagok szállítása során a közúti jármű üzembentartója a 
szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással) gondoskodni köteles. 
A  szállítási  útvonalon  okozott  diffúz  levegőterhelést  az  elérhető  legjobb  technika 
alkalmazásával – a szállító gépjárművek menetsebességének megfelelő megválasztásával, 
valamint az utak karbantartásával (pl. locsolás, takarítás stb.) –  el kell kerülni, illetve a lehető 
legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

4.)  A BE-02/ 21/50805-013/2019. ügyiratszámon kiadott  határozat  III.  B) alfejezet az alábbi ponttal 
bővül:

10. A  veszélyes  hulladékot  a  hulladékbirtokos  gyűjtőedényben,  konténerben,  a  hulladék 
biztonságos  gyűjtését  lehetővé  tevő  helyiségben  vagy  szilárd  burkolattal  ellátott  fedett 
területen  a  hulladék  fizikai,  kémiai  jellegének  megfelelően,  a  környezet  veszélyeztetését, 
szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró 
módon, elkülönítetten gyűjti.

5.) A BE-02/ 21/50805-013/2019. ügyiratszámon kiadott határozat IV. fejezet az alábbi ponttal bővül:

6. 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.

II.

A Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatala  által  BE-02/  21/50805-013/2019. 
ügyiratszámon  kiadott  határozat fentiekkel  nem  érintett  egyéb  rendelkezései  változatlanul 
hatályban maradnak.

III.

A 16 01 04* kódszámú hulladéktípus (hulladékká vált gépjármű) gyűjtésére és a 16 01 06 kódszámú 
hulladéktípus  (hulladékká vált  gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot,  sem más veszélyes 
összetevőt) gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó kérelmet elutasítom.

IV.

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 105.000  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.
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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

Az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelycím: 4242 Hajdúhadház, Sámsoni 
u. 2., a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából Ónodi Zoltán meghatalmazott 2019. október hó 3-án kérelmet 
nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalhoz, melyben az Orosháza, Szarvasi u. 
16/A. alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtése, 
előkezelése) vonatkozásában meglévő, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által BE-
02/ 21/50805-013/2019. ügyiratszámon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyének módosítását kérte. 
Fentiek alapján 2019. október hó 4. napján I. fokú hatósági eljárás indult.

A megküldött és az előzmény iratok alapján megállapítottam, hogy az Engedélyes BE-02/ 21/50805-013/2019. 
ügyiratszámú engedélyét új hulladéktípusok, a gyűjteni és előkezelni kívánt hulladékok mennyisége, illetve a 
telephelyen  egy  időben  tárolható  hulladékok  mennyiség  tekintetében  kívánja  módosítani,  minden  egyéb 
tekintetben változatlanok a telephelyi tevékenység feltételei.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 
bekezdés alapján a BE-02/20/00614-2/2019. 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.) 30.  §  (1)  bek.  és  31.  §  (1) 
bekezdése  alapján  a  veszélyes  hulladékok  gyűjtésének,  valamint  a  nem  veszélyes  hulladékok 
gyűjtésének és előkezelésének engedélyezése iránti eljárásban a 7. melléklet I. táblázat 3. pontjában,  
illetve a 8. sz. melléklet I. táblázat 2. pontjában felsorolt szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.  
Ezért jelen esetben a 7. melléklet  I.  3. pontban szereplő  egészségkárosító kockázatok és esetleges 
hatások,  a  gyorsan  bomló  szerves  és  szervetlen  anyagokat  tartalmazó veszélyes  hulladék  gyűjtése 
módjának és mennyiségének jóváhagyása,  tárolása,  közegészségügyi  feltételeinek érvényesítésének 
vizsgálatára, továbbá 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/898-5/2019.  ügyiratszámú  véleményében 
nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra.

Az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló 
531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdésén, valamint az 
1.  számú  melléklet  19.  táblázat  62.  és  63.  pontjai alapján,  továbbá  a  környezetvédelmi  és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet (továbbiakban:  Korm. r.)  31.  § (3) bekezdése és a 8.  sz.  mellékletének II.  2.  pontja 
alapján  szakhatóságként  bevontam  a  Csongrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát az alábbi szakkérdések vizsgálata tekintetében:

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

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

A  Csongrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  2019.  október  25-én  beérkezett  35600/5151-
1/2019.ált.  számú  szakhatósági  állásfoglalásában  feltételek  előírásával  járult  hozzá  a 
hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. A szakhatóság feltételeit a határozat rendelkező részének I. 
5.) pontja tartalmazza. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„Indokolás
A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsaba  Járási  Hivatal  Környezetvédelmi  és 
Természetvédelmi Főosztály fenti számú - 2019. október 15. napján érkeztetett -megkeresésében 
a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság 
szakhatósági állásfoglalását kérte az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. kérelmére, Orosháza, Szarvasi u. 16/a. 4997/1 hrsz. alatti ingatlanon folytatott tevékenység 
BE-02/21/50805-013/2019.  ügyiratszámú  hulladékgazdálkodási  engedélye  módosításának 
tárgyában indított hatósági eljárásban.
Az eljáró hatóság a vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátotta Ónodi 
Zoltán egyéni vállalkozó, környezetgazdálkodási szakmérnök által elkészített dokumentációt.
Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb 
ügyek”  60.,  61.,  62.  és  63.  pontja,  veszélyes  és  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.
Az  UD  STAHL  RECYCLING  Ipari,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  a  hulladékgazdálkodási 
engedélyben  szereplő  hulladékmennyiségek  módosítását  tervezi.  A  kérelmező  a 
hulladékgazdálkodási tevékenységét az alábbi módosításokkal kívánja folytatni:
    • az alaphatározatban szereplő hulladéktípusok (HAK-kódok) kibővítése;
    • az évente gyűjthető és előkezelhető hulladékmennyiség növelése;
    • a telephelyen egy időben tárolható hulladékok mennyiségének növelése.

Vízellátás:
Kizárólag  kommunális  jellegű  vízhasználat  történik  közműhálózatról.  Az  alkalmazott 
technológiáknak vízigénye nincs. A telephelyen egyedi vízbázisról vízkivétel nincs.

Szennyvízelhelyezés:
A  kommunális  szennyvizet  zárt  aknában  gyűjtik,  mely  kijelölt  közszolgáltató  által  kerül 
elszállításra.

Csapadékvíz-elhelyezés:
Az  Orosháza,  Szarvasi  út  16/a  (4997/1  hrsz.)  alatti  telephely  esetlegesen  szennyezett 
csapadékvizeinek előkezelése és elhelyezése, valamint csapadékvíz szikkasztására meglévő vízi 
létesítményei,  továbbá  a  területen  megépített  figyelő  kutak  fenntartására  és  üzemeltetésére 
35600/5380-6/2018.ált.  (TVH-59423-5-4/2018.)  számon  vízjogi  üzemeltetési  engedélyt 
kiadmányozott  hatóságunk,  mely  2024.  január  31.  napjáig  érvényes.  A  telephelyre  hulló 
csapadékvizeket az engedélyben foglalt előírások szerint és berendezéssel előkezelik, majd az 
ingatlanon belül elszikkasztják. A tevékenység környezetre gyakorolt hatását 2 db monitoring kút 
mintázásával ellenőrzik.

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 
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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.

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.  október  15.  napján  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 60., 61., 62. és 63. 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:

• A Kft.  jelenleg tevékenységét a BE-02/21/50805-013/2019. ügyiratszámú határozatban kiadott 
engedély alapján végzi, amelynek időbeli hatálya 2024. március 31.

• Az Engedélyes a telephelyen végzett tevékenység tervezett kapacitásbővítése vonatkozásában előzetes 
vizsgálat eljárás került lefolytatásra. A vizsgálatot lezáró BE-02/20/53475-019/2019. számú határozat 
alapján nem várhatók jelentős környezeti hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 
nem szükséges.

• A jelen eljáráshoz tartozó kérelemben szereplő gyűjteni és előkezelni kívánt hulladékok típusa és 
mennyisége  megegyezik  az  előzetes   vizsgálatot  lezáró  BE-02/20/53475-019/2019.  számú 
határozatban szereplő adatokkal.

• A határozat III. pontjában a 16 01 04* azonosító kódú hulladék (hulladékká vált gépjármű, amely 
nem  tartalmaz  sem  folyadékot,  sem  más  veszélyes  összetevőt)  gyűjtését  és  a  16  01  06 
kódszámú hulladéktípus (hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem 
más veszélyes összetevőt) gyűjtését és előkezelését nem engedélyeztem, tekintettel arra, hogy 
a a hulladékká vált  gépjárművekről  szóló  369/2014.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban: 
Hgj.r.) 2. § (1) bek. 2. pontja szerint az átvétel az a tevékenység, amelynek során a gyártó, a 
forgalmazó vagy a bontó a gépjárművet vagy a  hulladékká vált  gépjárművet a tulajdonosától 
vagy üzemeltetőjétől kezelés céljából átveszi. Engedélyes kérelme hulladék gyűjtésére irányul, 
nem  minősül  gépjármű  gyártójának,  forgalmazójának,  illetve  kérelmében  nem  mutatott  be 
bontási tevékenységet, ilyen engedéllyel – az eljárás lefolytatása során áttekintett adatbázisok 
szerint – nem rendelkezik, ezért nem vehet át hulladékká vált gépjárműveket.

A bontó fogalmát Hgj.r. 2. § (1) bek. (4) pontja tartalmazza:
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„2.  §  (1)  4.  bontó:  a hulladékká vált  gépjármű szárazra fektetését  és bontását  végző olyan  
hulladékkezelő,  aki  vagy  amely  a  szárazra  fektetéshez és  a  bontáshoz szükséges műszaki  
feltétellel és engedélyekkel rendelkezik;
7.  szárazra fektetés:  olyan,  a bontást  megelőző előkezelési  tevékenység, amelynek során a  
hulladékká  vált  gépjárműből  a  veszélyes  hulladékot  tartalmazó  összetevőket,  elemeket,  
alkatrészeket eltávolítják;”
A  hulladékká  vált  gépjármű  szárazra  fektetését,  bontását  és  az  azokból  származó  bontott 
alkatrészek,  tartozékok,  összetevők  és  anyagok  újrahasználatra  történő  előkészítésre, 
előkezelésre, hasznosításra, továbbá ártalmatlanításra történő továbbadását kizárólag a bontó 
végezheti,  azonban  Engedélyes  ilyen  tevékenységre  vonatkozó  hulladékgazdálkodási 
engedéllyel – jelenleg – nem rendelkezik, kérelmében nem jelölte meg ezen tevékenységet és 
nem  mutatta  be  a  tevékenység  végzésének  feltételeit.  A  gyűjtésre  megjelölt  veszélyes 
komponenseket is tartalmazó gépjárműhulladék (16 01 04*) esetében nem jelölte meg a bontást 
megelőző  előkezelési  tevékenységet   (E02-09  szárazra  fektetés),  amely  nélkül  bontás  nem 
végezhető. Ezek együttes figyelembe vételével e rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, 
és a 16 01 04*, valamint a16 01 06 kódú hulladékok átvétele és előkezelése iránti  kérelmét 
elutasítottam.

• Levegőtisztaság-védelmi  szempontból  megállapítottam,  hogy  adatszolgáltatás-  és 
engedélyköteles légszennyező pontforrás nincs a telephelyen.

• A BE-02/20/53475/2019. ügyiratszámú előzetes vizsgálati  eljárás során  megállapításra került, 
hogy  a  kapacitás  bővítés  hatására  a  telephely  zaj  hatásterülete  megváltozik  és  azon  belül 
védendő  épületek  találhatóak,  ezért  z  I.  3.)  17.  pontban zajkibocsátási  határérték  kérelem 
benyújtását írtam elő.

• A zajkibocsátási  határérték kérelem elbírálása igazgatási  szolgáltatási  díj  köteles.  (Amelynek 
összege  Kft.  esetében  150.000  Ft.)  A  kérelemhez  mellékelni  kell  a  befizetést 
igazolódokumentum fénymásolatát. A megjegyzés rovatába be kell írni az ügyiratszámot (BE-
02/20/53475/2019).

A  fentiek  alapján  megállapítottam,  hogy  jogszabályi  akadálya  nem volt  a  kérelem teljesítésének,  ezért  a 
kérelemnek helyt adva a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és  a Békés Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi  és Természetvédelmi  Főosztálya által BE-02/ 21/50805-013/2019. ügyiratszámon az UD 
STAHL RECYCLING Ipari,  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nevére kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt 
módosítottam.

Határozatomat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése, 
a  79.  §  (4)  bekezdése,  valamint  a  hulladékgazdálkodási  tevékenységek  nyilvántartásba  vételéről,  
valamint  hatósági  engedélyezéséről  szóló  439/2012.  (XII.  29.)  Kormányrendelet  14. § (3) bekezdése 
alapján adtam ki, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

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., 11. és 37. pontja alapján 210.000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj 
befizetése megtörtént.

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 közhírré tételről szóló tájékoztatásom az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a 85. § (5) bekezdés b) pontján 
alapul,  figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi  LIII.  tv.  98. § (1) 
bekezdésére.
A fellebbezés díjának mértékét, megfizetésének és lerovásának módját az FM. r. 2. § (5) bekezdése,  
valamint  5.  §  (1)  bekezdése  alapján  állapítottam  meg.  A  díj  megfizetését  igazoló  bizonylat 
megküldésének előírása az FM r. 5. § (6) bekezdése alapján történt.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2)  
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.
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Az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy 
jelen  engedély  nem  mentesít  a  Ht.  és  annak  végrehajtási  jogszabályaiban  előírt  kötelezettségek 
teljesítése alól, továbbá az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek beszerzése alól.

Az  I.  fokú  hatósági  eljárás  során  az  ügyintézési  határidő  megtartásra  került,  így  az  Ákr.  51.  § 
alkalmazásának helye nem volt.

A határozat egy példányát a Korm.r. 31. § (4) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

Tekintettel  arra,  hogy  2019.  november  27.  napjáig  meghoztam jelen döntésemet,  ezért  a  BE-
02/20/00614-2/2019. ügyiratszámú függő hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások.

Gyula, 2019. november 21.

Dr. Gulyás György
hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Farkas József
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint
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