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5516 Körösladány, Dévaványai u. 37.
101 750 152
101 632 077

H A T Á R O Z A T

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt hulladékgazdálkodási tevékenység 
engedélyezésének  ügyében  a  POLYTER-MIX  Műanyag  Újrahasznosító  és  Feldolgozó  Kft. (5516 
Körösladány,  Dévaványai  u.  37.,  KÜJ:  101  632  077)  képviseletében  eljáró  Körös-Ökotrend  Kft. 
kérelmének  helyt  adva  a  Körösladány,  Dévaványai  u.  37.  szám  alatti  telephelyen  nem  veszélyes 
hulladékok kereskedelmére, gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan 
az alábbi előírásokkal 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység azonosító kódja: 

• R3 – Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve 
a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha 
az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel);

• R5 – Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 
eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását);

• R11 – Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása

• 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 – 01 szétválasztás (szeparálás)

• 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);

• E02 – 15 mosás (vízzel).

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

 5516 Körösladány, Dévaványai u. 37. sz. (2579/7, 2579/10, 0953/11 hrsz.) alatti telephely

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési 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
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II.

1. Az engedélyes adatai:

Az engedélyes teljes neve: POLYTER-MIX Műanyag Újrahasznosító és Feldolgozó Kft.
Az engedélyes rövidített neve: POLYTER-MIX Kft.
Székhelye: 5516 Körösladány, Dévaványai u. 37. sz.
KSH azonosító száma: 13651840-5210-113-04
KÜJ száma: 101 750 152
Telephelye: 5516 Körösladány, Dévaványai u. 37. sz. (hrsz.: 2579/7, 2579/10, 0953/11)
KTJ száma: 101 632 077

2. Az engedély időbeli hatálya:   2024. szeptember 30.

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

3. Jelen  engedély  alapján  engedélyezett  módon  a  gyűjtésbe,  kereskedelembe,  előkezelésbe  és   
hasznosításba bevonható hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint 
azok egyidejűleg tárolható mennyisége :

Azonosító 
kód

Hulladék megnevezése
Gyűjtés 

(t/év)
Kereske-

delem (t/év)

Előkezelt  
mennyiség 

(t/év) 

*  
előkezelési  

kód

Hasz-
nosítás 
(t/év)

Egyide-
jűleg 

tárolható 
(t)

02

MEZŐGAZDASÁGI,  KERTÉSZETI,  VÍZKULTÚRÁS 
TERMELÉSBŐL,  ERDŐGAZDASÁGBÓL, 
VADÁSZATBÓL,  HALÁSZATBÓL,  ÉLELMISZER 
ELŐÁLLÍTÁSBÓL  ÉS  FELDOLGOZÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

02 01
mezőgazdaság,  kertészet,  vízkultúrás  termelés, 
erdészet, vadászat és halászat hulladékai

02 01 04
műanyaghulladék  (kivéve  a 
csomagolóeszközöket)

500 500

500

*

E02-01

E02-03

E02-04

E02-05

E02-06

E02-15

500 150

03
FAFELDOLGOZÁSBÓL  ÉS  FALEMEZ-,  BÚTOR-, 
CELLULÓZ  ROST  SZUSZPENZIÓ-,  ÉS 
KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

03 03
cellulóz  rost  szuszpenzió,  papír-  és  kartongyártási, 
feldolgozási hulladékok

03 03 08
hasznosításra  szánt  papír  és  karton 
válogatásából származó hulladékok

10 10

10

*

E02-03

E02-04

E02-05

E02-06

– 20

07
SZERVES  KÉMIAI  FOLYAMATOKBÓL  SZÁRMAZÓ 
HULLADÉKOK

07 02 műanyagok,  műgumi  és  műszálak  termeléséből, 
forgalmazásából  és  felhasználásából  származó 



3

Azonosító 
kód

Hulladék megnevezése
Gyűjtés 

(t/év)
Kereske-

delem (t/év)

Előkezelt  
mennyiség 

(t/év) 

*  
előkezelési  

kód

Hasz-
nosítás 
(t/év)

Egyide-
jűleg 

tárolható 
(t)

hulladékok

07 02 13 hulladék műanyagok 1500 1500

1500

*

E02-01

E02-03
E02-04
E02-05
E02-06
E02-15

1500 150

15

HULLADÉKKÁ  VÁLT  CSOMAGOLÓANYAGOK; 
KÖZELEBBRŐL  NEM  MAGHATÁROZOTT 
ABSZORBENSEK,  TÖRLŐKENDŐK, 
SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01
csomagolási  hulladékok  (beleértve  a  válogatottan 
gyűjtött települési csomagolási hulladékokat

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 2500 2500

2500

*

E02-03
E02-04
E02-05
E02-06

– 150

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 5000 5000

5000

*

E02-01
E02-03
E02-04
E02-05
E02-06
E02-15

5000 150

15 01 04 fém csomagolási hulladékok 10 10

10

*

E02-01
E02-03
E02-04
E02-05
E02-06
E02-15

– 20

15 01 05
vegyes  összetételű  kompozit 
csomagolási hulladékok

10 10

10

*

E02-01
E02-03
E02-04
E02-05
E02-06
E02-15

10 20

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 10 10 10

*

E02-01
E02-03

10 20
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Azonosító 
kód

Hulladék megnevezése
Gyűjtés 

(t/év)
Kereske-

delem (t/év)

Előkezelt  
mennyiség 

(t/év) 

*  
előkezelési  

kód

Hasz-
nosítás 
(t/év)

Egyide-
jűleg 

tárolható 
(t)

E02-04
E02-05
E02-06
E02-15

16
A  JEGYZÉKBEN  KÖZELEBBRŐL  NEM 
MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK

16 01

a  közlekedés  (szállítás)  különböző  területeiről  
származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró  
járműveket  is)  azok  bontásból,  valamint  a  járművek 
karbantartásából származó hulladékok

16 01 19
műanyagok,  műgumi  és  műszálak 
termeléséből,  forgalmazásából  és 
felhasználásából származó hulladékok

10 10

10

*

E02-01
E02-03
E02-04
E02-05
E02-06
E02-15

10 20

17
ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE 
A  SZENNYEZETT  TERÜLETEKRŐL  KITERMELT 
FÖLDET IS)

17 02 fa, üveg és műanyag

17 02 03 műanyag 10 10

10 

*

E02-01
E02-03
E02-04
E02-05
E02-06
E02-15

10 20

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 01 papír és karton 10 10

10

*

E02-03
E02-04
E02-05
E02-06

– 20

19 12 04 műanyag és gumi 10 10 10

*

E02-01
E02-03
E02-04

10 20
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Azonosító 
kód

Hulladék megnevezése
Gyűjtés 

(t/év)
Kereske-

delem (t/év)

Előkezelt  
mennyiség 

(t/év) 

*  
előkezelési  

kód

Hasz-
nosítás 
(t/év)

Egyide-
jűleg 

tárolható 
(t)

E02-05
E02-06
E02-15

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

100 100

100

*

E02-01
E02-03
E02-04
E02-05
E02-06
E02-15

100 150

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 csomagolási hulladékok 10 10

10

*

E02-03
E02-04
E02-05
E02-06

– 20

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezések,  amelyek  különböznek  a 
230  01  21,  20  01  23  és  20  01  35 
kódszámú hulladékoktól

10 10

10

*

E02-01
E02-03
E02-04
E02-05
E02-06
E02-15

– 20

20 01 39 műanyagok 10 10

10

*

E02-01
E02-03
E02-04
E02-05
E02-06
E02-15

10 20

Összesen: 9710 9710 9710 7160 150

A telephelyen egyidejűleg tárolt (azaz előkezelésre vagy hasznosításra váró) hulladékok összes 
mennyisége nem haladhatja meg a 150 tonnát.

A 10 t/év mennyiségben gyűjtött és előkezelt hulladékok esetében az egyidejűleg tárolható mennyiség 
20 tonnában történő meghatározása annak figyelembe vételével történt, hogy 1 éven túl nem tárolható 
hulladék a telephelyen,  viszont évfordulókor az előző évről  áthozott  tárolt  mennyiség és az újonnan 
átvett hulladék mennyisége összességében meghaladhatja a 10 tonnát. 
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4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

A  POLYTER-MIX  Műanyag  Újrahasznosító  és  Feldolgozó  Kft.  (a  továbbiakban:  Engedélyes) 
Körösladány, Dévaványai u. 37. sz. alatti telephelyére a  hulladékok beszállítását szállítási engedéllyel 
rendelkező külső partnerek, valamint a hulladék termelője, birtokosa végzi. 
Az átvétel előtt a hulladékok fajtáját, minőségét szemrevételezéssel ellenőrzik. Az ellenőrzést követően 
megtörténik a mérlegelés és az átvétel igazolása, dokumentálása. 
A hulladékok mérlegelése a telephelyen lévő 2  tonnás ill.  1,5   tonnás digitális  mérlegekkel,  vagy a 
telephelytől 2 km-re lévő Körösladányi Agrár Kft. telephelyén lévő 40 tonnás digitális mérleggel történik.
Az  engedélyes  tevékenységéhez  tartozó  környezetvédelmi  megbízotti  feladatokat  Tóth  Ferenc 
környezetvédelmi szakértő látja el.

A) Gyűjtés, tárolás, kereskedelem:
A beszállított  hulladékok tárolása fajtánként  külön történik  fedett  csarnokokban,  illetőleg a  műanyag 
hulladékok  esetében  az  udvari  rakodótéren,  betonozott  területen.  Ezeken  a  helyeken  a  hulladékok 
gyűjtése bálázva, vagy BIG-BAG zsákokban történik. A konténeres hulladékokat az üzemcsarnok végén 
kialakított  nyílt,  betonozott  területen  helyezik  el  a  felhasználásig.  A  telephelyen  rendelkezésre  álló 
összes raktározási terület 6870 m2. A hulladékok tárolására szolgáló telephelyi létesítmények:

• 540 m2-es Üzemcsarnok II. (belterület 2579/7 hrsz.)
• 800 m2-es Üzemcsarnok III. (belterület 2579/7 hrsz.)
• 800 m2-es Üzemcsarnok IV. (belterület 2579/7 hrsz.)
• 1650 m2-es Üzemcsarnok VI. (belterület 2579/10 hrsz.)
• 1650 m2-es Üzemcsarnok VII. (belterület 2579/10 hrsz.)
• 1430 m2-es Üzemcsarnok VIII. (belterület 2579/10 hrsz.)

A  kereskedelmi  tevékenység  során  megvásárolt  hulladékokat  érvényes  engedéllyel  rendelkező 
hulladékgazdálkodó szervezetnek változatlan formában adja el Engedélyes. 

B) Előkezelés:
A  papírhulladékot kézi  válogatást  és  az  idegenanyagok  eltávolítást  követően  kézi  és  gép  erővel 
bálázzák, végül engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére adják át.  A válogatási hulladék aránya 
10-30%.

A  fémhulladékokat fajtánként  szétválogatják,  majd  bálázzák  és  –  ideiglenes  gyűjtés  után  –  átadják 
további hasznosításra engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére. A fémhulladék előkezelése során 
nem jellemző válogatási maradék keletkezése.

A  műanyaghulladékokat első lépésben kézi erővel fajtánként szétválogatják, az idegen anyagokat (pl. 
cérna,  papír)  eltávolítják.  A szétválogatott  hulladékokat szükség szerint  kézi  eszközökkel  darabolják, 
majd géppel (1 db EAST-LINE típusú granuláló) darálják. A válogatási hulladék aránya 10-30%.

C) Hasznosítás:

A szennyezett műanyag hulladékokat (pl. mezőgazdasági fólia)  a további feldolgozás előtt egy daráló-
mosó-szárító  gépsoron megtisztítják. A mosóban víz-visszaforgatásos 2 lépcsős mosás valósul meg 
centrifugálással  és csőkígyós  szárítással.  A darálék  száradását  elektromos fűtéssel  előállított  meleg 
levegő biztosítja. Ezt követően az előkészített, tiszta műanyag darálék a regranuláló berendezésbe kerül,  
mely  az  agglomerálót  is  magába  foglalja.  A  feldolgozó  vonalra  mosást  nem  igénylő  alapanyag  is 
feladható, mivel a rendszer fém detektort és a szennyezőanyag felfogására alkalmas duplafalú szűrőt is 
tartalmaz. Itt történik meg a hulladék agglomerálása (tépése) majd az utolsó lépésben a regranulálása.  
Ennek  során  az  agglomerátumot  az  extrudáló  részben  elektromos  fűtőszálak  melegítik  fel,  a 
légbuborékokat 2 db gázmentesítő távolítja el. A megömlesztett, plasztikus műanyag szálakat vízhűtéses 
kés  darabolja  fel  3-4  mm-es  darabokra.  Az  így  előállított  granulátum  (a  hasznosított  késztermék) 
értékesítésig BIG-BAG zsákokba kerül. 

A  hasznosítási  műveleten  átesett  műanyag  granulátum  minősége  nem  különbözik  az  elsődlege 
nyersanyagok  felhasználásával  készülő  alapanyagétól,  mivel  a  végzett  kezelési  tevékenység  során 
kizárólag fizikai átalakítások következnek be, a műanyag összetételében nem történik változás. 

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. Nem vehető át és nem kezelhető olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, 
illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között.
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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 telephely  területén  kárelhárításra  szolgáló  felitatóanyagot   és kármentő  eszközöket  kell  
tartani.

5. 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.

6. Engedélyesnek  be  kell  tartania  az  engedélykérelmi  dokumentációhoz  mellékelt  havária 
tervében foglaltakat.

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. január 28-án beérkezett kérelmi dokumentációban, és a 
2019. február 22-én benyújtott  kérelem módosításban megadott technológiai és biztonsági 
előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi szempontoknak megfelelő 
kezelését.

2. A  tevékenységből  keletkező  és  visszamaradó  valamennyi  hulladékot  be  kell  sorolni  a 
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. évi (VIII. 7.) VM rendelet (a továbbiakban: VM r.) szerint.

3. Az  átvett  és  előkezelt,  hasznosított,  valamint  a  kezelés  során  keletkező  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 – a szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokkal együtt – 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. 

4. A nyilvántartásban a technológiák anyagmérlegének ellenőrizhetősége érdekében a keletkező 
késztermékek fajtáit és mennyiségeit is vezetni kell. 

5. A  telephelyen  folytatott  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 
háttér-koncentráció jellemez.

6. Jelen  határozat  alapján  a  körösladányi  telephelyen végzett  hulladék  átvételi,  gyűjtési  és 
kezelési  tevékenység  kizárólag  csak  a  kérelemben  és  a  csatolt  helyszínrajzon  megadott 
területen,  a  megadott  épületekben,  gyűjtő  helyeken  és  az  engedélyezett  műtárgyak  és 
berendezések igénybe vételével történhet.

7. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.
A hulladéktárolás feltételei: 

• A telephelyen az előkezelésre és hasznosításra váró nem veszélyes hulladékok – legfeljebb 
1 évig történő – előzetes tárolásáról környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni. 
A  telephelyen  átvett,  illetve  beszállított  hulladékok  egyidejűleg  tárolható  mennyisége 
legfeljebb 150 tonna lehet.

• Folyamatosan  figyelemmel  kell  kísérni  a  hulladékgyűjtő  területek-,  valamint  a  kezelő 
technológiák kapacitásának mértékét, azokat meghaladó mértékű hulladék nem gyűjthető, 
ill. nem vehető át.

• 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.

• Hulladéktároló  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 gyúlékony hulladékok tárolást, gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos 
részén kell megvalósítani.
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8. Gondoskodni kell az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról. 

9. A  telephelyen  folytatott  tevékenység  során  a  diffúz  levegőterhelést  az  elérhető  legjobb 
technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, a szél általi elhordás 
megakadályozásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell. Amennyiben szükséges, száraz 
időszakban a manipulációs terek locsolásával kell biztosítani a poremisszió csökkentését.

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

11. Biztosítani kell, hogy a hasznosítással előállított termék az elsődleges alapanyagból előállított 
terméknél ne okozzon nagyobb környezetterhelést. A hasznosítás során keletkező hulladék 
mennyisége nem lehet több, mint a kiindulási hulladék mennyisége. 

12. A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok 
kezelési módjaként csak a hasznosítás, illetve hasznosítónak való átadás fogadható el.

13. A  hasznosítás  során  előállított  terméknek  mindenben  meg  kell  felelnie  a  rendeltetésére 
vonatkozó  műszaki  követelményeknek  és  a  rá  vonatkozó  jogszabályi  előírásoknak, 
szabványoknak. Az előállított termékek használata nem eredményezheti a környezet vagy az 
emberi egészség károsítását, veszélyeztetését. Ezen feltételek teljesülését – ezzel együtt a 
hulladékstátusz megszűnését – jogszabályban meghatározott tanúsító szervezet által kiállított 
igazolással kell teljesíteni. Jogszabály hiányában a hulladékkezelő írásos nyilatkozata alapján 
történhet meg a hulladékstátusz megszűnése, amit a hulladék nyilvántartásban is jelölni kell. 
Az igazolásokat a hulladék nyilvántartáshoz kell csatolni. 

14. A  tevékenység  végzése  során  Engedélyesnek  folyamatosan  rendelkezni  kell  környezeti 
káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.

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

16. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a 
hulladékgazdálkodási  tevékenység  megszüntetését  annak  bekövetkezésétől  számított  15 
napon belül be kell jelentenie a Főosztálynak.

17. 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.

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  hulladékgazdálkodási  tevékenység  során  a  munkáltató  köteles  -  az  egészséget  nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében – biztosítani egyéni védőeszközöket

2. A  tevékenység  végzése  során  felhasznált  veszélyesnek  minősülő  anyagok,  keverékek 
tárolását a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget nem veszélyeztető módon kell 
megoldani. 

3. A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében 
évenként két alkalommal, illetve szükség esetén gyakrabban rágcsálóirtást  kell  végeztetni, 
illetve a nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését, tárolását a rágcsálók megtelepedését 
megakadályozó  módon  kell  megoldani.  Folyamatos  irtással  és  a  tenyészőhelyek 
alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.

4. A tevékenységek végzése során a nemdohányzók védelméről gondoskodni kell.

IV.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a 35400/2799-
1/2019.  ált.  számú  szakhatósági  állásfoglalásában  a  hulladékgazdálkodási  engedély  kiadásához  az 
alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell  folytatni,  hogy a felszín alatti  vizek ne szennyeződjenek.  Az átvett 
hulladékok  biztonságos,  környezetszennyezést  kizáró  elhelyezéséről  és  kezeléséről 
gondoskodni kell.

2. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az 
üzemanyag,  kenőanyag  elfolyásokat,  s  ezáltal  a  felszín  alatti  vizek  szennyezését  meg  kell 
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akadályozni.  A  gépek  üzemanyaggal,  kenőanyaggal  történő  ellátásakor  csepegést  felfogó, 
megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.

3. A  tevékenység  végzése  során  kockázatos  anyagokkal  szennyezett  hulladékok  csak  fedett, 
megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók.

4. A  tevékenység  során  észlelt  bármilyen  szennyezést,  havária  helyzetet  –  az  elhárításra  tett 
azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és 
vízvédelmi hatóságnak.

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 407.000,- 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 POLYTER-MIX Műanyag Újrahasznosító és Feldolgozó Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) képviseletében 
eljáró Körös-Ökotrend Kft.  (székhely: 5700 Gyula, Újülés u. 11.) 2019. augusztus 15-én kérelmet nyújtott be a 
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára, 
a Körösladány, Dévaványai u. 37. sz. alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység (nem 
veszélyes  hulladékok  kereskedelme,  gyűjtése,  előkezelése  és  hasznosítása)  vonatkozásában 
hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.
Fentiek alapján 2019. augusztus hó 16-án I. fokú hatósági eljárás indult.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 
bekezdés alapján a BE-02/20/00206-3/2019. 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  tevékenység  csak  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  
illetékességi területére terjed ki (Körösladány), 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;
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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;

35.  kereskedő:  olyan  gazdálkodó  szervezet,  amely  a  hulladékot  saját  vagy  más  nevében  
megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a  
hulladék tényleges birtokosa;

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. Tekintettel arra, hogy  a hulladékkezelő telephelyén a hulladékok kezelés előtti ideiglenes 
elhelyezése  tárolásnak  minősül,  ezért  a  BE-02/20/00206-8/2019.  ügyiratszámú  végzésben 
hiánypótlásként  előírtam  a  dokumentáció  kiegészítését  erre  vonatkozóan,  valamint  a  tárolási 
tevékenység igazgatási szolgáltatási díjának befizetését.

Engedélyes  2019.  október  2-án   megküldött  levelében kiegészítette  az előkezelésbe bevonni  kívánt 
hulladékok körét az előkezelési kódokkal együtt, valamint megadta a telephelyen egyidejűleg tárolható 
hulladékok mennyiségét fajtánkénti bontásban. A beadványban valamennyi hulladék esetében 150 tonna 
egyidejűleg tárolható mennyiség szerepel, illetve ezek összes mennyisége is legfeljebb 150 tonna. A 10 
t/év mennyiségben gyűjtött és előkezelt hulladékok esetében az egyidejűleg tárolható mennyiséget ezzel 
szemben 20 tonnában határoztam meg, figyelemmel arra, hogy a Ht. 12. § (3) bek. és 15. § (5) bek.  
értelmében 1 éven túl nem tárolható hulladék a telephelyen, ugyanakkor évfordulókor az előző évről  
áthozott tárolt mennyiség és az újonnan átvett hulladék mennyisége összességében meghaladhatja a 10 
tonnát. 

A  kiegészített  kérelmi  dokumentáció  megfelelt  a  jogszabályban  foglalt  követelményeknek,  további 
hiánypótlás kiírására nem volt szükség.

A Korm. r.  31.  § (1) bekezdése alapján a nem veszélyes hulladékok tárolásának, kereskedelmének, 
gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásban a 8. sz. melléklet I. 
táblázatában felsorolt szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal, ezért jelen esetben a 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  Gyulai  Járási  Hivatala  Népegészségügyi  Osztályát 
megkerestem a fenti szakkérdés vizsgálatára.  A Népegészségügyi Osztály a BE-04/NEO/2009-2/2019. 
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 és hasznosításának engedélyezése 
iránti eljárásban  – a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó kérdések vizsgálatára, 
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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  Békés  Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát.

A  Békés  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  2019.  február  26-án  megküldte  a  35400/2799-
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  Hivatala  Környezetvédelmi  és  
Természetvédelmi  Főosztálya  BE-02/20/00206-9/2019.  ügyiratszámú  megkeresésében  a  
Körösladány, Dévaványai u. 37. sz. alatti telephelyen végezni kívánt tevékenység (nem veszélyes  
hulladékok  gyűjtésére,  kereskedelmére,  tárolására,  előkezelésére  és  hasznosítására)  
vonatkozásában hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szakhatósági állásfoglalást kért az I.  
fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságtól. A megkereséshez csatolt, KÖRÖS-ÖKOTREND Kft. (5700  
Gyula, Szőlőskert u. 56.) által 2019. augusztus 15. napján készített dokumentáció és az egyéb  
rendelkezésemre álló iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

• A POLYTER-MIX Műanyag Újrahasznosító és Feldolgozó Kft. (5516 Körösladány, Dévaványai  
u.  37.)  (továbbiakban:  Engedélyes)  az  I.  fokú  környezetvédelmi  hatóság  által  kiadott  BE-
02/21/35423-009/2017.  iktatószámú  hulladékgazdálkodási  engedély  alapján  végzi  a  nem  
veszélyes  hulladék  kereskedés,  gyűjtés,  előkezelés  és  hasznosítás  tevékenységét  a  
Körösladány,  Dévaványai  u.  37.  sz.  alatti  telephelyén.  Az  engedély  2019.  szeptember  30.  
napjáig hatályos. Engedélyes a tevékenységet a továbbiakban is folytatni kívánja.

• Az  I.  fokú  környezetvédelmi  hatóság  megállapította,  hogy  az  engedélyeztetni  kívánt  
hulladékgazdálkodási  tevékenységeken  kívül  hulladék  tárolási  tevékenység  is  történik  a  
telephelyen. 

• A hulladékok telephelyre  történő  beszállítását  a  hulladék  birtokosa,  vagy  annak megbízottja  
végzi.

• A hulladék ellenőrzése, majd átvétele után a nem veszélyes hulladékokat a telephely udvarán  
lévő szilárd betonburkolatú területén, valamint a tároló épületekben gyűjtik, tárolják.

• A hulladékok előkezelése:  válogatás, mosás, darálás, regranulálás.

• A hulladékok tárolása konténerben, Big-Bag zsákokban és bálázva történik.

• A gyűjtött, előkezelt hulladékokat kereskedelmi és hasznosítási célból engedéllyel rendelkező  
hulladékkezelőnek adják át.

• A telephely kommunális vízellátása a települési ivóvízhálózatról biztosított, a vízigény 410 m3/év.

• A  keletkező  kommunális  szennyvizek  a  települési  csatornahálózatba  kerülnek  bevezetésre,  
mennyisége 400 m3/év.

• A tevékenység végzéséhez szükséges technológiai vízigényt (350 m3/év) (beérkező műanyagok 
mosása)  saját  fúrt  kútról  biztosítják.  Engedélyes  a  fúrt  kútra  a  -335400/1063/2017.ált.  
iktatószámú  határozattal  módosított  –  83137-010/2013.  iktatószámú  vízjogi  fennmaradási  
engedéllyel  rendelkezik,  mely 2038. augusztus 30.  napjáig hatályos,  a lekötött  vízmennyiség  
1.000 m3/év.

• A művelet végzéséhez 1 db zárt vízkörű, víz visszaforgatásos, 2 lépcsős daráló-mosó-szárító  
berendezést  használnak.  A  rendszer  a  tápvizet  a  fúrt  kútról  kapja  egy  10  m3-es  tartályon 
keresztül.  A  mosóvízből  -  az  iszapleválasztón  -  a  szennyeződés  kiülepítésre  kerül  és  a  
megtisztított víz visszakerül e rendszer elejére.

• Technológiai szennyvíz csak a rendszer leürítése, tisztítása során keletkezik, mennyisége 60  
m3/év,  melyet  egy  50  m3 -es  földalatti  tartályban  gyűjtenek  és  a  települési  szennyvíztisztító  
telepre szállítják.

• Az  Alföldvíz  Zrt.  az  ARV/111-266/2018.  számú  befogadói  nyilatkozatában  hozzájárult  a  
keletkező tisztított szennyvíznek a szennyvíztisztító telepen való befogadásához.

• Engedélyes  a  telephely  szennyvíz  előtisztító  vízilétesítményeinek  az  üzemeltetésére  a  –  
35400/827-11/2018.ált.  iktatószámú  határozattal  módosított  –  81398-021/2013.  iktatószámú  
vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik, mely 2023. március 31. napjáig hatályos.

• Az ingatlanra hulló csapadékvíz a telep zöld területén elszikkad.

• Az érintett ingatlan nem esik kijelölt, illetve távlati vízbázis védőterületére. A létesítmények nem  
érintenek felszíni vízfolyást, vagy annak parti sávját.

• A  terület  a  felszín  alatti  vizek  állapota  szempontjából  érzékeny  területen  levő  települések  
besorolásáról  szóló  27/2004.  (XII.  25.)  KvVM  rendelet  szerint  kevésbé  érzékeny  területen  
helyezkedik el.
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A terület – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények  
védelméről  szóló,  módosított  123/1997.  (VII.  18.)  Korm.  rendelet  szerint  –  határozattal  kijelölt  
vízbázist,  parti  sávot,  nagyvízi  medret  nem érint,  az  árvíz  és  a  jég  levonulását,  valamint  a  
mederfenntartást nem befolyásolja.

A  telephely  vízellátása,  a  keletkező  csapadék-  és  szennyvíz  elvezetése  biztosított,  ezért  az  
engedély kiadásához hozzájárultam.

Előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.  
21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.  
(VII. 21.) Korm. rendelet 9. és 10. §-ában foglaltak figyelembe vételével tettem meg. Az árvíz- és a  
jég levonulására a tevékenységnek nincs hatása, a vízmentesítés során összegyűjtött csapadék  
vízjogi  engedéllyel  rendelkező  befogadóig  ártalommentesen  elvezethető,  határozattal  kijelölt  
vízbázis  védőterületét  nem érinti,  a felszín  alatti  vizek minősége védelmére és az ivóvízbázis  
védelmére  vonatkozó  jogszabályi  követelményeknek  megfelel.  Vízvédelmi,  vízgazdálkodási  
szempontból a tevékenység végzésére vonatkozó kizáró ok nem merült fel.

A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,  
valamint  a vízvédelmi  hatósági feladatokat  ellátó szervek kijelöléséről  szóló 223/2014. (IX.  4.)  
Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg.

Szakhatósági  állásfoglalásomat  az egyes közérdeken alapuló  kényszerítő  indok alapján eljáró  
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 62.  
és  63.  pontjában  meghatározott  szakkérdések  vonatkozásában,  az  általános  közigazgatási  
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt  
módon adtam meg.

Az Ákr.  55.  §  (4)  bekezdése  értelmében a  szakhatóság  döntése  az  eljárást  befejező  érdemi  
döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi  
határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

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

• Jelen határozat kiadását megelőzően Engedélyes a Főosztály által kiadott,  BE-02/ 21/35423-
009/2017. ügyiratszámú  hulladékgazdálkodási  engedély  alapján  végezte  nem  veszélyes 
hulladékok  kereskedelmét,  gyűjtését,  előkezelését  és  hasznosítását.  Az  engedély  2019. 
szeptember 30-ig volt érvényes. 

• Ugyanezen  a  telephelyre  Engedélyes  rendelkezik  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére  és 
előkezelésére  vonatkozó  hulladékgazdálkodási  engedéllyel  (ügyiratszám:  BE-02/  21/35423-
009/2017.),  valamint  a  BE-02/  20/40054-012/2018. ügyiratszámú,  előzetes  vizsgálati  eljárást 
lezáró  határozattal.  Engedélyes  által  végzett  tevékenységhez  Körösladány  Nagyközség 
Önkormányzat Jegyzője  15/18/2013. számon adott telepengedélyt.

• A  Körösladány,  Dévaványai  út  37.  sz.  alatti  ingatlan  az  Engedélyes  tulajdona. Az  ingatlan 
művelési ága kivett ipartelep és üzemi épület, raktár, illetőleg kivett anyaggödör, besorolásuk 
gazdasági-ipari terület. A telephely teljes területe 5,59 hektár. 

• Tárgyi telephely burkolt úton közelíthető meg, kerítéssel körbekerített, teljesen közművesített. A 
Kft. alkalmazásában 10 fő dolgozik a telepen.

• Az  átvett  hulladékok  mérlegelése  a   telephelyen  lévő  2  db  digitális  mérleggel  (1,5  t  ill.  2t 
méréshatárúak), valamint a telephelytől 2 km-re lévő Körösladányi Agrár Kft. telephelyén lévő 40 
tonnás méréshatárú digitális mérleggel történik.   A átvételi feltételeknek megfelelő hulladékról 
kiállítják a szükséges okmányokat, majd felvezetik a hulladék nyilvántartásba, és  a típusuknak 
megfelelő  tárolótérre  szállítják.  A  kereskedelmi  tevékenység során  megvásárolt  hulladékokat 
érvényes engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó szervezetnek változatlan formában adja át 
kezelésre Engedélyes. 

• A  nem veszélyes  hulladékok  tárolására  összesen  6870  m2 alapterületű  fedett   tárolótér  áll 
rendelkezésre.  Ezen  felül  az  udvaron,  betonozott  területen  is  történik  műanyag  hulladék 
tárolása. A tárolóhelyekre elkészített  üzemeltetési  szabályzatot  a  jelen határozat  rendelkező 
részének III. A) 8. pontjában  jóváhagytam.

• Előkezelés  során  a  papír-  és  kartonhulladékokat  válogatják  és  bálázzák.  A  szennyeződést 
tartalmazó  műanyag  hulladékokat  egy  zárt  rendszerű  mosóberendezésben  mossák,  majd 
agglomerálást  és  regranulálást  követően  a  műanyag  hulladékokból  készített  regranulátumot 
BIG-BAG zsákokban tárolják értékesítésig. 

• A Ht. 9. § és 10. §-a rendelkezik a hulladékstátusz megszűnésének feltételeiről. A Ht. 10. § (1) 
és (2) bekezdése szerint:
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„10.  § (1)  A  hulladékstátusz  megszűnésére  vonatkozó  feltételek  teljesítéséhez  szükséges  
egyedi, illetve részletes előírásokat – ideértve a szennyező anyagok határértékeit, továbbá az  
anyag vagy tárgy lehetséges káros környezeti hatásainak elkerülésére vonatkozó szabályokat –  
a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének végrehajtására  
kiadott uniós jogi aktus állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.

(2) Ha egy hulladékáram vonatkozásában a hulladékstátusz megszűnésének feltételeiről uniós  
jogi aktus nem rendelkezik, a hulladékstátusz megszűnésének további feltételeit,  valamint az  
ilyen feltételek teljesítéséhez szükséges részletes előírásokat kormányrendelet állapítja meg.”

Előzőek  figyelembe  vételével  a  határozat  rendelkező  részének  III.  A)  13.  pontjában  foglalt  
feltételemet  a  Ht.  9.  és  10.  §-aiban  szereplő  előírások  alapján  adtam ki.  A  hulladékstátusz 
megszűnésének  eljárása  tekintetében  a  tárgyi  technológiában  szereplő  hulladékra  még 
nincsenek kidolgozott EU kritériumok. Továbbá a magyarországi szabályozás sem született még 
meg, amely a hulladékstátusz megszűnését szabályozná meghatározott tanúsító szervezet által 
kiállított  igazolás  útján.  Ennek  figyelembe  vételével  a  hulladékstátusz  megszűnését  a 
hulladékkezelő nyilatkozatához kötöttem. 

• Levegőtisztaság-védelmi  szempontból  megállapítottam,  hogy  adatszolgáltatás-  és 
engedélyköteles  légszennyező  pontforrás  nincs  a  telephelyen.  A  szociális-  és  irodahelyiség 
hőellátását 1 db 40kWth hőterhelésű gázkazán látja el.

• Zaj-  és  rezgés  elleni  védelem  szempontjából  megállapítottam,  hogy  az  ingatlan  gazdasági 
övezetben  helyezkedik  el,  az  előkezelési  és  hasznosítási  tevékenység  teljes  egészében 
épületen  belül  történik.  A  Tiszántúli  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség  80390-009/2013.  iktatószámú  határozatban  a  telephelyre  zajkibocsátási 
határértéket  állapított  meg. Az előkezelés helyszínéül  szolgáló épülettől  több,  mint  300 m-re 
található  védendő  objektum,  így  a  meglévő  zajkibocsátási  határértékek  nagy  biztonsággal 
teljesülnek.

• A tevékenység során a földtani közeg védelme megfelelő, annak szennyezése a hulladéktároló 
helyek műszaki kialakításának következtében nem valószínűsíthető. 

• A telephely nem érint helyi, vagy országos védettségű természeti területet, vagy Natura 2000-es 
területet.

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

• A foglalkoztatottak foglalkozás-egészségügyi ellátásáról az INFOCCU-MED Kft. (székhely: 2120 
Dunakeszi, Vajda J. u. 8/a. a) gondoskodik. Engedélyes rendelkezik a Kft.-vel kötött megbízási 
szerződéssel.

• Az Engedélyes tevékenységéhez tartozó környezetvédelmi feladatokat  a Körös-Ökotrend Kft. 
látja el.

• Engedélyes  a  Generali  Biztosító  Zrt.-nél  rendelkezik  környezetszennyezési 
felelősségbiztosítással,  valamint  a  Kondorosi  Takarékszövetkezetnél  lekötött 
fedezetbiztosítással, mely megfelel a Ht. 71. §-ban és a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § 
(1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak.

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. 

Közegészségügyi előírásaim a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. § (7) g) pontján, a 
kémiai  biztonságról  szóló  2000.  évi  XXV.  törvény  15.  §  (2)  bekezdésén,  a  fertőző  betegségek  és  
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről  szóló 18/1998. (VI.  3.)  NM 
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rendelet 36. § (2) f) és i) pontjain, a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított 1999. évi XLII. törvény 2. § -án alapulnak.

A határozat  a Ht.  62. § (1)  és 80.  § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet  7.  § (2)  és 9.  § (2) 
bekezdésében  foglaltakon  alapul,  megfelelve  az Ákr. 81.  §  (1)  bekezdésben  foglalt  tartalmi 
követelményeknek.

Az engedély időbeli 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  –  közigazgatási  hatósági  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 4.4., 4.5., 6., és 7.  pontjai alapján 
814.000,- 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 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.  október  9.  napjáig  meghoztam  jelen  döntésemet,  ezért  a  BE-
02/20/00206-3/2019 ügyiratszámú függő hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások.

Gyula, 2019. október 8.

 Dr. Gulyás György

hivatalvezető
              nevében és megbízásából:

                  
Farkas József

                                                                                          osztályvezető

Kapják  :   ügyintézői utasítás szerint
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