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Teodóra

A Nyfu'ség-MÉgrrt.
hulladékgazdálkodási engedélye

[{ATÁno ZAT
A Nyírség-MEHKft. (4400 Nyíregyháza, Kállói u.'71lA., telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói u.7|lA.,
8522l|39,85221110 hrsz. KSH száma: l1497024-461'7-|l3_15, KÜJ: l0038l 883' KTJ: l00 632708)részére a
határozat I. pontjában megielölt veszéIyes hulladékok szállítását és gyűjtését,valamint a II. pontban
megielölt veszélyes hulladék hasznosítást megelőző előkészítését(előkezelését) a Szabolcs-Szatmár-Bereg
rnegyei Konnányhivatal az alábbi feltételek brretartása mellett

engedélyezi
ezzel egyidejűleg a Kft. Nyíregyháza, Kállíói u. 71lA. szám alatti telephelyén kialakított veszélyes hulladék
táro lóhe ly üzerne ltetés i szabály zatát

jóvdltagyja.

I.

Szállítható. gyűithető veszélves hutlladékok:

Bwq

kódszánr

l6

É{ulIadékmegnevezése
a hulladéI<jegyzékbemr közelcbbről

Mennyiség (t/év)

mcg nem határozott

lrullaiIóIr

a

16 01

közlekedés (szálE;ítás) különböző területeiről szárrngzó
hulladékká vált gép$ármű (ideértve a terepjáró járművet is),
a hulladékká v#;lt gépjármű bontásátlól, valarnint
karbantartásábóI saármazó hulladék (kivéve a 13, a 14
főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meghatározott huIladék)

16 01 04'k

hu1

t6 02
16 02 rr*

elektromos és elektrg}nikus berendezések hulladéka
(HCFC,
klór-fl uor-szénh idrog*neket
HFC) tartalrnazó
használatból kivorrt berendezés
veszélyes anyagokat úarÍalmaző kiselejtezett berendezés, arnely
különbözik a 16 02 Os-tól 16 02 2-is teriedő hulladéktíousokltóI
elemek és akkumulá'Éorok
il
ólomakkumulátorok

16 02 13*

ladékká vált séoiárniű

6.',750

2.000
2.000

1

16 06

t6 06 01*
20

telepiilési hulladék (háztartási hulladék és a háztar*ási
hulladékhoz hasonsó kereskedelmi, ipari és intézményi

10.000

hulladék)' ideértve a;z elkülönítetten gyűjtött frakciót is
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U

elküIönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve * &5 01)
klór-fl uor-szenjliidrosént tarta|maző kiselei tezett bererrqdezés
yeszélyes any'ragokat tartalrnazó kiselejtezett elgk'tromos és
elektromos ber'ierrdezések, arnelyek külörrböznek a 20 {sl 2l-től és
a20 01 23-tól

23*

20 01 35*

II. Hasznosításra előkészíthető {előkezelhető)
EWC kódszám

veszélves hulladék:
Mennyisóg" (t/év)

Hu lladé'lk m egnevezése

E02-09,802-10

hulladékká vá}:t

t6 01 04*

Hasznosítás kódia

A hasznosítást megelőző előkás;zítés módja és kódja:
E02-09 h u llad ékká vált gépj árxn íi szár azr a fektetése

E02-10 hulladékká vált gépjármnű bontása

IIl. A tevékenvsés területi behaltárolása:
- az I' pontban megielölt veszélyes lrulladékok szállítása és gyűjtése tl,ekintetében:

Magyarorsz ág kőzigazgatási l1€rü lete
- a II' pontban meg|elölt vesz.télyes hulladék hasznosításra történő elöitr<észítése (előkezelés) tekintetében:
a

Kft. Nyíregyháza, Kállói w" 71lA' szám alatti teleplrelye (Nyíregytrrlrza,8522ll39,85221110 hrsz')
hasznosítást

TV.
hul ladék szállítás, gyűj

A Kft. a

határozat

l.

t,ós.::

pomtjában rnegjelölt veszélyes hulladékokat gazdálkodő szervezetektől, illetve

magánszemélyektől saját g1épjánniiveivel összegyűjti (tulajdonjmgilag átveszi) és minden esetben
beszállítia a Nyíregyháza,Klá||oi u. 11lA. szám alatti telephelyére'. V&gY a magánszemélyek, gazdálkodó
szervezetek maguk szállítjá&x be a Kft' teleplrelyére. A beszállítofft hulladékok rnérlegeléstkövetően a
te

l

ephe lyen kial akított gyű.!tő:lh

e

lyeken kerü l nek táro

l

á

sra.

A telephelyre beszállítfur;a kerülő akkumulátor hulladékok és hnt,adékká vált elektronikai berendezések
a 8522lI39 lrrsz-ú tertiletem tnlálható akkurrrulátor1árolóban kerülneh: gyűjtésre. Az akkumulátortárolő zátt,
fedett é1liilct, al.jr'ata ir l<érrrla,r hatásoknak clleriálló, kárnrentővel ellá,lott beton.
A gyűjtött akkurnulátog lés elektronikai hulladékok egységralre*mány képzésétkövetóen engedéilyel
rendelkező kezelőnek kerütnrek átadásra.
A lraszrrálatból kivont gélpjárművek a 8522lI39 hrsz. alatti gépj;ármű bontó csarnok mellett kialakított
gyűjtohelyen kerülrrek gyűjtlesre. A telephelyre beérkező használatból kivont gépjárművek kezelés előtti,
teleplrelyen belüli gyűjtése v,ízzárő felülettel ellátott tároló helyen, ,a Szabadban történik. Az itt keletkező
szennyezett csapadékvízelt;:ezetése, tisztítása megoldott, vízjogil'mg rendezett, a telephely rendelkezik
v

ízjo gi üzemeltetés i engedál}íyel.

A szállító

gépjárrnűvek gárolása a teleplrelyen történik, burkolt területen, tisáítása szerződés alapján
l rende l ke;üő autómosóban tör1én i k.
has zno s ít ás t m e ge l őz ő et őké s z ít és ( előkezel és) :
A hulladékká vált gépjáriművek hasznosítást megelőző előkészíméseSTH-0003/E/10/IJ típusúszárazra
fektető berendezéssel törterrii,k, vizzárő aljzattal és kármentővel elláttrtt zár1épületben. Itt a gépjárművekből
a folyadékok leszívással kerl.íjlnek eltávolításra és közvetlerrül a gy'trjiitőlrelyen |évő zátt tartályokba kerülnek
v ízj o gi

en gedé l lye

bevezetésre. A klímaberenaíezés hűtőközege vákuumos lefejtő L'lerendezéssel kerül e|távo|ításra,

zátt"

tartályba vezetve a gázt.
Szárazra fektetést köve&.ően a

jármű átkerül a bontóműhelykle' rnely szintén vízzárő aljzattal és
kármentóvel ellátott záfi. épú|et.Itt tör1énik a további hulladékosr (üveg, műanyag' kárpit, gurni stb.)
kiszerelése. A bontósoron l*csupaszított karosszéria gépi ollón ledarabolva kerül engedéllyel rendelkezo
asznosítónak továbbadásra "
Az autóbontás során ke,,letkező nem veszélyes hulladékok gy"iíjtéseaz épületen belÜl, munkahelyi
gyűjtőlrelyen konténerekber"n tör1énik. A veszélyes hulladékok a s;zárazra fektető nlíihely melletti üzemi

h

f

gyíijtőhelyen kerülrrek gyűjtésre ktirnyezetszennyezést megakadályozó rrnódon' majd innen kerülnek

átadásra engedéllyel rendelkezó kez'plőnek. Az územi gyűjtóhely üzemeltetési szabályzatát a feltigyelőség
a I 2 6'/ B -2 l 20 0 5 . számú h atár o zattal }ióválragyta'

V.

Rendelkezésre álló műszaki. személvi és Dénzügvi eszközök:
műszaki eszkozök:
hídmérleg

száI|ítő gépjárművek
szár azr a fektető berendezés
leszívó berendezések
légszerszámok
kézi szerszárnok
személyi állomóny:
ügyvezetők
körrryezetvédelmi felelősök
rakodógóp kezelő
borrtást

v

égzó a1kalnrazott

mérleges
segédmunkások
gépjármrlivezetők

pénziigyi eszköz.'
bankszámlárr elk|ilörrített fedezet az ,esetlegesen bekövetkező
kö rn yezetsze rr nyezé s i fe l e l őssé gb izttns ítás

kornyezetvédeími károk elhárítására

VI. A hulladékeazdálkodási teYllkenY$ég során betartandó általános előírásrnk:

1.

Mirrden tevékenységet úgy kell n:regtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb
rnértékberrérintse' Vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon
környezetveszélyeztetést vagy könnyezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a
képződő hulladék nrennyiségénekés veszélyességénekcsökkentését, a hulladék hasznosítását' továbbá
körrryezetkírrrélő árta lrnatlarr ítását.

2.

l{ulladékgazdálkodási tevékenységejt aZ emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül
úgy kell végezni, hogy az ne jelen$-sen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavarő
(lratárértéket nreghaladő) zajt vagy buzt, és ne befolyásolja hátrányosaln a tájat, valamint a védett
tertrrészeti és kulturális értékeket.

3. A

körrryezeti károk elhárítására szcllgáló biaosítási szerződést az engedél*v éIvényességiideje alatt fenn
kell tartani.

4.

A hulladékbirtokos a hulladék kezeleséről
- aZ á|tala üzemeltetett hullradékkezelő létesítményben.Vagy berelrdezéssel végzett előkezelő,
haszrrosító vagy ártalmatlanítŐ eljárás'
- a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

- a hulladék szállítónak történő átadása,
a hulladék gyűjtőnek töfténő á6adása,
- a hLrlladék közvetítőnek töfténo
iit
- a hLrlladék kereskedőnek történrő átadása,
- a hulladék kozszolgáltatónak tCIfténő átadása - ideértve a hulladék hullndékgyűjtő ponton vagy
hLrlladékgyŰrjto udvarban tör1értő átadásának esetén is -, vagy
- a hulladék átvételi helyen, illetve azátvéte|re kötelezettnek történő átaclása útján

_

átadása,

gondoskodik.
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5.

Ha a hulladékbirtokos a hutiladékot másnak átadja - a hulladékgm:zdálkodási közszolgáltatás keretében
törtérrő átadáS kivételével -", ffi€B kell győződnie arról, hogy az áitwevő az adoÍt hullaclék szál|ítására,
közvetítésére, kereskedelmóre, illetve kezelésére vonatkozó hulladÉkgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,
vagy aZ adott hü1ladékgazdá[l!<odási tevékeIiység végzósél-rez szüksEgi:s nyilvántaftásba vétele megtörtént.

6.

Az engedélyes a berendezéseik hibás működése és káresenrény beko,v''etkezése esetétr gondoskodni köteles
károk elhárításáról a havária tervben foglaltaknak rnegfelelően,
valamint köteles gondoskodnii az eredeti állapot helyreá1lításáról.

k<ite',les

'/. A

hulladék szállításhoz és eliókezeléslrez lrasznált eszközállomárry't
szárl alatti telephelyén tároli'latia'

;a

a

éftesíteniaz illetékes hatóságokat,

Kft. a Nyíregyháza,Ká|lői u.1IlA.

8. A

szállítójárművek nrosása és tisztítása kizárólag olyan gépjórai:lliitnosóban tör1énhet, amely vízjogi
üzenteltetési erigedéllyel l,agly közrnű rákötéSi engedéllyel rendelkez..ck.

9.

A lruliadék szállító.ja felelós

m lrulladék rendeltetési helyére történő bo,iztoriságos eljuttatásáér1.

10. Szá|lításból eredó szennyenés esetén a hulladék szá||ítőja gonde,lskoclik az eredeti körriyezeti állapot
helyreállítás áről, Így különösen a terület szennyeződésmentesítésérőll és a hulladék elszállításáról'
huüladék esetén a veszélyes lrulladékka{ l+,;apcsolatos tevékerrységek végzésének
feltételeiről szóló kormányrerrdelet szerinti, a veszélyes hulladék ny:lrlvántartás részétképező fuvarokmányt
és szá|lítási lapot a szállítás rmegkezdésériekidorendje szerint render've 10 évig köteles megőrizni.

1I.

Az engedélyes veszólyes

12.

A bontó

13.

Az

vált gépjárrnű szárazra fektetése és bontása sorárr kinyer1hLrlladék kezelésétvégző
hulladékkezeIő környezetkö:zpontú irányítási vagy környezetvédelreri vezetési rendszeft vezet be, illetve
elvégezteti akkreditált tant:rsító szervezeÍ általi tanúsíttatását v;agy hitelesítését2016. január l-ét
követően'
és a hulladékká

adatok teljeskörűségéért, az adortszolgáltatásra kötelezetlre vonatkozó
rendszerrel, va1amint saját nyilvárrtar1ási rendszereivel, mérési,
statisztikai
számviteli szabályokkal,
adatszolgáltatás sorátr közölt

nregfigyelési adataival való ,'tgyezésért az adatszolgáltatásra kötelez*tt felel.

tevékenységétlleÍrtt érirltő- adataibarr aZ errgedélyberl
be, aZ enged;cly jogosultja a vá|tozást - annak
következik
változás
képesu
megltatározottaklroz

74' Ha.

15.

az engedélyes hrrltadékgazdálkodási

beltör'ctkezósétől

szárlrított

Az

a

engedélyes

,i

5 llapol] belLil - a Kormán1'Ilivatalrrakki5teles be.ielerrteni.

hulladéjkgazdálkodási ter,ékerrység folytatásának megszűnését,befejezéséta

rnegszűnést, befejezést megelózően legalább 30 nappal

16.

Az

-

a Kornrátr,"vlrivatalnak

errgedélyes - lra tevékemysége megl'áltozik vagy megszűnik

*

köteles bejelenteni'

az adaÍszolgáltatási kötelezettségének

megváltozását vagy megsninését a kötelezettség keletkezésétől' rnegváltozásátó[ vagy megszűnésétől
számított 15 trapon beli.il a F*orrrránylrivatalnak írásbarr köteles bejel'enteni.

vII. A

hulladékok szátlÍtésra. eyűitéséreés hasznosítást tmeeelő4ő előkészítésére(elő_kczelés)

vonatkozó sneciális elsíráso|<:

1'l.

A

hulladék szállítási, gJ-K-ijtési és előkezelési tevékenységet,az engedélyes csak

meglratározott technológiai lleirás alapján végezheti'

18. Azéves maxinrális szállíthartó hulladékrnennyiség:24'150
19.

tonna.

a IV.

pontban

u|

hulladékká vált elektrornros, elektronikus bererrdezést - kiiltSnöserr az ózonlebontó anyagokat és
fluorozott, üveglrázhatást okozó gázokaÍ taftalnazó hőcserélo beretrdezések lrulladékát, a higanyt
tartalmazo lénycsövek lrulladékát és a fotovoltaikus parrelek hLrlladtékát _ elkülönítetten kell gyűjteni.

A

20.

A

hulladékká vált elektromos, elekfr*nikus berendezés szállítását és gyűjté:sétúgy kell végezni, hogy a
berendezésben lévő veszélyes anymgok elkülönítése, úrjrahasználatra előkészítése,újrafeldolgozása
rnaradéktalarrul biztosítltató legyen. A^z űjrahasználatra elokészítésés az újrafeldolgozás kÜlönösen akkor
biztosítható, lra a hulladékká vált e$ektromos, elektronikus berendezés szállítása és gyűjtése során a
hulladék nem károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve azidőjárás hatásainak..

2l. Arnennyiben az

erigedélyes a közúti jánnűvek bontásának feltételeiről szó,iló rendelet szerinti vizsgálat
alapjárr azt állapítja neg, hogy a gépjánnű bontásra átvehető, a bontási átt'ételi igazolást kiáIlítja, és a
gépjárlnűvet kezelésre átveszi' A bon'{ási átvételi igazolás kiállítását követőeqr a gépjárművet hulladéknak

kelltckirrteni.

22. Ahulladékká r,ált gépjármÍi Úrjrahasznialatra előkészítését,hasznosítását vagy ártalmatlanítását megelőzően
a gépjárművet szárazra kell fektetrci, az akkumulátofi, folyadék állapot* gázÍ tárolő tartályokaÍ, az
övfeszítő és légzsákok robbanó patrllrrjait, minden potenciálisarr robbarrásv,eszélyes és balesetveszélyes
anyagot vagy tárgyat, üzentanyagetd, olajokat, hűtőfolyadékot, fagyállo folyadékot, fékfolyadékot,
klírnaberendezésfolyaclékát, minden egyéb folyadékot, higany tar1alnrú alkatrészt el kell belőle távolítani,
hatástalanítani, majd ezt követően a hulladékkává|t gépjármíivet szét kell boruíani.

23.

A bontás során a hulladékká vált gépjánnűből legalább az alábbi hullmdékokat kell eltávolítani: a
katalizátorokaÍ, a rezet, alurníniumot vagy magnéziunr ot tal1altnazó férn alkar-részeket, a gumiabroncsokat,
a rragyobb mérctű tnűarryagokat, az Ül:'eget, illetve üvegbol készült elerneket.

24.

A lrulladékká vált gépjármiivel, továtlhá

25,

A bontás solán kinyeft, elkülönítettar*yagokat' elemeket, alkatrészeket, tartoziékokat, összetevőket, továbbá

annak alkatrészeivel kapcsolatos val'anrennyi kezelési műveletet a
lehető legrör'idebb időn beli.i1 kell elvegezrri.

az ezekből szál'mazó lrulladékot elküli:inítetterr kell gyűjteni.

26.

A

2] '

Az

28.

Az

29.

A

telephelyen az egyidejűleg gyűjtott hulladékok összes mennyisége nenr &raladhatja meg a telephelyen
kialakított gyÍijtőhely összes befogadió kapacitását. A telephelyerr egyidejű$eg gyűjthető lrulladékká vált
gépjármű mennyisége: 50 tonna' egyéb veszélyes hulladék (akkurnulátor lrulladék és hulladékká vált
elcktronikai bererrdezések) rnenrryisége:50 tonna.
eIrgedélyes a tevékerrysége sorárr keletkező veszélyes hulladékait a Lelephelyerr kialakított üzenli
gyűjtőhely'err gyÍijtlreti, ahoI a veszé[]yes hulladékok legfeljebb 1 évig tárol$ratóak, a tevékenységesorárr
keletkező tietl veszélyes liLrlladékoka{ a telephelyerr kialakított rnutrkalrelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti, alrol a
ttolrl vcsoÚiycs iluiiaciÚk képirődÚsÚLt-li szátriílotL legícljcijl, ó lrólrapig gyűjíitcti_i.

engedélyes naprakész nyilvánt;artást köteleS vezetni teleplrelyerrkéru{ és lrulladéktípLtsonkénta
tevékerrysége során képzodő, rnástó$ átvett, másnak átadott vagy általa kezelt lrulladékokról, valamint
adatszolgáltatását a veszélyes hulladd"k gyi'rjtésre, előkezelésre tor1énő átvételéről a HIR-NÉ-főlap, HIRNÉ_zadatlapokon köteles telje síteni az Általános Nyomtatvárryekitöltő 1ÁNvr; program
használatával kitoltott elektronikus ,űrlapokon, elektrorrikus úton negyea{évenként tárgynegyedévet
követő 8. nrunkanapig, a tevéker'ry:ség során keletkező hulladékokról a HIR-ÉV- főlap, HIR-ÉV-I
adatlapokon köteles adatszolgáltatá:st teljesíteni az Általános Nyorntatválrrykitoltő 1Áxvr; program
lrasználatávalkitoltott elektronikus iirlapokon, elektronikus úton minden évben a tárgyévet követő év
március 1. napjáig.
bontó a hulladékká vált gépjárnriivek átvételéről, bontásáról és további kezalésre tör1énő áÍadásáről

a gyár1ónak szolgáltat adatot, ha a gyártő a gyáftői kötelezettséget'közv'etítő szervezetre nem ruházta
át',

a közvetítő szervezetnek szolgáIlat adatot, lra a gyárró a gyártoi kötelezettségét közvetítő szervezetre
átruházta és a bontó _ mint az átvevő-és kezelőlrálozat tagsa * a közvetítő szervezettel szerződést
kötött,

az előző két lehetőség kivételéveI közvetlentil az
ér, nlárcius

l. napjáig.
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részére szolgáltat adatot, a tárgyévet követő

vIu.

1. Az

hulladék

tároló helv üzemeltetésc soEán betartandó előírások:
engedélyes

b gyűjtott lrulladtékok előzetes válogatását, előzetes

miniszteri rendeletben meghatár,'ozott kivétellel

-

tárcylását

-

kormányrendeletben

vagy

összesen legfeljebb 1 évig végezheti. Ezt követően

a

hulladék kezelésérolhaladéktalanul goridoskodni kell.

z.

lrelyen tárolt htglladékfajtáját és típusát a tárolás helyém megkülönböztethető,jól
figyelemfelkeltő jelzés' felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatcl*an fel kell tiintetni.

A hulladéktároló

látható,

3. A

tárolás sorátl használt gyűjtöedér-iyek és tárolóterek (így kiilörlöSel] aZ út és térburkolatok) állapotát az
üzemeltetési szabályzat előírásall szerint rendszeresen elienőrizrri és szti:kség szerint javítani kell. A sérült
és a hulladék tárolására alkalmatjlarr gyűjtőedényeket haladéktalanul éprel kell cserélni'

4.

A tárolás során

a lrulladékhoz történó szabad és akadálymentes hozzáférg:st folyanratosan biztosítarri kell.

5. A

lrulladéktároló lrely üzerneltetője gondoskodik arról' hogy az úze.neltetés megfele|jen az elérhetó

6' A

lrulladéktároló liely tizemeltetóje a lrulladéktároló helyerr tárolt huüladékról a telephelyen, naprakész

legjobb technikának.

n-ródon üzenrnaplót vezet.

'7. Az engedélyes aZ általa gyűjtö,tt veszélyes hulladékok táro|ására szoftgáló hulladéktárolóhely műszaki
kialakításáról a lratályos jogszlabályban foglaltakrrak nregfelelően legkésőbb 2016. szeptember 30-ig
koteles gondoskodni.

Ix. A feliigyeleti díjra vorratkozó

'rendelkezés:

A Kft.

lrulladékgazdálkodási ,errgedélyhez kötött tevékenységet fol:ytat, ezért telephelyenként éves
fetiigyeleti díjat köteles fizetní..
A díj mértéketelephelyenkén-'t (a fióktelepet, valamint teleplrely híárryában a székhelyet is ideértve)
40.000,- Ft azaz negyvel]ezer tforint' Az engedélyesnek 2016._slatől Elinden évben a tárgyévi esedékes
feltigyeleti díj teljes összegét a tárgyév február 28-ig kell megfizetni, amelyet egy összegben átutaláSi
megbízással kell teljesíteni Saabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormánylrivatal Magyar Allarnkincstárnál
vezetett 10044001_00299695-ÜO000000 számú előirányzat-fellrasználás'ikeretszárnlájára.
Késedelrrres telj es ítésesetétt kés:edelrrri pótlékot kel l fi zetrl i.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye}i Katasztrófavédelmi lgazgatőság 365*00/3550]l2al5, ált. számú (2449'
Í2aÉ.saját szárnú) szakhatósági állásfoglalásában, valamint a lSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság i3{yíregyháza Katasztrófavédelmi Kix-endeltsége a 36510ll42a3n0t5,
számú szakhatósági állásfoglatgásában a tevékerrység engedélyezéséhrezelőírások nólkül hozzáiárultak.

'ált.

A

szakhatósági állásfog|alások e!$en önálló
jogorwoslat keretében támadható x'rreg.

jogorvoslatnak nincs helyle, az csak je|en határozat elleni

Az

eljárás során eljárási költségként aaz engedélyezési eljárás igazgatási szc'lgáltatási díja rnerült fel, melynek
megfizetésére azúgyfé|köteles. Az eng";edélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 300.000 Ft, melyet azugyfél
megfiZetett' Egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Ezen határozat jogerőre emelkedé:sévelegyidejűleg a 8766-1112010. szácnú határozatban foglalt engedély
hatályát veszti.
.at
Bzen engedély az előírások betartálsa esetén jelen határozat jogerőre ennelkedéséneknapjától 2020. május
31-ig érvényes.

Jelen engedély _ ha ellene jogolrvoslati kérelem nem érkezik _

enrelkedik jogerőre.

-6-

a

közlés .napját követő 15. napon

E' határozat ellen a közlés nap.iát követő 15 napon belÜrl az országos Környezetvédelnni és Természetvédelmi
Főfelügyeloséglrez címzett, de a Szabolcs-Sratmár-Bereg Megyei Kormányhivataii Környezetvédelrni és
TerrnészetvédelrniFőosztályáh oz 4 pé|dányban be,'tryújtott fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés díjkötelbs, a díj nrértékejelerr enged.'elyezési eljárás 50 oÁ-a, azaz 150.000 -Ft'.
Fellebbezés esetén a fellebbezési eljárás díját a Szabolcs-Szatrnár-Bereg Megyei }tr{orniányhivatal Magyar
Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú előirártyzat-felhasználási száInlájára kell
nlegfizetni a fellebbezés benyújtásával egyid*iűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni:
Környezetvédelnri és Terr-nészetvédelrnilrőosáályl elnevezést és ahatárazat ügyszárnát is.
A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására ,nincs lehetőség.
A fellebbezés alapján a Szabolcs-Szatmár-,Bereg Megyei Kornrányhivatal a flatározat módosításáról
vagy visszavorrásáról illetve aZ országos Környezetvédelmi és Ternrészetvédelrli Főfelügyelőséghez való
felterj esztésről dönthet.

Ir,IDoKotÁs
A Nyírség-MÉurt' (4400 Nyíregylláza, Kálilói u.71lA.) 2015' rnárcius 13-án érkezett kérelrnet nyújtott be a
Szabolcs-Szatrnár-Bereg Megyei Kormárryhivaeal jogelődjólrez (a Felső-Tisza-vidékri Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Feltigyelőséghez)' melyben veszélyes lrulladékok szállitását, gyűjtéséit, hasznosítást mege|őző
előkészítését(előkezeléSét) kérte errgedélyezni.

kérelemmel kapcsolatban a Felügyel6ség megállapította, hogy az eljárárs a környezetvédelmi,
természetvédelmi' valamint a vízügyi hatósági e$járások igazgatási szolgáltatási díjairól szőlo 3312005. (XIi.27.)
KvVM rendelet 1. sz. mellék|et ll4'4., Il4.5., Lí11. főszámai alapján igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj
lnértéke:300.000 Ft, amelyrrek megfizetését az ügyfél a kérelem benyújtásával igazc;,|Ía. Valamint a kérelem
benyújtásával egyidejűleg igazolta, hogy a SzaLrolcs-SzatIrrár-Bet'eg Megyei Korrrrányl{rivatal Népegészségügyi

A

Szervének 24.200 Ft-ot megfizetett szakhatósági l'iozremtiköd ési igazgatási szolgáltatási düjként'
15B. s (1) bekezdése szerint: ,Az e|jár#:si költséget a lratóság összegszerűen htatározza meg' és dönt a
költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költs&g esetleges visszatérítéséről.''

A Ket.

Az eljárás során a Ket. 153' $-a szerinti költségek közúl az
megfizetésére az ügyfelet kötelezteIn

Az ügyfél az

igazgatási szolgáltatási

díj meri'ilt fel,

rnelynek

eljárás során az igazgatásí szolgáltatásí díjat megfizette'

A

kérelem benyÚrjtását követően a Felügyelt-lség a 4667'2l20r5. szátnÚt levelében az el1árás nregindításáról
értesítette az éritltett irlgatlan (Nyíregylráza, B522i"139 hrsz-ír ingatlan) tulajdonosait.
-iovái-,bá
a ireIi.igycitlség .r ,iÚó7 -3l20i5. sz*rltú ir:r.'eiÚ'ucrr az cijár'ás riltgiiiriíiásái' ói Úr Lesírul"i'i" irz úi iiti.o.i'
ingatlarrok (Nyíregyháza, B522l110,85221139 F:rrsz_ú irrgatlarr) egyéb jogosultjait, akiket felhívott arra, hogy
nyiIatkozzanak arról, hogy az ügy a jogukat vagy.i!ogos érdektiket érirrti-e,
A jogosultak a megadott határidőn belül, iltrctl,e a mai napig nem nyilatkoztak' így a Kormányhivatal úgy
vélelmezte, hogy az ttgy nenr érinti jogukat." jogos érdektiket, ezéft ugyfélnek mrenr rninősülnek, így a
Korrnányhivatal résztikre jelerr eljárásban további dokttmentumot nem kütdött.

A

N1'írség-MÉHKft' kérelniébenelőadta a s;állítarri, gyűjterri, előkezelni kívánt hulladékok EWC kódját,
megnevezését, mennyiségét,a hulladékgazdálkoelással érirrtett terlilet megjelölését, a hnrlladék szállítás, gyújtés,
előkezelés technológiáját, műszaki, környezeitvédelmi jellemzőit, a hulladékkeze,lés műszaki, szenrélyi,
közegészségtigyi feltételeit. a kezelés telephelyére vonatkoző múszakr információkat, a kezelés során képződött
anyagok, hulladékok nrenrryiségét,azok kezelési rnródját, a kezelés anyagmérlegét, a kezeliés szempontjából kritikus
ellenőrzési pontokat, a kezelési művelette,ii elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, a
környezetbiztorrságra vonatkozó tervet ' Kérelméhezcsatolta az eljárási díjak utalására vmnatkozó banki kivonatot,
a kérelenl készítőjénekmunkaszerződését, végzettségétigazolő oklevél másolatát, az úgyvezető végzettségét
igazoló oklevél rnásolatát, a telephelyerr kialaklított veszélyes hulladék táro}öhely üzemeltetési szabályzatát, a
szállító gépjárművek forgalnri engedélyeinek m&solatát, a gépjármű vezetők vezetői erxgedélyeinek másolatát, a
teleplrelyre vonatkozó bérleti szerződés másolatá.:{, a telepengedély másolatát, pénzúgyi fibdezetről szóló igazolást,
a Kft. vezető tisztségviselő.|ének korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységér,lilszóló nyilatkozatát,
környezetszennyezési felelősségbiztosítás meglét,ere vonatkozó igazolást, a munkaerőpia*on hátrányos helyzetben
lér,ő álláskereső alkalmazási lehetőségének figye'lembevételéről szóló rryilatkozatot, valmmint nyilatkozatot arról,
hogy a Kft. a köztaftozástnentes adózói adatbázishan szerepel'
-'7

-

benyújtásra, afu.ilügyelóséga466'7-412015. számú végzdisében liiánypótlásra szólította
és
a hiánypótlas ,elektrorrikus adathordozón rögzített péltdárryban töfiénő benyújtására,
kérelem
a
fel a kérelmezőt
$hogy az adatlrordozón benyújtott kérelenr és hiánypótlás tartalma
arra
vonatkozóatr"
nyilatkozat csatolására
rnegegyezik a papírala$on benyújtott kérele*n és hiánypótlás taftalrnával, az akkunnulátor hulladék és hulladékká
vált elektronikai berendezések huIladéktáruilló helyének műszaki és környezetvérijelmi jellerlzőivel, a tárolás
lílapcsolatosarr. A felügyelőség
rrródjával, körülrnérryeivel, a tárotóhely üzen;:aeltetési szabályzatának kiegészítésével
és övárokkal került
tároló
lrelye
összrfolyóval
gépjárnrűvek
vált
a
hulladékkáu
lrogy
kéfte arrnak igazolását'

A kérelem hiányosan került

kialakításra, továbbá kérte a tevékenysóg során keletkező neIn veszélyes hallladékok gyűjtési rriódjának
rnegjelölését, a keletkező veszélyes lrullaclék'clk üzenri gyiijtőhelyének gyűjtési kapa*citását' a szállító gépjárrnűvek
tárolási helyét, tisztítására vonatkozó szerarődés csatolását, a szállítási kapacitás figyelerrrbevételével az éves
maxirnális szállítható hutladékmenrlyiség nnegadását tonnában, körrryezetvédelrni rrregbízott foglalkoztatásárrak
igazolását, az előkezeléslrez taftozó ,,E'' az'ÜÍ:l'osító kódokat, a telephely átvételi lrelyé'nek, valamint.a kezelést végzó
tólephely a közegészségi.igyi' környezetvedielmi, vízvédelmi, tűz-, baleset és munrkavédelmi előírásokrrak való
megfeleléséről szóló igazolás csatolását.

A Kft. a 2015. rnároius

3 1_én érkezett beatdványábarr

eleget tett a hiánypótlásban

foglaltaknak'

Az engedély kiaclásához a környezetvéde,!mi, ternúszeÍyédelntihatósagi és igazgntásifeladalokat elldtó .szervek
kijelotésérőt szótó 11l20i5. (lII'30.) I(onn' rerldelet 30's (3) bekezdése, a 7. melléklet ll' táblázat 4. pontja és a
Ket. 44. $-ára hivatkozva a Kornrányhivat*'l a 466'7-612015. szánrÚt iratábarr rnegFiiereste a lratáskörében érirrtett
szaklratóságot Szabolcs_Szatmár-Ber'eg M*gyei Katasztrófavédelrni Igazgatóság N'yíregylrázi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségét,hogy aZ engedélyezési eljáráslroz szakhatósági állásfoglalá:sát adja meg' valanrint a
kÓrnyezetvédelmi, természetvédelmi hatósúg;i és igazgatási feladatokat ellató szer,-,ek kijelolésérőlszóló 71l20I5.
(II].30.) Korm. rendelet 30.$ (3) bekezdése., a 7. nrelléklet II. Íáblázat 5. pontja é:;" a Ket.44. $-ára hivatkozva a
Kormányhivata| a 4667-112015. szárnú iratábarr lnegkereste a hatáskörében érint,;stt szakhatóságot, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei l(atasztr'ófavédelnli Igazgatőságot azzal, hogy az engedel3lezési eljárásIioz szaklratósági
áliásfoglalását adja meg,
A Korrnárrylrivatal a4661-Bl2015' szánitJr iratábarr a Ket. 26' s (1) bekezdése c} pontjára hivatkozva jogsegély
iránti kéreletrrlnel fordult Nyíregylráza h'tregyei Jogú Város Címzetes Főjegplőjéhez, hogy 8 naporr belÜl
tájékoztasson arról, hogy hulladékkezeléslitevékerrység érint-e lrelyi jelentóségű védett terrnészeti terÜletet,
amennyiben igen, szakhatósági állásfog!a'láSát adja meg a környezeh;édelmi, Íermészetvédelmihatósági és
igazgaÍasifeladatakaÍ ellátó szervek kijelr}Iűséről szóló 71l20I5. (IlI.30.) Korm. ren,delet 30.$ (3) bekezdése és a'7.
melléklet Il. táblázat 3. pontja ér1elrnében.
A Korrnányhivatal a 4661-9l2015. s;rárnir iratábarr a veszélyes hulladékk;al kapcsolatos tevékerrységre
vonatkozó engedé15' kiadásálroz a köntyezaetvédelmi' terntészetyédelmi hatósagi ő:s igazgrllási feladatokat ellátó
szerl,ek kijelaléséről szóló 1112015. (Ill.3Ü.) I(ornr. rendelet 30.s (1) bekezclóse é:s 7 ' sz' nrelléklet I. tábláZat 3.
ponqáLlarr liregáliapÍioLt sziriikérdÚs vio;,ái.'i1ri, Js állá:ít,5l.lJ'slit kóitc a Sz.'il,iics-Szil{tri1it'-l}cicg }''{:'g1'li
Korrllányhivatal Népegészségügyi Főosztál}'.ától.

A

Szabolcs_Szatlnár-Bereg Meg),ei Katasztrófavédelrni lgazgatóság N.l'",lregylráza Katasztrófavédelnri
rcirendeltség liiánypótlást követően a365lűt1142O-3l2.015.ált szánrú szakhatósági áIliásfoglalásában a Nyírség-MÉH
Kft. veszélyes hulladék szállítási, gyíijtésiiés előkezelési errgedélyének megadásálroz tűzvédelnli szenipontból
feltétel nélkül hozzájárult. Szakhatósági áll*ásfoglalását azza1irrdokolta, lrogy a 2a1r 5.04.24.én n-regtartott helyszíni
szemle sorárr tűzvédelrni hiányosságokat á[1Íapított meg. Az tigyfél a hiárryosságokat 2015. május 8-án pótolta' így
a vonatkozó tűzvédelmi követelrnények ér'vényesiilrrek, ennek alapján hozzájárult a tárgyi engedély kiadásához.
Önálló jogorvoslatot a Ket. 44. $ (9) tlrekezdése alapjári záfta ki, és e jogsz:-abályi helyre tekirrtettel adott
tá1ékoztatást a jogorvoslat lelretőségéről" Szakhatósági állásfoglalása a tűzvédel]nri hatósági feladatokat ellátó
szervezetekről, a tűzvédelnri bírságról és a tűzvédelernnrel foglalkozók kötelezo éL*et-ésbalesetbiztosításáról szóló
259Dall. (XII.7.) Kornr. rendelet 3.$ (1},bekezdés, a kereskedelmi tevékenységek végzésérrekfeltételeirol szóló
21012009. (IX2g.) Konn. rendelet 7. $ (a}, bekezdés d) pontja, illetékességéta kattasztrófavédelmi kirendeltségek
illetékességiterületéről sző|ő 43l2011. (Xx.-30.) BM rendelethatározzameg.
A Szabolcs-Szatlnár-BereÍr Meg}'ei Ke*asztrófavédelrni Igazgatóság a 36580/]3550-1/2015. ált. száInú (saját
szám: 2449-Il20|5 ') szaklratósági állástrioglalásában a veszélyes hulladék szállítási, gyírjtésiés kezelési
tevékenység körrryezetvédelmi engedélye;*éséhez előírások nélkül hozzájáru|t. lSzakhatósági állásfoglalását a
következőkkel irrdokolta: A Felügyelőség a 4667-712015. számÍr megkeresésébem a veszélyes hulladékkezelési
tevékenységesetén a környezetvédelIrri éls természetvédelnri hatósági és igazgzntási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről sző|ó]112015. (lII' 30.) Kom*" rendelet 30. $ (3) bekezdése és 7. számnú melléklet II.táblázat 5. pont
szerint vízgazdálkodási és vízvédelrni haqtáskorbeti kérte az a|ábbi szakkérdésekvizsgálatát: ,,a tevékenység
o

vízellátásának' csapadék-ésszennyvízelvezetésének, ,valamint a szenttyvÍz tisztításárrak a vízbázisra, a vizek
lefolyására gyakorolt hatás vizsgá|ata, a tevékenys ,gnek a felszíni és felszín alat1i vizekre gyakorolt hatás
vizsgálaÍa"
A Katasztrófavédelrnilgazgatóság a kérelem és melléhletként benyújtott dokumentumok, valarinint a rendelkezésre
álló adatok alapjárr a 7112015. (III'30.) Korm. rendelet 7. szánu melléklet |l. táb|ázaÍ 5. pontjában foglalt
szakkérdóst megvizsgálta és alábbiakat állapította nreg::
A tervezett tevékerrységteclrrrológiai vízlrasznü'lattal, szennyvízkibocsátással nem sár.A teleplrely
közrnűellátottsággal rendelkezik. Az alkalniazottak rés;zérea szociális tisztálkodási és egyéb í;Eényekbixosítása a
telephelyerr rnegoldott. A telephelyerr keletkező sze*enyezetlen csapadékvizek a teleplrely bnrrkolatlan területein
e

lszikkad rtak.

hulladékká vátt gépjárrntivek tároló helyérol crsszegyíijtött szennyezett cSapadékvíZtisztítása, a város
csapadékvízelvezető hálozatba vezetése nregoldott, ,és 11666-112005' szárlű vízjogi üzenaeltetési engedéllyel

A

rerrdelkezik (85221

1 1

0 lrrsz-ú teleprész)'

hrsz-úteleprészegyedi kutasvízell;átása,szennyvíz-,és
csapadékvízellrelyezése 11014-6l2a12. számú (vksz': 31l512-2001') vízjogi üzemeltetési engee1éllyel rendelkezik.
Az egyedi kutas vízbeszerzést biztosító rnélyfúrásúkút a 8874-1l20I1. számú határozatt;El rnódosított 299611Da\l . szárnú (vksz.: 37l410-200I.) vízjogi tizemelte:Íésiengedéllyel rendelkezik'
A telephely körrryezetében (8522113B-139 hrsz.) léte":sült 2 db talajvízfigyelő kÍrt az 599-2r200'l' számú (vksz':
31 l 5 4 I -200 5') vízj ogi üzemeltetési engedél lyel rendel!-:ezik.
A teleplielyre beszállításra kerülő akkrrmu1átor és lr*rlladékká vált elektrorrikai berendezéseY* a 85221139 hrsz-ú
területen talállrató ún. akkunrulátortárolóban kerülnek gyűjtésre. Az akkunrulátortár'oló egy :záft, fedett épület, a
kémiai lratásoknak ellerrálló, kármentővel ellátott kreton aljzatta|. Az épületen belül a v'eszélyes hulladékok
fajtánként elkülörrítve konténerben kerüIrrek tároléisra. Az akkunlulátor hulladékok és a hulladékká válrt
eiektrorrikai berendezések csapadékv ízzel toténő érint.kezésekizárható.
A lrasznosítást rnegeloző előkészítéssorán keletkező xrem veszélyes lruIladékok gyűjtése a bontó csarrrokon beliil
kialakított rnurrkalielyi gyűjtőhelyen lévő korrtérrerekbmrr fajtárrként elki'ilönítve tör1énik.
A hasznosítást rnegelőző előkészítéssorán keletkezo r'teszélyes hulladékok gyűjtéséreiizemi g5'űjtőhely szolgál.
A fenti kör|ilnényel< mellett végzett tevékerrység, va:lamint a teclrnológiai fegyelem szigoriű betartása rnellett a
telephely burkolatlaIl terÜletein elszikkadó csapadékvrjzek' illetl,e a felszírr alat1i és a felszíni vizek szennyeződése

ANyíregylráza,Kál|őiu.]1lA.szátnalattIévő8522lri;39

kizárható.

A

Nyíregyháza, 8522llrI0, 85221139 lrrsz' alatti tele,plrely, illetve a telephelyen folytatott/tervezett tevékenység
közüzerni ir,óvízbázist Iletn éritlt, avizek lefolyására, azárvíz és a jég levorrulására hatást nen gyakorol.
A vízüg1,i igazgatási és a vízügyi' valatnint a r,ízvéd{elnri lratósági feladatokat ellátó szerve,k kijelöléséről szóló
22312014' (iX.4.) Kot't-l-t. retrdelet 14. $-a alapján a K'atasztrófavéclelnii lgazgatőság szakhatólsági állásfoglalását a
trregkeresés beérkezésétkövető naptól szárnított 30 naporr belül köteles nregadrri.
A Szabo1cs_Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófal,d'delrrri Igazgatóság, a vízgazdálkodá;si hatósági jogkör
gyakorlásár'ol szóló'l'2lI996. |Y.D') Kol'trl' t'r:ttcielet
s (l) bekezciésc, valatrrirtt a víz|igyr ig'.izgai"ási Ús a v'ízügyi,
'''
kijelöléséről szóló 2nl2aI4. (IX.4.) Korm. rendelet l0.
hatósági
feladatokat
ellátó
szervek
vízvédelmi
valamint a
$ (i) bekezdés 7. pontjában meghatározott lratásk'''orében és 2. számű melléklet 7. ponrrtjában megál|apított
illetékességéberreljárva, a ]112015. (III.30') Korm. rendelet 8. száIrrú rnelléklet lI/2. pontiia által megállapított
lratáskörbelr' a közigazgatási lratósági eljárás és szolgáltatáS szabályairól szolő 2004' évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) 44. $ (6) bekezdése szerinti tartailommal adta meg.
A fellebbezésijogról tájékoztatást Ket. 44'$ (9) bekez,;désére tekintettel adott.
A Ket' 78' s (1) bekezdésére tekintettel kérte az érderni ha|ározatoÍ a Katasztrófavédelmij Igazgatóság részére
megkiildeni.
A Szabolcs_Szatmár-Bereg Meg-yei Kormárr}'hir'a:tal NépegészségtigyiFőosztálya (a Sz:nbolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Kormányhivatal NépegészségügyiSzen:vének jogutódja) aZ SZR/079i00,651-2l20I5. számú
állásloglalásában a veszélyes hulladékok gyűjtésre, és száilításra vonatkozó engedély kiiadásához a vizsgált
szakkérdésekvonatkozásábarr előírás rrélktjl hozzájtúru|t' Allásfoglalását az'zal indokolta, }hogy az eljárásban a
Szabolcs_Szatmár-Bereg Megyei Kormányhiyatal NéipegészségiigyiFőosztálya szakmai állás;foglalás kialakítására
vonatkozó feladat és hatáskörrel rerrdelkezik.
A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok ialapján, figyelemmel a 98f2001' (lV.15.') Konn. rendelet 5. $
rendelkezéseire, valamint a környezetvédelrni és terrnleszetvédelrni lratósági és igazgatási fela.datokat ellátó szervek
kijeloléséről sző|ő'7Il20|5. (III'30') Konn. rendelefi J. szám'ű mellékletében meghatározol'lt szakkérdésekre(az
egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bonrló SZerveS és szervetlen alrnyagokat tarta|mazó
veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyisá:gének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek
érvényesítésénekvizsgálata) is, a Szabolcs-Szatmár-iBereg Megyei Korrnáriyhivatal NépegészségügyiFőosztálya
megállapította, hogy a tevékenység végzése- a dokunnentációbarr rnegfogalmazott védelrni, lr;.árelhárítási feladatok
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teljesítésenrellett - település és környezet-egesz_lségügyi szerrrporitból nen-r jelent szigarifikáns egészségkárosító
kockázatot, erre tekintettel a rendelkező rés&en foglaltak szerint határozott. Allás;'foglaláSát a hivatkozott
jogszabálylrely(ek) alapján lrozta.
Hatáskörét és illetékességéta környezetvédel$ni és természetvédelrni lratósági és iga;zgatási feladatokat ellátó
szervek kiielöléséről szóló 1112015:. (III' 3e ") Korm. rendelet 30. $ (1) bekez"-dés, illetve aZ Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatr'ól, a rxépegészségiigyiszakigazgatási feladatq:tk ellátásáról' valamint a
gyógyszerészeti állanrigazgatási szerv kijelöléserái{ sző|ő323l2010. (XlI.27.) Korm. rencfielet 12. $ (6) bekezdése,
illetékességéta Ket.2i. s (1) bekezdése valamirrt'Í a járási (fóvárosi, kerületi) hivatalokrnl szóló 6612015' (lll.30.)
Korm. renclelet 2 $ (i) bekezdése alapjárr állapíto[ta meg.
Főjegyzője az |cl1369belföldi jogsegély iránti rnegkeresésre Nry,regynaza lve
hogy
a
telnnészet
védelrnérőlszóló
a
feltigyelőséget,
tájékoztatta
tárgyú
leveléb'er*
212015. szánrú belföldijogsegély
(t;
Megyei
alapj
árr
a
Nyíregyháza
felhat
almazás
uet<ezaos b) por*.ijában meglratár'ozott
1996' évi LIII. törvény z+. $
.Togú Város Közgyűlésének 44l1991. (l992.01.slt.) szánrú KGY. rendeletéberr helyi vécltelenr a|ál'leÍyezett lgrice
mocsár, illetve a Nyíregylláza Megyei Jogú Varc..rs Kozgyűlésénekaz egyes helyijelentijségű ternrészeti ernlékek
védettényilvánításáról szóló 8/1998. (02.l5.) mt*kormányzati rendelettel védettényilvárrított fás szárú növények
tekintetéberr rnegvizsgálta a kérelmet és rnegállapífl_otta, hogy a tervezett tevékenység a Ny.'íregyliáza, Kállói u. ]1la.
a|atti (85221139 és 85221110 hrsz-ú) ingatlanonrr,:em érint lrelyi természetvédelIni értékeff', illetve azokra közvetlen

A

lratással nincs.

A belföldi

iogsegélyt a közigazgatási hatóa{;gi eljárás és szolgáltatás általárros szahályairól szóló 2004. évi
CXL' törvérry (Ket.) 26. $-ra figyelenrrnel, a ferrlt hivatkozott jogszabályok alapján a Ke":t.71. $ (1) bekezdéséberl
biztosított.i ogköréberr elj árva lrozta meg.

vonatkozó rendelkezéseire figve*lemmel hatáskörét és illetékesség#ta környezetvédelrni,
tennészetvédelnri, vízvédelrrri hatósági és igaz;gatási feladatokat ellátó szervek kijel'öléséről szóló 4811201.3.
(XlI'17.) Korm. rendelet 34. $-a és 35. $-a, illefte a6. sz. melléklet 4. pontjának alapján a{llapította lneg.

A Ket.

Az egyes lrulladékgazdáll<odási létesítrnényck:kialakításának és üzemeltetéséneksza.bályairól szóló 24612014.
(IX.29.) Konn. rendelet 30. $-a alapján a renrlelet hatálybalépósekor nrűködő Í'árolóhe ly e rendeletberl
megliatározott móclon történő műszaki kiala&iításáról a rerrdelet hatálybalépésétkd}vető 2 éven belül ke1l
gorldoskodni. A Nyírség-MÉHKft. Nyíreg;ylráza' B52zlI39, 85221110 lrrsz-ú teleplielye a rendelet

hatálybalépésekor (2014. szeptember 30.) rru{ll' működő telephely, ezétt a tárolólr*'ly rnűszaki kialakítására
vonatkozóatr előírást tettem a rendelkező rész\"ilIl1. pontjában. A lrLrlladéktároló lrely'műszaki kialakításánál a
rendelet 18-21. $-ában foglaltakat kell figyelembe ventri.

A.fől,árosi és nte4yei kormanyhivatalokról' vate*nt.inÍ a járá'si (ővárosi kerületi) hivat*]okról szóló 6612015. (III.
30.) Kornr' rendelet 29. - (]) bekezdése éftelmóh,len a környezetvédelrlli és teI'tnészetvéd'elniifeliigyelőségek 20i5.
március 31_ével tnegszűrrtek. A Felső-Tisza-vidbjki Környezetvédelrni és'lermészetvédellmiFelügyelóségáitaiárros
jogutódja a rendelet 3' számú melléklet 5. pont,ja szerint a Szabolcs-Szatrnár-Bereg Megyei Kornrárrylrivatal. A
jogutódlás az eljárás folyarnán következet be, ezéfi a határoz'atot a Szabolcs-Szattnár-Bereg Megyei
Kormánylrivatal adja ki.

A

korrnányhivatal a dörrtés meglrozatalakor ,figyelernbe vette, hogy a Kft. rendelkezik a felÜgyelőség álÍal a
Ia959-1312006. számon kiadott, Nyíregyháza, Fii'állói u' 11lA szám alatti teleplrelyen }l'evő autóbontó üzemének

kapacitásbővítésévelkapcsolatosan lefolyatmtt előzetes vizsgálati eljárást lezárn határozattal, amelyben
rnegállapításra keriilt, hogy az atrtóborrtó

liapacitásbővítéséből rrem feltételezhetó.irclentős környezeti hatás és
a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati es az egységes környezetlrasználati enge'rdélyezésiel|árásról szóló
3|412005. (XII.25') Konn' rendelet 2' szám{l melléklete szerinti egységes környezetlraszrrálati engedélyezés
Í-izerrt

hatálya alá sem tar1ozik.

A

Kormányhivatal a kérelernben, aItnak hiáurypótlásában foglaltakat megvizsgá|ta és rnegállapította' hogy a
a hulladékgazdálkordási tevékerrységeknyilvántar1ásba v#teléről, valamint lratósági
engedélyezésérőlszőlő 43912012. (XII.29.) ff(orm. rendelet 'l . $ ( 1) ési,t 9. $ 1) bekezdésében foglalt
'{
követelrrrényeknek és a rendelkező részberr foqlalt előírások betartása esetén az en1gedélyezett tevékenység a
környezetet nern veszélyeztető módorr végezhető.:. az engedélyben szereplo hulladékot eroedményező tevékenységek,
valamint a lrulladékgazdálkodás megfelel a hulladékokra vonatkozó általános és speciális szabályokrrak,
alapelveknek, ezéft ahatározat rendelkező részel szerint a veszélyes hulladékok szállítáisát, gyűjtését,hasznosítást
kérelerrr taftalnra nregfelelt

rnegelőző előkészítését(elokezelését) engedélye:,zte.

A Felügyeloség a 8166-1112010. számú határozatáblaLr engedélyt adott a Kft-rrek veszéIyes hulladékok
begyűjtésére. Az engedély 2010. nrájus l8-án jogerőre emelkedett. A hutladékról szótó 2012. évi C}{-XXX7. törvény
(továbbiakbarr: Ht'}, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységeknyilvantartdsba vételéről, va1amint hatósági

engedélyezésérőls:zőló 139/2012. (XIL29.) Kortn. ren:delet értelnrébena hulladékgazdálkqidási engedély
módosítására ebbern az esetben rrincs lelretőség (az engetíélya liulladékgazdálkodásról szóló 2CI00. évi XLIII.
törvóny alapjárr ker:'ült kiadásra), így a KormáIryhivatal a |,határozat rendelkező részébena 8166-',l1l20I0. szárnú
lratározatban foglallt lrulladék begyűjtési engedélyt lratály*rrr kíviil lrelyezte és helyette Úrj lrullacÍiékgazdálkodási
engedélyt adott ki.

Az egyes hulladlékgazdálkodási létesítrrrényekkialakításárrak és üzenreltetésének szabályairól szóló 24612014.
(IX.29.) I(orrn. rendelet 21. $ (4) bekezdése alapján a lrlLrlladéktároló lrely i.izerrreltetője a hulladéktároló hely
részletes nrűködési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az tizeme|Íető az üzemeltetési
szabályzat 1 példáruyát a hulladékgazdálkodási engedélyezdsi eljárás iránti kérelernlrez csatolja. ls, hulladéktároló
lrely csal< az tizerareltetési szabályzaÍbarr foglaltak szen'int, a konnányhivatal általi jóváhagyását követően
tizerneltethető.

A Kft. a

kérelmélr'ezcsatolta a Nyíregylráza,8522ll39, t8522l110 hrsz. alatti telephelyén kialalkított veszélyes
hLrlladék tároló heh'üzemeltetési szabályzatát rnely rnegfe,lelt a rendelet 21.$ (5)' (6) bekezdéséblrn foglaltaknak'
ezért a Korntárryhit,alal azÍ jóváhagyta' A tároló hely tizeNneltetésérea rendelet 1B-2I. $-a alapjdin a rerrdelkező
rész ViII. porrtjábani tett előírást a Korrnányhivatal.

20l3.

ar-rgusztus 0,'5. napjárr hatályba lépett a I1t' B2lA'.. $_a, anrely a felügyeleti díjfizetésilkötelezettségról
rendelkezik' A feltirgyeleti díjfizetésről szóló kötelezettség,.st a htrlladékgazdálkodási közszolgáltat'ási tevékenység
minősítéséről szólii és a Ht. módosításokat tartalmazó ?-013. évi CXXV' törvérry állapította meg. A Kft. a
Nyíregylráza,8522ll139, B522lI10 hrsz' alatti telephelyérc; vonatkozó 2015. évi feli:gyeleti díja.t (40.000 Ft-ot)
20 i 5. májrrs l 9-én r:rregfizette.

Fentiekre figyelern'nnel a korrnárryhivatal ahatározat rendeiTkező részében2016. évtől tett előírásosiat a feltigyeleti

díifizetésikötelezeütség vonatkozásábarr.

Az engedél1, érvén-r,,ességiidejét aHt. 19.

$

(

l) bekezdése a.,lapján határoztanr

meg.

Tfuékoztatja a ,KorrnányIrivatal, hogy a Ht. 80. $ (2) bekezdése alapján a Nyírség-MÉHKft_t, mint
liulladél<gazdálkodnsi engedéllyel rerrdelkező engedéIyesit az errgedély kiadásával egyidejűleg nyilvántarÍásba
vette.

A határozatot ta kornyezeívédelmiés tertnészelvédelrui hatósági és igazgatasi feladatok(rl: ell(itó szervek
kijelöléséről szóló'11l2al5. (IIl. 30.) Konn. rendelet 9. $ t:1) c) ponda, (2) bekezdésében, 11. s (:2) bekezdésében
lrleghatározott hatá:skor'ébelt, a hulladékgazdálkodási tcvéilierrységekrlyilvántartásba vételéről, va:lamint hatósági
crrgcciéiyczéslői sz'*lió q:-ll2al2. (Xii.29.) iLol-rti. r'eirdeicl' 7. $ (1) ilckeirciÚse Ús 9. $ (1) bekezdo.,sc, Ús az. ogycs
hulladékgazdálkodatsi létesítrnérryekkialakításárrak és ü;zemeltetésének szabályairól szőló 24612014' (IX'29')
Kornr. rendelet 18" s - 21. $ alapján,a43912012. (XII.29.i} Korm. rendelet 7.s (2) és 9. $ (2)bek:ezdése, és a Ht'
80' $ (l) bekezdése szeritrti tafialommal hozta nleg a Komlrárryhivatal, figyelernrnel a Ht.4.$-a,6. s (1), 12. $ (2),
(3)' 3 l s (1), (2)' (5), 79. s (1)' B2lA $ (1)' (3) bekezdéseiiben, a veszélyes hulladékkal kapcsolato:s tevékenységek
végzésérlel<feltéteileiről szőló 9812001. (VI'l5.) Korrn" rendeletbetr, a liuIladékká vált gépjárrrnűvekről szóló
36912014. (XII.30.) Kortn' rendelet 12. $, 13. $, 16. $ (_3)' (4), (6) bekezdésében, 24. $-barr, a:z elektromos és
elektronikr'rs berenc$ezésekkel kapcsolatos hLrlladékgazdálkLcdási tevékerrységekről sző|ő l9112014. (VIil.1.) Korm.
rendelet 25. s (1), (3), (4) bekezdésében, a hulladékgazdálk"odási tevékenységek rryilvárrtartásba Vé{ieléről, valamint
hatósági engedélyezésről szóló 439l2012' (XIl.29.) Kor:'ln. rendelet 14. $ (1) (2) bekezdésé,iben'továbbá a
hulladékkal kapcscllatos rryilvárrtar1ási és adatszolgáltatásí kötelezettségekről szőlő 309l20i4. (XII'11.) Korm.
rerrdelet 3. $ (1)-(4),4.$,6.S (1), (2) b),7.$ (1) b), (2),8.9 (2), 10. $ (1) b), I t. S (1), (2), (5), 12. g (l), (2) a), b)
pontjábarr, (4) b) ipontjában, 13. $ (1), (2) bekezdésében foglaltakra, valarnint a Ket.7l. $ (l) és 72' $ (l)
bekezdéseire.

A

felügyeleti díjfizetési kötelezettségről a Ht. 82lA. s -lalapján a rendelkezó*ész IX. fe.iezetébe''lr rendelkezett a
Kormányhivatal' Késedelnres teljesítés esetén a késedelmi pótlék fizetési kötelezettségéről a Ke,t. l32. $ (1) a)
pontja rendelkezik.
A határozat elleni fellebbezési lehetőséget a Ket' 98' s (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezésre nyitvaálló
határidőrő| a Ket. '99.$ (1) bekezdése alapján rendelkezett a Kormányhivatal. A fellebbezés dí$áról a 3312005'
(xIl'21.) KvVM rendelet 2 $ (4) bekezdése és az 1. sz. melllékleÍ4.4.,4.5.,11. fosorszámai atapj#n rendelkezett a
Kormánylrivatal'

ll

Azeljárásiköltségrol a Ket. 158. $-a alapján ;rendelkeztem.
A Kormányhivatal illetékességéta korn1yezetvédelmi és természenédelmi hatósági és igazgatósi feladatokat
ellótó szervek kijelatéséről szóló'l Il2ol5. {nHL 30.) Kornr. rendelet 2. szán'Ú mellékl'et 9. pontja állapítja meg.
A hul1adékok EWc kód szerinti besornnlására a hulladékjegyzéIrről szóló 72t12013. (VilL27.) VM rendelet
alapján került sor'
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