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Tárgy: Orosháza, Szarvasi u. 16/a alatti telephelyen
nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és
előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok
gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási
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4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.
KÜJ:
100566435
KTJ:
101860256

HATÁROZAT
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt hulladékgazdálkodási tevékenység
engedélyezésének ügyében az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2., KÜJ: 100566435) ügyfél megbízásából Ónodi Zoltán
meghatalmazott által benyújtott kérelemnek helyt adva az 5900 Orosháza, Szarvasi u. 16/a. szám
(4997/1 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, valamint
veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozóan az alábbi előírásokkal
hulladékgazdálkodási engedélyt adok.
I.
Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység azonosító kódja:
• R12 – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában
ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például
az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés,
szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);
• E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
• E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
• E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
• E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).
Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:
• 5900 Orosháza, Szarvasi u. 16/a. szám (4997/1 hrsz.) alatti telephely
II.
1.

Az Engedélyes adatai:
Az Engedélyes teljes neve: UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Az Engedélyes rövidített neve: UD STAHL RECYCLING Kft.
Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.
KSH azonosító száma: 12517613-5157-113-09
KÜJ száma: 100566435
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

2
Telephelye: 5900 Orosháza, Szarvasi u. 16/a. szám (4997/1 hrsz.)
KTJ száma: 101860256
2.

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

3.

Jelen engedély alapján engedélyezett módon a gyűjtésbe és előkezelésbe bevonható nem
veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése éves mennyisége, valamint a telephelyen
egyidejűleg gyűjthető maximális mennyisége:
Hulladékjegyzék
szerinti
azonosító
kód

12

12 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 99
15

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
16

16 01

16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 02
16 02 14
16 02 16
16 08

Hulladék megnevezése

FÉMEK,
MŰANYAGOK
ALAKÍTÁSÁBÓL,
FIZIKAI
ÉS
MECHANIKAI
FELÜLETKEZELÉSÉBŐL
SZÁRMAZÓ
HULLADÉK
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és
mechanikai
felületkezeléséből
származó
hulladék
vasfém részek és esztergaforgács
vasfém részek és por
nemvas fém reszelék és esztergaforgács
nemvas fém részek és por
közelebbről meg nem határozott hulladék
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL
MEG
NEM
HATÁROZOTT
FELITATÓ
ANYAGOK
(ABSZORBENSEK),
TÖRLŐKENDŐK,
SZŰRŐANYAGOK
ÉS
VÉDŐRUHÁZAT
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan
gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
papír és karton csomagolási hulladék
műanyag csomagolási hulladék
fa csomagolási hulladék
fém csomagolási hulladék
üveg csomagolási hulladék
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL
MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
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)
vasfémek
nemvas fémek
műanyagok
elektromos és elektronikus berendezések
hulladéka
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16
02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól
kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag,
amely különbözik a 16 02 15-től
kimerült katalizátorok

Gyűjthető Előkezel- A telephelyen
mennyiség
hető
egyidejűleg
(tonna/év) mennyiség gyűjthető
(tonna/év) maximális
hulladékmennyiség

20.000
500
1.000
50
3.000

500
50
50
5
500

10.000
500
1.000
50
3.000

300
200
150
150
400

50
20
10
20
0

200
200
150
150
200

200
50
10

100
10
5

200
50
10

300

100

300

100

10

100
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Hulladékjegyzék
szerinti
azonosító
kód

Hulladék megnevezése

arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium
16 08 01 vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok
(kivéve a 16 08 07)
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE
17
A
SZENNYEZETT
TERÜLETEKRŐL
KITERMELT FÖLDET IS)
17 04
fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz
17 04 02 alumínium
17 04 03 ólom
17 04 04 cink
17 04 05 vas és acél
17 04 06 ón
17 04 07 fémkeverék
17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től
HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A
SZENNYVIZET
KÉPZŐDÉSÉNEK
TELEPHELYÉN
KÍVÜL
KEZELŐ
19
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ
IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL
SZÁRMAZÓ HULLADÉK
fémtartalmú
hulladék
aprításából
19 10
(shredderezéséből) származó hulladék
19 10 01 vas- és acélhulladék
19 10 02 nemvas fém hulladék
közelebbről meg nem határozott mechanikai
19 12
kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés,
pellet készítés) származó hulladék
19 12 01 papír és karton
19 12 02 fém vas
19 12 03 nemvas fémek
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
20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek
a 20 01 33-tól
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
20 01 39 műanyagok
20 01 40 fémek
Összesen:

Gyűjthető Előkezel- A telephelyen
mennyiség
hető
egyidejűleg
(tonna/év) mennyiség gyűjthető
(tonna/év) maximális
hulladékmennyiség
20

5

20

800
1.300
200
200
20.000
100
100
200

50
500
10
10
8.000
10
10
100

800
1.300
200
200
10.000
100
100
200

1.000
500

500
100

1.000
500

200
1.000
500

5
500
100

200
1.000
500

100

50

100

50

5

50

410

100

410

100
12.000
41.000

10
5.000
9.500

100
10.000

A telephelyen gyűjtött nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 41.000
t/év és az előkezelt hulladékok mennyisége a 9.500 t/év mennyiséget.
A telephelyen egy időben gyűjtött nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg
az alábbiakat:
• fémhulladék esetén összesen 10.000 tonna
• elektronikai, elem és akkumulátor hulladékok esetén összesen 880 tonna
• papír, műanyag, üveg és fa hulladékok esetén összesen 200 tonna
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4.

Jelen engedély alapján engedélyezett módon a gyűjtésbe bevonható veszélyes hulladékok
azonosító kódja, megnevezése éves mennyisége, valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető
maximális mennyisége:
Hulladékjeg
yzék
szerinti
azonosító
kód
16
16 02
16 02 13*
16 02 15*
16 06
16 06 01*
16 06 02*
20

20 01
20 01 35*

Hulladék megnevezése

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG
NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
veszélyes
anyagokat
tartalmazó
kiselejtezett
berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig
terjedő hulladéktípusoktól
kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag
ólomakkumulátorok
nikkel-kadmium elemek
települési hulladékok (háztartási hulladékok és az
ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi
hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött
hulladékokat is
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos
és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a
20 01 21-től és a 20 01 23-tól
Összesen:

Mennyiség A telephelyen
(tonna/év) egyidejűleg
gyűjthető
maximális
hulladékmennyiség

100

20

20

20

650
5

200
5

100

100

875

A telephelyen gyűjtött veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 875 t/év
mennyiséget.
A telephelyen egy időben gyűjtött veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az
alábbiakat:
• veszélyesnek minősülő akkumulátor és elemhulladékok esetén összesen 200 tonna
• veszélyesnek minősülő elektronikai hulladékok esetén összesen 20 tonna

4.

Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:
Gyűjtés: A hulladékok átvétele a telephelyen történik. A mérlegelést követő lerakodást gépi illetve
kézi erővel végzik, amely során megtörténik a szemrevételezés, valamint a fémek-, fémkeverékek
beazonosítása, így a hulladék már típus alapján külön-külön helyre kerül. A lerakodást követően a
szállítási egységnyi mennyiség összegyűjtéséig a tárolás ömlesztve szilárd burkolattal ellátott
felületen történik (a telephely teljes egészében betonozott), a hulladék fizikai kémiai
tulajdonságainak és környezetre gyakorolt hatásainak figyelembevételével.
Előkezelés: Az átvett hulladék hasznosíthatóságának érdekében azok további manipulálása
szükséges, melyek az alábbiak lehetnek:
Válogatás: jellemzően kézi erővel történő válogatás, anyagféleségenként szemrevételezéssel,
szükség szerint fémjellemzési vizsgálatokkal (pl.: tömeg-spektrométer, mágnesezhetőség
vizsgálata, fajsúly vizsgálat), az egymással keveredett fémfajták válogatása, valamint az egyéb
szennyezőanyagok eltávolítása történik meg (pl.: föld, kövek, műanyagok, fahulladék,
esetlegesen veszélyes összetevők) A válogatás történhet alaki jellemzők szerint is: pl.:
továbbfeldolgozás szempontjából (kohó) „adagolható” vagy „közvetlenül nem adagolható”
méretű hulladékok külön válogatása, illetve a por, törek, forgács, illetve darabos méret
szétválogatása is szükségessé válhat a további feldolgozás igényei (azaz a hulladék
átvevőjének követelményei) szerint.

5
Aprítás, darabolás, törés: szállíthatóság, rakodhatóság, további felhasználás érdekében.
Jellemzően az „adagolható” méret elérése a cél, valamint a gazdaságosabb szállítás
érdekében, eszközei: lángvágó, kézi gyorsdaraboló és gyorsvágó, mobil olló berendezés.
Tömörítés, bálázás: helytakarékosság, szállítási költség csökkentése, valamint könnyebb
manipulálhatóság céljából, minden esetben a bálázást megelőző minőség-ellenőrzés történik,
amennyiben szükségszerű válogatás előzi meg. Eszköze: mobil bálázó berendezés.
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. és II.4.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. Az üzemelés idején kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot kell tartani a telephelyen.
III.
A) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

A tevékenység során mindenben be kell tartani az I. fokú környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósághoz 2019. március 8.-án beérkezett kérelmi dokumentációban
megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok
környezetvédelmi szempontoknak megfelelő kezelését.
A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be
kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint.
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.
Az átvett és előkezelt hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében előírt adattartalommal 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.
A tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését,
romlását, ill. nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg B
szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentráció
jellemez.
A hulladékkezeléssel érintett területen 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.
Jelen határozat alapján az Orosháza, Szarvasi u. 16/a. szám (4997/1 hrsz.) alatti telephelyen
végzett hulladékkezelési tevékenység, valamint a hulladékok tárolása kizárólag csak a
kérelemben és a csatolt helyszínrajzon megadott területen, raktárépületben történhet.
Gondoskodni kell az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról.
A telephely hulladéktároló helyére vonatkozó – a 2019. március 8-án a kérelemhez
benyújtott – üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom. A tevékenység végzése során be kell
tartani a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat.
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:

6

•

•
•
•

•

•
•

11.
12.

13.
14.

15.

16.

– akkumulátor és elemhulladékok esetén összesen 200 tonna
– veszélyesnek minősülő elektronikai hulladékok esetén összesen 20 tonna
– nem veszélyesnek minősülő elektronikai hulladékok esetén összesen 1.000 tonna
– fémhulladék esetén összesen 10.000 tonna
– papír hulladékok: 2 tonna
– papír és műanyag hulladékok esetén összesen 200 tonna
A veszélyeshulladék-tároló 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.
A veszélyeshulladék-tároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel
ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak,
továbbá kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.
A veszélyeshulladék-tároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint
robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá
gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző
hulladék nem tárolható.
A hulladéktároló helyen a veszélyes hulladékot úgy kell tárolni, hogy a tárolóterek környezeti
és egészségügyi veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül kiüríthetők legyenek.
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladéktároló területek és a gyűjtőedényzetek
kapacitásának mértékét, azokat meghaladó mértékű hulladék nem gyűjthető, ill. nem vehető
át. A telephelyen hulladékot felhalmozni tilos.
A telephelyen folytatott tevékenység során a diffúz levegőterhelést az elérhető legjobb
technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
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.
Engedélyes köteles éves hulladékgazdálkodási felügyeleti díjat fizetni tárgyév február 28-ig.
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.
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.
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.
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.
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5.

6.
7.
8.

9.

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.
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.
A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett
tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb
tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.
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.
A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében
évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni.
IV.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztálya a 35600/1537-1/2019. 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 vízi létesítményeket a kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott feltételekkel kell
üzemeltetni.
5. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a
kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

V.
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 210.000 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.
INDOKOLÁS
Az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megbízásából Ónodi Zoltán
meghatalmazott 2019. március 8-án kérelmet nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai
Járási Hivatalhoz, melyben az Orosháza, Szarvasi u. 16/a szám alatti telephelyen veszélyes hulladékok
gyűjtésére, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan
hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte. Fentiek alapján 2019. március 9-én I. fokú hatósági eljárás
indult.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1)
bekezdés alapján a BE-02/ 21/50805-004/2019. 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 gyűjtési 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:
„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;
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.)
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Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 11. §-a
tartalmazza. A benyújtott kérelmi dokumentáció megfelelt a jogszabályban foglalt követelményeknek.
A 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/898-2/2019. 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
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. április 10-én megküldte a 35600/15371/2019.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-02/21/50805-009/2019. számú, 2019. március 29-én érkeztetett
megkeresésével az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4242
Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.) kérelmére, Orosháza, Szarvasi u. 16/a, 4997/1 hrsz. alatti
telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére, valamint veszélyes
hulladékok gyűjtésére 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” 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.
A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján a
fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:
Az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. veszélyes- és nem veszélyes
hulladékok előkezelésével, gyűjtésével is foglakozni kíván. A hulladékok átvétele a telephelyen
történik. A lerakodás a szemrevételezés és a fémtípus beazonosítás alapján külön-külön
fajtánként/típusonként történik. A lerakodást követően a szállítási egységnyi mennyiség
összegyűjtéséig a tárolás szilárd burkolattal ellátott felületen történik.
Vízellátás:
Kizárólag kommunális jellegű vízhasználat történik. Az alkalmazott technológiáknak vízigénye
nincs. A telephelyen egyedi vízbázisról vízkivétel nincs.
Szennyvízelhelyezés:
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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 szennyezett csapadékvíz
előkezelésének és elhelyezésének, valamint csapadékvíz szikkasztására meglévő
vízilétesítményei, továbbá a területen megépített figyelőkutak fenntartására és üzemeltetésére
35600/5380-6/2018.ált. (TVH-59423-5-4/2018.) számon kiadott 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
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. március 29-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság
állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.
Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése
zárja ki.
A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította
meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint
1. számú mellékletének 19. táblázat 60., 61., 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:
• A Kft. jelenleg tevékenységét az 53966-8-12/2014. ügyiratszámú határozatban kiadott és
BE/40/25010-010/2016 és BE-02/21/32808-005/2017. ügyiratszámú határozatokkal módosított
engedély alapján végzi, amelynek időbeni hatálya 2019. április 24.
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A jelen eljáráshoz tartozó kérelemben szereplő gyűjteni és előkezelni kívánt hulladékok
mennyiségei megegyeznek a hatályos engedélyben szereplő mennyiségekkel, így a tervezett
hulladékgazdálkodási tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya
alá, előzetes vizsgálati eljárást nem kell lefolytatni.
A telephely kereskedelmi-gazdasági övezetben fekszik. Az ingatlan zárt, körbekerített, területe:
40.612 m2 (~ 4 ha). Az ingatlanon található létesítmények: fedett csarnok 114 m 2, fedett, nyitott
szín 120 m2, 40 t-s hídmérleg, mérlegházzal, irodaépület (öltözővel, étkezővel) Containex
konténer iroda.
Az átvett hulladékok súlyának meghatározása a telephelyen rendelkezésre álló hitelesített 40
tonnás hídmérlegen történik. A hulladékokat – előzetes kézi válogatást követően – fajtánként
külön-külön a telephelyen üzemeltetett fedett-, vagy nyílt téri tárolóhelyeken helyezik el. A vas
hulladékokat a telephely betonozott udvarán nyílt téren gyűjtik ömlesztve. A színes fémeket
ládákban, konténerekben gyűjtik fedett, zárt épületben. A veszélyes hulladéknak minősülő
ólomakkumulátor hulladék gyűjtése zárt, fedett épületben, más hulladéktól és anyagtól
elkülönítve, saválló konténerben történik.
Az átvett és válogatott nem veszélyes hulladékokon – azok fajtája minősége és tervezett további
kezelése függvényében – a telephelyen rendelkezésre álló berendezésekkel további előkezelési
műveleteket végeznek. Az előkezelés során aprítást, darabolást, törést, tömörítés és bálázást
végeznek a következő gépekkel, berendezésekkel: lángvágó, kézi gyorsdaraboló és gyorsvágó,
mobil olló berendezés, mobil bálázó berendezés.
Engedélyes benyújtotta a telephely tároló helyének üzemeltetési szabályzatát, melyet az egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező
részének III. A) 9. pontjában jóváhagytam.
Levegőtisztaság-védelmi
szempontból
megállapítottam,
hogy
adatszolgáltatásés
engedélyköteles légszennyező pontforrás nincs a telephelyen.
Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a telephely ipari területen
helyezkedik el, az előzetes vizsgálati eljárás során megállapították, hogy a zaj hatásterületén
belül védendő területek, épületek és helyiségek nem találhatóak.
A tevékenység során a földtani közeg védelme megfelelő, 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 környezetvédelemmel kapcsolatos szakmai felügyeletet Ónodi Zoltán
környezetgazdálkodási szakmérnök látja el, aki rendelkezik környezetvédelmi képesítéssel.
Engedélyes fedezetbiztosításként a Raiffeisen Bank Zrt-nél lekötött betét meglétét igazolta.

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 dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó
jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet
szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért.
Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak
szerint határoztam, a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.
A földtani közeg védelmére vonatkozó előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 15. §-a és 101. § (2) bekezdése, valamint a felszín alatti
vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 10. § (1) bek. c) pontja alapján adtam meg.
Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. 4. § és a
7. § (4) bekezdése alapján tettem meg.
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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)
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 fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdés h) és i) pontjaiban és
4. számú melléklet 7. pontjában 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 11. pontja alapján 420.000,- 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 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 túlfizetett 40.000 Ft visszatérítéséről gondoskodtam.
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 fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) és (8) bekezdésén, valamint a
Korm. r. 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. május 2. napjáig meghoztam jelen döntésemet, ezért a BE-02/
21/50805-004/2019. ügyiratszámú függő hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások.
Gyula, 2019. április 16.

Dr. Gulyás György
hivatalvezető
nevében és megbízásából:
Farkas József
osztályvezető
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