
Orosházi Polgármesteri Hivatal 
Jegyzőjétől

Ikt. szám: Ál 431-2/2022.
Ügyintéző: Tóthné Brlázs Ildikó Tárgy: Guardian Orosháza Kft. Orosháza, 

Csorvási út 31. szám alatti telephely 
egységes környezethasználati 
engedélyének módosítási eljárása során 
felhívás közhírré tételre.

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokról 
szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 21. § (8) bekezdése alapján ezúton közhírré 
teszem a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztálya által a 
Guardian Orosháza Kft. (5900 Orosháza, Csorvási út 31.) Orosháza, Csorvási út 31. sz. 
alatti telephelyen egységes környezethasználati engedély módosítása kapcsán eljárás 
megindításáról szóló közleményt.

A BE/38/00115-6/2022. ügyiratszámú közleményt az Orosházi Polgármesteri Hivatal 5900 
Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alatti hirdetőtábláján, valamint a www.oroshaza.hu 
honlapon közzéteszem.

Közhírré tétel kezdő napja: 2022. január 24.

Közhírré tétel végnapja: 2022. február 14.

A fentieken túl a közlemény teljes szövege megtekinthető ügyfélfogadási időben (hétfő 8:00- 
12:00, szerda 13:00-15:00, csütörtök 8:00-12:00) az Orosházi Polgármesteri Hivatal B. 
épület, fsz. 1. sz. irodájában, Tóthné Brlázs Ildikó ügyintézőnél.

Orosháza, 2022. január 24.

Dr. Burai Mihály
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Levéve:

Orosháza,

Dr. Ligeti Lea 
csoportvezető
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csoportvezető

nevében és megbízás.

Orosházi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Telefon: 68413-022. Fax: 68/41 1-545 E-mail: varoshaza@oroshaza.hu.

Hivatali kapu: OROSHAZAPH, KRlD:504074100
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Orosháza,

Ügyiratszám: BE/38/00115-6/2022.
Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról

K Ö Z L E M É  NY

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a Guardian Orosháza 
Korlátolt Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Csorvási út 31., KÜJ: 100 185 823) ügyfél 
képviseletében eljáró Körös-Ökotrend Kft. meghatalmazott által benyújtott kérelemre indult egységes 
környezethasználati engedély módosítási eljárásában a hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés 
közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A hatósági ügy tárgya: az Orosháza, Csorvási út 31. szám alatti (KTJ: 100 367 833) telephelyen 
folytatott síküveggyártási tevékenységhez kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása
A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/00115/2022.
A hatósági eljárás megindításának napja: 2022. év január hó 14. napja
Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 105 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

• az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
• az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének az időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kopcsákné Lakatos Ildikó, Tel.: 66/362-944/2008 mell.

A kérelem és mellékleteinek elérési helye: Elérési hely: ftp://ftp.tiktvfkir.hu
Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu
Jelszó: gyula
Ügyiratszám: BE/38/00115/2022.

Érdekelt adatai
Neve: Guardian Orosháza Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5900 Orosháza, Csorvási út 31.
Adószáma: 10219151-2-04
Cégjegyzékszáma: Cg. 04-09-001823
KSH szám: 10219151-2311-113-04
KÜJ szám: 100 185 823

A tevékenység megnevezése
A telephelyen folytatott tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Khvr.) 2. számú melléklet 3.3. pontja alapján:

2. sz. melléklet
„3.3. Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is 20 

tonna/napolvasztókapacitáson felül”
az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

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

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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A tevékenység célja
A tevékenység célja: síküveg gyártására szolgáló létesítmények üzemeltetése.
Az engedélyezett olvasztási kapacitás 575 tonna olvadt üveg/nap, azaz 23,9583 tonna/óra.

A tevékenység folytatásának helye és a terület nagysága:
Címe: 5900 Orosháza, Csorvási út. 31. sz.
EOV koordináták: X=139361 m; Y=775599
A terület nagysága: Orosháza, belterület 5055 hrsz., 6 ha 359 m2 kivett ipartelep

Orosháza, belterület 5025/15 hrsz., 10 ha 1657 m2 kivett ipartelep, kivett 
csatorna
összesen 16 ha 2016 m2

A terület tulajdonosa: Guardian Orosháza Korlátolt Felelősségű Társaság
5900 Orosháza, Csorvási út 31.

KTJ: 100 367 833
KTJlétesítmény- 101 616 756

A benyújtott kérelem:

A Guardian Orosháza Korlátolt Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Csorvási út 31., KÜJ: 100 185 
823) ügyfél képviseletében eljáró Körös-Ökotrend Kft. meghatalmazott 2022. január 13. napján kérelmet 
nyújtott be a hatósághoz, amely alapján 2022. január 14. napján hatósági eljárás indult.

A telephelyen a Kft. a síküveggyártási tevékenységét a 2020. január 9. napján kelt, BE-02/20/00081- 
2/2020. ügyiratszámú egységes környezethasználati (továbbiakban: IPPC) engedélyében foglaltak 
alapján végzi, mely 2030. március 31. napjáig hatályos.

A kérelmezett módosítás az IPPC engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély módosítására 
vonatkozik, mivel a telephelyen üzemeltetett P27, P28 és P29 jelű légszennyező pontforrás és az ahhoz 
tartozó bután-elpárologtatási technológia megszüntetésre került. Ezen felül az üvegkidolgozási 
technológiában egy új, P37 jelű légszennyező pontforrás létesítését kérelmezték, mely a bevonósori 9 db 
elszívó szivattyúhoz kapcsolódik. Továbbá az IPPC engedélybe foglalt zajkibocsátási határérték 
módosítását is kérelmezték, valamint az új gáztartályok cseréje és az üvegtörmelék-tároló garat 
befedése miatt az engedély vonatkozó részeinek módosítását.
A telephely öblösüveggyártási kapacitása változatlan marad.

A tevékenység hatásterülete

A telephelyi tevékenység összesített hatásterületét az I. sz huta (üvegolvasztó kemence) P1 jelű 
pontforrásának NOx-kibocsátása határozza meg, és az a telephely 3200 m-es környezetére terjed ki. 
A kérelmezett módosításhoz kapcsolódóan a telephelyi tevékenység hatásterülete nem változik.
A közvetett hatásterülettel érintett település: Orosháza város közigazgatási területe.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 
észrevételt tehet. Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 
annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető 
meg olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy 
olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az a d a t- 
ide nem értve a minősített adatot -  megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre 
jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során másolatot, kivonatot készíthet vagy -  
kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében -  másolatot kérhet, amelyet a hatóság 
kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles 
jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a 
hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény (továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és
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érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi 
közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján az alábbi döntéseket 
hozhatja:
a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati 
engedélyt, vagy
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység 
felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba -  az ügyintézővel történő előzetes 
egyeztetést követően -  betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

A közhírré tétel útján történő közlés a Khvr. 21. § (3) bekezdésén, az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontján 
alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére.

Figyelemfelhívás

Az engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság 
közleményének közhírrétételétől számított 21 napon belül lehet észrevételt tenni.

Kelt: Gyula, 2022. január 20.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Lipták Magdolna
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.
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Ügyintézői utasítás a BE/38/00115-6/2022. ügyiratszámú irathoz.

Címzett neve (pl: tulajdonos, 
képviselő, meghatalmazott)

Kézbesítés 
módja Cím Melléklet(ek)

1. Orosháza Város Jegyzője hivatali 
kapu

202087167 -

2.
Kormányzati Portál
Közzététel időtartama: 2022. január 
21.-2022. február 11. (21 nap)

ÁNYK www. hirdetmények. 
magyarorszag.hu

3.
BÉMKH KTHF
2022. január 21. -  2022. február 11. 
(21 nap)

hirdetőtábla helyben

4. E-irattár helyben - -


