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Tárgy: A REG Regionális Energia_ és

Kömyezetgazdá|kodási Kft. Lőrinci 071 hrsz.

(meddöhányó) és a Hatvan u42, 0443 hrsz.

(ipartelep) alatti teléphelyére Vonatkozó

egységes kömyezethasználati engedély

Határozat kiegészítése, módosítása

Mellékletek:

. gnódg§ilgfi ,,H" melléklet

o módosított ,,Te" melléklet

o ,,BAT" melléklet

o ,,A" melléklet

Ügyiratszám:

Ügyintéző:

E-mail:

Teléfonszám:

No/KVo/1-312021.

Borda Erika

szklenár katalin

lvák Eszter

Németh Bálint

szalai Márk sándor

simon lstván krisztián

si mon.istvan@nograd.gov.hu

06 32 795 188

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyl és Környezetvédélmi Fóosztály Kömyezetvédelmi

osáálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) - az Agrárminisztérium KmF/196_3i2020. iktatószámú

Végzése alapián küelölt illetékes kömyezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként - a REG

Reglonális Enérgia. és Kömyézétga2dálkodásl Kft,. (1021 Budapest, Hűvösvőlgyi út 54./a., KÜJ:

1OO47475O, KSH: 10271236-3821-113-01, továbbiakban: Kömyezethaszriáló) részére a Lőrinci 07í
hrsz. (meddőhányó) és a Hawan u42, 0443 hrsz. (ipartolep) alatii telephelyére (a továbbiakban:

Telephely) veszólyes ós nem Veszélyes hulladék kezelésére, ártalmatlanítására

kiadott NO/I(VO/12O5-38l202O, számú ógységós környezethasználati engedélyt (a továbbiakban:

Engedély) hivatalból kiegószíti, módosít|a és a kiegószítésekkel, módosításokkal egységes

szerkezetbe Íogla[a.

l.

ALAPADATOK
í. A Kérelmezó adatai:

Név;

Székhely:

KSH azonosító:

REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft.
,l021 Budapest, HűVösvölgyi tit ff./a.

10271236-3821-113-01

Agrárügyi és Kömyezetvédelmi Fóosztály Környezotvéde|mi osztály
3,100 salgótárján, Múzeum tér 1,

Tolofon: 06 32 795 188 Fax:0632795 170
E-mail: zoldhatosáo@noorad qov.hu; Web: ]ó4ó^d.nmkh.bu



Cégjegyzóksám: 01-09-062570

Adószáma: 10271236-242

KüJ: 1oo47475o

2. A Telephelv adatál:

Címe: Lórinci 071 hrsz, és Hatvan 0442,0443 hrsz.

KTJ.telephely: 101 208436 (Lőrinci), 101 050 673 (Hatvan)

EOV koordinátiák: Lőrinci- EOV Y: 697 455; EOV X 262 955,

Hatvan - EoV Y: 697 920; EoV X: 262 613

3. Az engedélyezett tevókenység

A tevékenység besorolása a. kömyezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati

engodélyezési eljárásról szóló 314/2005. (xll. 25.) Korm, rendelet [a továbbiakban: 314/2005, (xll.

25,) Korm, rendelet] alapján:

1. 2. számú melléklet 5. pont ,Hulladékkezelés" 5.1 . alpontja:

"Veszélyes 
hulladékok ártalmatlanítasa vagy hasznosíása 10 tonna/nap kapaDiláson felül, az

alábbiak közüI egy vagy több tevékenység szeint:

a) biologiai kezelés (D8)

b) íizikai*émiai kezelés (D9)

c) elegyíés vagy keverés az a)-b), valamint d)-k) alpontban és az 5.2, pontban felsorol

tevékenységek valamelyike efuégzésének előkészítése érdekében (D1 3)."

2, 2, számú melléklet 5. pon| ,Hulladékkezelés" 5,3. alpontja:

"Ne 
m veszélye s h u ll ad ékok

a) hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és áftalmatlanítási tevékenységek

ös§zossége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység

szeint, és a települési szennyviz kezeléseól szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi

iranyelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével:

ba) biológiaí kezelés,

bc) salak és hamu kezelése.'

3, 1. sámú melléklet 49. sor b) alpont: ,,NemveszéIyeshulladék-lerakó létesítmény 500 000 t

te lje s b ef og ad ó ka p ac it á stó l.'

Az Engedély kiegészül az alábbi. í6lkövér betústílússal kiemelt. 3,a, és 3.b, oontakkal:

3.a) A tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsoraíos árta'matlanítást és

hasznosítási mlfueletek felsorolásáól szóló 43/20í6, M, 28.) FM rendelet 2. számú

melléklete alapJán:

- R3_oldósze*ént nem használatos szetves anyagok vísszanyerése, ttjrafeidolgozása (ideérlve

a komposzüálást más blológiai átalakíési műveletekét, lovábbá a gázosííást.és a pirolízist is,

ha az iisszetevőket a2 uóbblaknát vegyt anyagként használják fel)

Agrárügyi és Környezewédelmi Föo§áály Kömy€zetvédelml o§áály
3100 salgótarJán, Múzeum tér 1.

Tel6íon:06 32 795188 Fax:0632795 170
E-mailI zoldhatosagíanograd.9ov-hU; WebI www.nmkh.hU



- R12 Átatakítíás az Rl.R11 művetetek valamelytkének elvégzése érdekében (R-kód hiányában

ez a művéIet magában foglalhatja a hasznosíést megelőző előkésátő műveleteket, mint
péIdául az Rl-R1l műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprtas, 6mörí?és,
pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionáIás vagy €lkülönftés)

3.b.) A tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodásl tevékenységek nyitwántar&ásba

vételéről, valamlnt hatósági engedélyezéséről slzóló 43912012, (Xll. 29.) Korm. rendelet

2. sámú melléklete alapján;

- E01 - 02 biológiai bontás
- EO2 - 01 széfitáIaszlás (szepaálás)
- E02 - B aprtÉs e(rzás, törés, darabolás, őrlés)

- E02 - 06 válogatás anyagmlnőség szerlnt (osztályozás)

- E02 - 17 mechanikai tisztítás

A teleohelven foMatott tevékenvség besorolása:

A teleDhelven véozett főtevékenvséo: Nem vészélves hulladék kozelése. ártalmatlanítás

A technológia ismertétése: ..Te" melléklet

Az elérhető leqiobb iechnikának Való meofelelés: ..BAT" melléklet

A tevékenvség megvalósításának köülménvei:

A tevékenysóg megvalósításának körülményeit a Kormányhivalal a LAWAND Mémöki lroda Kít. LWD/

192412020 számú hiánypótlási dokumentáció mellékleteként csatolt 2020. október 28. napján készült

helyszínrajzon feltúntetett állapot szerint íogadja el.

ll.

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Megállapításra került, hogy a tevékenységból országhatáron átterjédő jelentős kömyezeti hatás nem

Várható.

Agrárügyi é8 Kömyezotvéd€lmi Fóosáály Kömyezetvédelmi osztály
3í00 salgótaíján, Múzeum tér 1.

T€lefon: 06 32 795 188 Fax 06 32 795 170

TEAOR szám Tévékeny§ég megnevezése

3a21 Nem Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás (főtevékenység)

3700 Szennyvíz gyújtése, kezelése

3822 Veszélye§ hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3900 szennyeződésmentesítes, egyéb hulladékkezelés

Web: WWw.nmkh.hu


