Ezt követően'a Felügyelőség a 91 51-19l2O13. szátnir levelében a Nyíregyháza,8522/l39.8522/110
hrsz. alatti tertilet tulajdorrosait, mit"tt isrnert iigyfeleket a Ket.29.$ (3) bekezdés b) pontja alapján
értes ítette.

Továbbá a Felügyelőség a 9151-2012013. szárnú levelében az el.járás megirrdításár'ól értesítette az
érintett ingatlan (Nyíreg;'lráza, 85221139' 85221110 lrrsz-ú irrgatlanok) egyéb jogosLrltiát a Raiffeiseri
BatlkZrt-í (1054 Budapest, Akadérrria u.6.sz.) akit fellrívott arra, hogy rryilatkozzorr arról, lrogy az
ügy
"'Aiajogát vagyjogos érdekétérinti_e.

megadott liatáridőn belül, illetve a rrrai napig nerri rryilatkozot1, igy a
Eeliigyellség így vélelmezte, hogy az úgy nem érinti jogát, jogos érdekét,ezért úgyfélneknen1
külldött'
rrrinístil, igy a Eettigyelőség részükr'e jelen eljárásban további dol(ulTlerltulrrokat nem
egyéb logosult

a

A hLrlladékgazdálkodási errgedély rnegszerzésére irányuló kérelerrr lriányosarr került benyÚjtásra,
így a Felügy"ioreg a gl5|21/20]3. számú végzésébeIrhiánypótlásra lrívta fel a kére]rnezőt. A
sziikséges a
h]ánvpótlásbán feltételkél1t szerepeIt, hogy a berryrlrjtott dokumentációban _javítarli

kércimezett lrullaclékgazdá1kodási tevékerrységek megtrer,ezését, ugyarris a dokr-trr-retltáció több lrelyerr
hulladék ker-eskeclelrnet nevesít, továbbá a kérelem táblázatában a készítő felsoroita azon
hutladékokat, amel1,eknek a gyűjtését, szállítását és elókezelését kír,ánja végezni. Ezen hLrlladékok
szerepelő
l<öre azonban neln egyezett meg a 91'51-l312013. szánrúr lrLIlladékgaz-dálkodási engedéIyben
részletezrri
Kérte
kéme.
kiegészítését
táblrázat
berryÍrjtott
a
Felügyelőség
a
így
hulladékokkal,
valamennyi trutláagt előkészítésitechnológiáját, az előkezelési tecIrnológia körrryezetvédeltrri,
gépjárrnűvek
műszaki jellernzőit, i1letve kérte az IUX-998 és a XUB-127 fbrgalmi rendszámú
érintett
tevékenységgel
a
tervezett
valanrint
csatolását,
érvényes forgalmi errgedély másolatárrak
(tárolási
kapacitás)'
összmenrryiségét
lrulladék
teleplrelyen egyidejűleg gyűjthető
A Kft.2013. decemÉer 30-án érkezett hiánypótlási dokumentáció.iában részben pótolta, illetve
j avította a 9 1 5 I -T Da1 3' számú h iánypótiási végzésben fel so roltakat.
A tényállás tísztázása során felnrerült új adatokra tekirrtefiel a Feli.igyeloség a 157-1l2014. szárrrú
végzéséblrrisrr-réte1t hiárrypótlásra szólította fel a Kft_t' Az isrnéteIt hiánypótlás során a FelLigyeLöség
kérte részletezni a |6 02 14 és 16 02 16 EWC kódszánrú hulladékok előkészítésértekrészletes
teclrrrológiai leírását figyelernbe véve az elektromos és elektrorrikus beretrdezésekkel kapcsolatos

hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 44312012. (XII'29') I(or'rrr. rendelet 23.$ és 8. számú
nrellékletében meghatározottakat, továbbá l<ér1e részletezrti a'.e1eplre ly m[iszakí kialakítását, altol ezen
hullaclékok gyírjtésétés előkészítésétíogja végezni. Továbbá a Feltigyclőség a kérelerlhez' kéne

csatolni a végzcttség igazolására szolgáló bizonyítr'ányok nrásolatát, atrlel1'el<nek nreg kell 1elelnie az
elektromos és elektronikus berenclezésekke1 kapcsolatos lrLrlladékgazdá1kodási tevékenységekrő1 szóló
443l2O12. (XII.29.) Kortn' rendelet 9. szárnir rrrellékletéberrelőíftaknak' a XUB-]27 Íbrgalnri
rendszámú gépjánnű éruényes forgalrli errgedélyérrek másolatát, illetve kérte nregadni a tervezett

tevékenységgá érintett telephelyen egyidejíileg gyűjthető hulladék összmennyiségét (tárolási
kapacitás).

A Kft. 2014. jatluár 10-én érkezett dokumentációban teljes köriien pótolta' javította, illetve csatolta
a9151-2312013 és a |57-1lz0\4. szárnu végzésekben leírtakat'

A Kft. a

hulladél<gazdáil<odási tevékenységeknyilr,árrtaftásba vételérol,valarrrirrt lratósági
engedélyezéséről szóló 43g12012. (XII.29') Kortrr. rendelet 7. $ (1) bekezdése és 9. $ (1) bekezdése
szerinti kérelrnéberr előadta az álta|ános adatait, ner,ét, székhe lyét,.teleplrelyét.l'alamint KÜj és I(TJ
szátnát.I(SH számát, cégjegyzék szánát és adószánrát' Felsorolta a gyűrjteni, szállítarri és előkezelni
kívánt lrulladékok megrrevezését, ÉWC kódját, éves tltennyiségét, r€szletezte a hLrlladékgaz.dálkodási
és a hulladékkezelésitec|rr-rológiát, a terlileti hatályát. A kérelerrrben bemutafta a tervezet1 tevékerrység

az alkalrlazni kívánt
és környez'etvédelnri
a
teleplre11'
rn5iszal<i
állapotát,
járnriiveket.
nűszakijellemzőit,
azok
eszközöket,
jellernzóit. A kérelenrhez csatolta a I<ornyezetbiztonságra, az esetlegesen bel<övetkező l<ár'esenlóny
elhárítására vonatkclzó tervet. nyilatkozatot arról. hog1'a kérelrrrező figye1etrbe vette a foglalkoztatás
elósegítéséről és munkarrélküliek ellátáSáIól szóló törvérryben foglaltak szerint a trrtrtrkaeropiacorl
elvégzéséhezszükséges szenrélyi, tárgyi közegészségtigyi feltételel(et.

lrátrányos lrelyzetben lévő ál1áskeresó alkalrnazásának lehetóségét' a kérelrnező I<orábbi
lrulladékgazdálkoclási ter,él<enységér'ől,illetr,e. nyilu'Lo'"u'ot arról" l .h.Q.sY,',',?-' i,FJilieft&9íí}'etsédelnri
l:,'
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köztar1oz1tsrnfultes adózói adatbázisbarr szer'epel a dolgozók
rencíszeres foglalkozás-egészségügyi
ellátásban részestilnek és arról, hogy a munkabiztonsági oktatás
rlegtörtérrt. Csatolta a telephelyre
vonatkozó bér]eti szcrződés rrrásolatát, a veszélyes árLl szállítási biztonsági
tanácsadó bizonyítvány
rrrásolatát, a vezető engedélyek rnásolatait, a 2832-23l05.JV.
számú baszrlálatbar,ételi errgedély
rrrásolatát. a Íbrgalrni engedélyek rnásolatát, a közúti árúszátlítási
igazolványok másolatait, a
35'716/2002. számú rnÍiködési engedély másolatát' a FE000156 szárnír
f",nk"."rkedelmi engedély

rnásolatát' illetve

a

35 '406'20/2005. ]. szárirú teleperrgedéIy másolatát. Csatolt
továbbá
szá!|ításí ter'ékenység r,égzésérőlszóló nyilatkozatot, rlegbízási szerződés
rrrásolatát a fog|alkozás-egészségligyi ellátás tárgilában, hite]esítési bizonyítvány
nrásolatát a mérlegre

térl<éprnásolatot,

a

vonatl<ozóan, végzettség igazolására szolgáló vezető legalább középfokú kornyezetvédelnri
szakiráriyú
végzettségétigazoló bizonyítványok nrásolatait illetve a l<örnyezetsze,inyezési feleJőséglriztosítást
és a
pénztigyi garatrcia rrreglétélevonatkozó igazolást.

A Kft'

2013. december 30-án benyújtott lriánypótlásában pontosította a lrulladékgazdálkodásí

tevéI<enységek tnegtrevezéseit, rnelyeket végezrri kívánja, a gyrijteni. száIlíÍat-i
és előkezelni kívánt

lrulladél<ok rnegnevezését, EWC kódszánrát és él,es *.nnyi'.get, részletezte
a technológiai leírást,
csatolta az érvényesforgaimi engedély'el< nrásolatainal. eg;, iészé1.

A

2014' janLrár 10-ón benyÚ1tott beadványában a l(ft. nregadta a teleplre ly
tárolási kapacitását,
csatolta az érvényesforgalnri engecJóly másolatát, egyidejíileg Íájékoz1atta a llelilgyelőséget,

liogy a
)6 02 14 és 16 02 l6 EwC l<ódszámú |rLrlladékot csak átvenni i.í',ánju és azt a veszélyes
hLrlladék
gyLijtő helyiségben szeretrlé tárolrri korrtétrerbetr, rrlíg a lrullaclé]<l<ezelőriek át
trern adja. A Kft-nél 2 fő
rerrde]l<ezik liörrr1lg2g1y66elnlí végzettséggel' rlelyet rrrár a kor.ábbialtban beadtak
a l<érelniikkel.
A Feltigyelőség ellerrőrizte a kérelmező nvilatliozatát és rnegálIapította' hogy a Kft. va]óban
szerepel a Nenzeti Adó-és VárlhivataI nyiIvállos köztafiozásmentes adózói adatbázisában.

Az

engedél)' kiadásáho z a körn\,eze/vétlelnú, természet:,éclelmi, és vínlédelnt.i
hatóságí és
igazgatási /'eladatokat ellató szeryek kijetÖtésérőt szótó 48]/2()13. (XII.]7.) Kornt.
ren'detet z+.5 1t1
bekezdés a) ésb) ponda, és a 6. számú rnelléklet3. pontjaér1elrrrében és
aKet.44' $-áralrivatkozvaa
Felügyelőseg a l51-2l2O14. számű iratában nlegkereste a lratáskörében érintetl
szakl-ratóságot a

Szabo]cs-Szatmá'r-Bereg Megyei Korr-rránylrivatal Nyíregyházi Járási l]ivatal
Járási Népegészségügyi
Intézetétazzal, hogy az errgedélyezési eljáráslro z szal<I'tatósági állásfbglalását
adja nreg.
Az engedély kiadásához a könt1iezetvérJelmi, ternlészehlét]el'mi, és l,il,édeImi hatósági és
igazgalási feladalokaÍ eIldt.ó szenek kijetÖléSérőt
'szótó 481/20]3. (X]I.]7.) Kornt' rendelel:+.l

bekezdés b) pontja' és a 6. száníI nlelléklet 2. pollt1a értelnrébenés a

it;

Kct'

44' $-áralrivaikozva a
FelÍ'igyelőség a ]51-3/20l4. szárrrú iratábarr rlregkereste a lratáskörében érirrtett
szal<hatóságot a FelsőT'isza-vidéki Vízügyi Hatóságot azzal,|togy az engeclélyezési eljáráshoz szaklratósági
állásfoglalását

ad-ja meg.

A Feiiig1'eloség a l51-4120l4. szánit ir'atálran aKet.26. $ (l) bel<czdése c) porrtját.a lrivatkozva
jogsegéiy iránti kérelernmel fordult N;,íregyháza N'íegye i Jogúr Vár'os
Címzetes Fojegyzojéhez, hogy 8
rraporl belLil tájékoztasson arról, hogy lrLrlladél<keze Iési tevókeIlység érínt-et.t.,,i
1el.ntoségii véJeft
természeti tcrliletet, arnelrr-ryibelr igen szal<hatósági áilásfoglalását adja rneg o isttzots.
(Xil,17.)
Korm- rendelet34'ő (l) bekezdés a) és b)pontja, és a 6' szánú rnelléklet 4.pőrtjaértelmében.
A Feliigyelőség a 157-5120)4' szánlú iratábarr aKet.26' $ (l) bekezdése cj pontjára hivatkozva

jogsegély irárrti kérelenlnlel fordLrlt a Misl<oIci Bányakapitányságlroz,
hogy d nupon beIül
tájékoztasson arról, hogy hLrlladék]<ezelésiter'ékenység érint-e nyilúntartott isványi
nyersanyag
Ielőilel-yet, bán1l31g11..1, az ásvátlyi n\/ersall)/ag kitermeIését és annal< I"tasz-tálatát,
éftékesítését,
lraszrrosítását. anrenrryiben igen szakhatósági állásfoglalását ad.1a"tnegh8I/2013' (XILt7.)
Kornt.
renclelet 34. $ (1) bekezdés ll) portt-ja, és a 6. szánlú llellél<let 6. pont;a értelrnében.

A

Szahol

NépegészségLig),íIntéZeteazSZ-10R/082/00309-2l2O14'szánlúszakltatóságiám
veszél,ves hulladék gyÍijtésénel<.szállításánal< és elő]<észítésénekengedétyáfésehez közegészségugyi
szenlpontból, az iI]etékességi területére volratkozóan eiőírásol<t<al hozzájárult' Előírásait a llatározat

lendeIkező részérrel< Vll' fe.jezct i' ponqa Lartaln'lazza. Szakhatósági állásfoglaIása ellen
oná]ló
jogorl'oslatnal< nincs lrel;'e' ;.;"''' szal<hatósiigi áltásfoglaiásban fogla]tak
ellen .jog-orvoslattal élni csak
(
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aláírás

van lelretőség.
Megyei
Sz'abolcs-Szattnár-Bereg
a
az
eljárásban
Szakliatósági állásfoglalását azza| indokolta, hogy
hatáskörrel
szaklratósági
Kormánylrivatal Nyíregyl'tázi Járásj l]ir'atal Járási Népegészségiigyiltttézete
aZ Ugy

érde1r1éberrhozott határozatleljátrást nregsziitrtető r,ógz-és eIleni fellebbezésberl

rerrdelkezik a 48I12013. (XIr.17.) Korm. rendeleÍ 6. sz' rnelléklet 2. porrda szerint. A nenr veszélyes
lrLrlladékok gyűrjtésével'szállításávalés előkészítésévelkapcsolatban,- figyeler-nmel a 1B/1998' (IV.3.)
NM rendeletben, a 16l2oa2. (lV.l0.) EiiM. rendeletben, és a2112008. (XIl.3.) KvVM-EtiM együttes

rendeletben eloírtakra _ a SzaboIcs_Szatmár-Bereg Megyei I(ormártylrivata1 Nyíregyházi .Iárási
Hivatalának Járási Népegészségiigyi Intézete rnegállapította' irogy közegészségügyi szentpontból a
erre tekintettel
ferrti előírások betartása mellett a tevékerrységvégzésér'elSzelnben kifogást nem etnel,
jogorvoslatot
évi CXL.
2004.
a
Ket.
önálló
Az
lratározott'
szer'int
foglaltak
a rendelkező részben
tájékoztatás1.
a
adott
lrivatl<ozással
jogszabályi
helyre
e
k\,
Zárta
(9)
álapján
bek.
tör.vérry 44. $
állarrrigazgatási
a
gyógyszet'észe1-i
illetékessége
hatásköre,
szaklratóság
jogor'oslati llhetőrégeLőI. A
kijetölésérol szóló 323l2ol0, (XIL21 ') Kortrr. retrdelet 3. sz' nelléklete, valarnitlt a
''"ru
könlyezetvédelmi, természetvéclelrni ós vízvédelrnilratósági ós igazgatási feladatokat cllátó szervek
tr_;etoteserot szőló 48Il2}l3. (X|t.l7.) Korrn. rendelet 6' sz. melléklet 2. porrtján alapul.
A Felső-Tisza-vidéki Víziigyi Flatóság a 74O-1l2014. szárlú szaklratósági á1lásfoglatásában a

tervezett tevékenység környezetvédelrrri errgedéIyezéséhez a véleményezésreberryújtott dokurrrerrtáció
és a rendelkezésére álló adatok atapján előírások nétkül hozzájárr'rlt. Jeler-r szakhatósági állásfoglalása
ellen örrátló jogorvoslatrrak nilrcs lrelye, az az úgy érderrrébenhozott határozat, illetve az eljárást
rrregszÜntető végzéselleni jogorvoslat keretében tánradl-rató lrreg. Szaltlratósági állásfoglalását a
követl<ezőkkel indokolta:
A Vízügyi Hatóság a benyújtott dokunrentunlok, valairritrt a rendelkezésre álló adatok ttlapján az
alábbiakat á[lap ította rneg:

A

telep1rely szociális

célúés túzi-vizeI|átása telepii1ési köznrűhá1ózatrő1,

tűzcsapról biztosítotr. A

illetve köznri.ihálózati

telephely egyéb célÚ vízelIátását (locsolás, portalarrítás) egyedi kutas

vízel látórerrd szer szo lgálj a.

A

keletkező szociális szerrtryvíz gyiijtése vízzáró kialakítású, vasbeton akrrábarr törtérrik, nely

szennyvíz a Nyíregylráza városi I. szánrú szentryr,íztisztító telepre ker|il beszálIításra.
A teleplrely csapaclékvízelhelyezése a telephelyen belijti br'rrkolatlarr terü1c1eken törtérro
elszikl<asztással' valamilrt a városi csapadékvízelvezető háIozatba vezetéssel biztosított.
A Nyíregyháza, Káltói u.11lA. szám alatt |évő 85221139. ltrsz-il teleprósz egyedi kr-rta's vízellátása,
szenn1.víz-' és csapadékvíz e1helyezése 11014-612012. szánrú (vksz.: 31l512-2001') vízjogi
üzerneitetési engedéllyel rerrdelkezik. Az engerlély ún,étlyessége202 ]. október 31-ig szól'
Az egyedi kutas vízbeszerzést biztosító rnélyfúrásúkút a 8874-712011' szárnÍr lratározattal módosított
2996-17l2OO1. szárnú (vksz.: 3"/1410-2001.) vízjogi Lizemeltetési engedéllyel rendell<ezik. Az engedély
én,ónyessége 202 L október 3 1 -ig szol.
A telephely környezetében (85221138_139 lrrsz) létesi.ilt 2 db talajvízfigyető kűt az 599'2/2a0]. szá:mű
(r,l<sz.: 37l541-2005.) vízjogi üzemeltetési engedéll;'el rendelkezil<. Az engedél1l érl'éryle'ssége2017.
február 2?-ig szól'
A Nyíregyház-a, Kállói tl.7llA. szátn alatt lévő 85221110. hrsz-ú teleprész - yarosi csapadéhlí'z
hál'ózatra csatlakozó - csapadékvízelvezetése 11666-l/2005. szárlú (vl<sz.: 37ll66-2005.) vízjogi
íjzerrreltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedél1l érvén.yessége202 ]. október 3l-ig szól'
A Vízüg'vi Hatóság szakhatósági áJlásfoglalás át a vízgaz'dálkodási hatósági jogl<ör gyakorlásáról szóló
módosított 1211'996. (v.22.) (or1rr' rendelet 1. $ (1) bekezdése, valamint a környezetvédelrrri,
ternrészetvédelrni'vízvédelmihatósági és igazgatási feladatokat ellátó szert,ek l<ijelöleséről szóló
48Il2O13. (XlI' 17.) I(orrn. rendelót 34. $ (1) bekezdés b) pontja éS a 6' számÚl nrelléklet' 2. pontja,
illetve a 35. s (1) bekezdés e) porrtja által megállapítort hatáskorbetr, akÓzigazgatási lratósági eljárás
és szolgáItatás szabályairót szóló 2OO4, évi CXL. törr'ény 44.$ (6) bekezdése szeritrti tarl-alotrrtnal
adta

meg,

.(!

A Vizürgyi Hatóság illetékességétÁlűködési terii]etét a vízügyi igazgatási, valamint a viz|igYi lratósági
feladatokat ellátó szervek I<ijetöléséről szóló 48212013. (XII. 17') Korrn. rtnclelet 1. sz' nrellél<lete
i ':i.ii-'I'isz;r_r'itlóki liönry'czetr'édelnli
állapítja meg.
ús'i clrrlószctr'ótlclnri Fclűgyclősóg
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aláírás

A

tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás
szabályairóI szó\ő 2004. évi CXL. törvény (továbbial<ban:
l(et.) ++.
fel]ebbezó*si jogról

adtam.

A

Ket. 78.

nregk[ildeni.

g

(l)

és szoIgáltatás általárros
5 1l; bekeJdéséretekirrtette]

bekezdésére tekirrtettel az érdemi l^tatározatot

a Vízügyi Llatóság részérekér1e

A Miskolci Bán}'akapitányság a MBIii344-3i2O14" szánrú végzésébenrnegállapította,
hogy
hatáskörrel nem reIldelkezik, ezért aKet' 45lA.$ (3) bekezdésében
fogIaltalt utupiaia szakhatósági
eljárást nregszüntette. Jeierr végzésellerr önálló jogorvoslatnak
nitrcs helye' az ahatározat,illefue az
eljárást megszüntető végzéselJeni
keretéberr
támadható
_jogorvoslat
meg. Döntését azzal indokolta,
hogy a Bk' a dokrrrnentációt áttanulmányozva rnegállapította,
hogy a tervezett tevékerrység netn ér.irrt

szilárdásvány bányateIket, .ióváhagyott nrűszakí üzemi terriíel .""a"ir."'o
uJnra', r,a]amint
megkutatott' ipari készletteI rendelkező. az Állalni Ásványvagyon
Nyilvántartásban szerepelő ásváIryi
nyersarlyaglelőhelyet, továbbá a tervezett tevéi<enység várható
hatása földtani bányászati
szakigazgatási kérdéseket rrem érint. Az előzőek a1apján doritott
úgy' a Bl<, hogy

a

481/2013.

(XII. ] 7.)
Korm' rettdelet 34lB. $ (1) bekezdés a), b) pontja, továbbá e rendelet
6. rnellékletének 6. pontjában
nregltatározottak alapján a tárgyi tevékenységelbírálásánál _
rnint szaklratóság _ hatáskörre] nenr
rendell<ezik, ezéft a Ket. 45lA.$ bekezdése- alapján szal<hatósági
eljárását riegszüntette. A Bk.
egyÍrftal tájékoztatta az eljárő lratóságot an'ól, hogy a
Ket. 26.$ (l) bekezdése nern tette lehetővé
belföldi jogsegéIy keretében a szakhaiósági hatáskói [riányánal<
rnegálIapítását. A Bányakapitányság
illetékességéta 267/2006. (XIr.20.) Korrn. lendelet i. n.,"tt"ti.i.
i,':;;;;;.;;
jogorvoslat lehetőségét a Ket, 44.$ (9) bekezdés
'.g. o' önálló
e zárja l<i.
N'víl'e&yháza Meg-r'ei Jogú Vár'os Önl<orIrrán'vzatárrak Címzetes
Főjeg},zője 980-312014'IG szánlú
levelébcn tájékoztatta a FeIügyeIőséget, lrogy u tu.g1''
-rogi' Város Közgyűlése álta] többször
nódosított 2l1200]. (Vl'l2.) KGY. szárnú rencjeiettel elÍbgáon
helyi építésiszabályzatának és
szabályozást terrlénel<, valatlirrt az
',996. évi LiII. torvériy 24 $ (}) bekezclés b) pondában
meghatározott felhatalrnazás aJap.ján a Nyíregylráz.a Megyei
Jogú Város Közgyűlésé nek 44/199).
(1992'01'0]') KGY. száttú rendeletében helyiiédelern ali
helyezeft Igrice mocsár illetve a többször
rnódosított aZ egyes helyi jetentőségű terrnészeti enrlékek
véjettényilvánításáról szóló 8/l998. (ri.
J5') rendeleffel védettényilvánítolt Íás száril növények tekintetében
rnegvizsgáIta a kérelmet és
negállapította, hogy a Nyírség-MÉHrpr. álta] a Nyíl; gyháza,Kállói
u.ltIn. 6\zztti0 hrsz') alatti
teleplrelyen végezni
rretn veszéIyes hullaáékot< gytiitese, szál1ítása és előkezelése
.kívánt
helyi

természetvédelrli oltalom aIatt álló tertiletet vagy természetiertetet
rrern érint.

A Kft. a környezeti hatósvizsgólati és az egységes kötryle2g1hqcináIati enged.élyezési
etjárásrót
szóIó 3]4/2005'őIr'25.) Korru. rendeleÍ _ az akkoi lraráIyós 3. szárnú nrellékletánek 1l8. pontja
szerinti e lőzetes vizsgáIatot a tevékeny'ségre vonatlto zóart - férlhulladék
gyűjtőlrely (beleórtve az
autót'ot-lcs telepeItet) íbrnfeldolgozással vagy Úrjralrasznosításra
történő c]ől<észítJsseI 5 db/nap
gépjánniitől vagy 5 t/rrap l<apacítástól _ térotyiattat és a Feltigvelőség
a 1939-|3l2t)08. szánít
vizsgálatot elíbgadta. A Feltigyelőség határozatban áJIapította meg,
I.togy az
:il:i:::',o-1I11,1;t1]zetes
elQZÉteS vtzsgálati dokuntentációban szereplő tevél<enységből
nenr feltéteIezhető jelentős liornyezeti
hatás és a tevéI<enység az egységes l<örnyezethasználatienledélyezés
lratálya alá selrr tartozik.
A2O14'janLrár l0-éIr.berlyLr.]tott bcacványábarr a Klt' tá.jékoztatta
a Fel[igyelőséget, hogy a l6 02
14 és ]6 02 \6 E'WC l<ódszámú hLr]ladékot' csal< átvelrIri l<ivanja
és azt a l'iszélyes nittaaet gyűjtő
helyiségben szeretné tárolni l<crntéierben, ilrig a lrulladékkezelőriek
át nem adja. A Kf1-nél 2 fő
r_endelkezík kÖrnyezetvécielnri végzettséggel,ntelyet rnár a korábbial<barr

Kft' úgy rryilatkozo1t, lrogy

atnenrryiben ezerr lrrrlladékok átvéteIe

beadtak'a kérelmtikkel. A

a fenti indokok alapján

rrern

megengedett, akkor a Feliigyelőség tekintse tál'gytalannak az engedélykérelenrbe
n ezen lrulladékok
átvételét,azoktól te]<intsen eI.

Mivel a Kft. a FeliigyeIoség 157-ll2O14, szám(l hiánypótlási végzésétenIrleglratározottakat
-a
a 16 02 l4 és 16 02 ]ó EwC kódszánrú hr'rüladékok előkészítésének
részletes technológiai leírását figyeIernbe tléve az elektromos és
elektroriikus berenclezésekl<e]
kapcsolatos hLrlladél<gazdáll<odási tevékenységel<rőI szóló 413/2O12. (XII'29')
Korrn. rende]et 23'$ és
Felrigyelőség kérte részletezt'ti

8. szánit rnel]ékletéberrrleghatározo1takat, tor,ábbá kérte részletezni
a
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teljeskörűen te[.iesítette, ezért a
alrol ezen hulladékok gyűjtését és előkészítésétfogja végezrri nen
szállítható és előkészíthető
g1'Lijtlrető,
nrint
pontjában,
Felügyelőség ahatároiitrendelkező részénekl.
hulladékol<at és az
kódszámú
EWC
02
16
hulladékokat nem szerepeltette a L6 02 14 és 16
esetben kérte erre
az
ebben
tigyfé:i
az
elutasításáról sem renclelkezett, figyelernmel alra, i1ogy
ber'errdez'ésekkel
elektronikLrs
és
vonatkozó kérelméttárgytalanriak tekinteni. Az elektrot-nos
rendelet ez'etr
(XII.29')
Korm'
44312012.
kapcsolatos lrulladékgazdákodási tevékenységekől szóló

de veszé1yes lru]ladék üzerni
'':g.,
nem veszélyes huliadék'
hulladék
két EWC kódszárnir

hujtadekok gyűjtésérespeciális kovetellnényeket lratároz
gyűjtőlrelyerr-neirr gyíijtlretőek, rnivel ezen

.

ezerr lrulladékok telephel;'en belüli
Mivel a hiánypótlás sárán a Kft. nem megfelelően rész|eÍezte
rnegfelel-e a jogszabályban eiőírtaknak
gyüjtését, illetve nem téft ki arra, lrogy az iskolai végzettsége
tárgytalarrttak tekintette az erre vonatkozó
(nern határozolt t-tleg FEOR szánrot), így a Feltigyelőség
kerelrnét.
és nregállapította,

A Felügyeloség a kérelenben és anrrak lriánypótlásában fogla1takat rnegvizsgálta
nyilllántrlrtd'sba
hogy a ká"l",r, tJrtalrna rnegfelelt a htltadéig'azdá!b/::-, !:1:,!|rc7ységek
rendelet 1.$
valattint hatósági engedétyJzésérőtszóló 43g/2012. ('YII.29.) Kornt.

(l)

yételéről'

és 9. $ (1)

részberr foglalt eloírások betartása esetétr az
bekezdésében rogtutt lioletelnrényeknek és a rendelkező
környezetet neln veszé|yeztető módon végezlrető, az engedélyberr

engedélyezett tevékenység a

tevékenységek, valanrint.a ltrrlladékgazdálkodás rrregfelel a
hulladékot
"r"í*,eny""o
alapelvekrrek, ezét1 a határozat
lruliaclékokra vonatkozó áltaíános és speciális szabáiyoknak,
rerrdelkező részérrek i. pontjábarr rr"r"p"it"t"tt 2e4-u*e;ry-lycs^!r.!r!'ú-é!r9!-gyt!i!esl!_gui]ljtfs!!-é;'

s'í"plá

bs;uro;!t!Ílé11y-egg!ő-z!-e-!r!Le;_z!tésé]-G!ő-It%eailcryggdéJlez]e'

díjfizetési
a
2013. augusztus 05. napján lratályba lépett a Hl.8211 $-a, amely |eiL1.sv9].cti
köteiezettséget a l-rulladékgazdálkodási
kötelezettség|ől rerrdelkezik. a r"tiigyáleti dijfizetésről szóló.
tartalmazó 2013' évi CXXV'
módosításokat
Ht.
a
és
szóló
kozszolgáltJásitevékenység rninősítJsélol
törvórry

áilap ította meg.

2014' ér'i felügyeleti díjat (40'000 Ftot) 2014. március 14-én megfizette, ezért a
g1i díj fi zetési ltötelezettség vorratkozásábatr
FelÜgyelőség a ltatározat rendelkezó részében a felii g1'gI

A Kft. a

20 1 5. ér,től tett elő ítást.

A.Feliigyelőség a 9151-13l2OI3' számit határozatában

a KÍ1-rrek trern veszélyes

engedél-v_t adott

Az engedély 2()l3.
hrrlladékok keresl<edelrnóre' szállítására és haszlrosítást megelőző elől<észítésére.
július 3_án jogerőre emelkedett. A Kft. 2013. november 27-én benyÍrjtott dokrrnrentációjában ezen
(továbbiakban: i'[t'),
engedély nrodosítását kérte. A huttadékrót szótó 20]2' évi CLXXYV. Íoryény
yételéről,
valaminÍ hatósági
nyi.lvánta.rtásba
l,éken)lségek
te
i1lJve a hultadékgazctatkodási
a
lrulladékgazdálkodási
éfielrrréberr
rendeleÍ
Korm'
(XIL2g.)
engedélyezésératszáló 439/2012.
részébena 9l5]_
enledély módosítására nincs lelretőség' így a FelLigyeIőségahatározat rendelkező
lrelyezte és
kívlil
hatályon
engedélyt
határ.ozatban foglali hirlladékgazdáll<odási
13lzl13. számú

helyette új lrulladékgazdálkodási engedélyt adott ki'

Az engeclély érvényességiidejét a]Ht.79.

nreg a Felügyelőség.
$ ( l ) bekezclése alapjálr lratározta

Mellél<ternrél<
Tájékoztatja a Felügyelőség,.Jrogy a Ht' 80. $ (2) bekezdése alapján a Nyírség_Méh

és Hulladékunyag neíuasárlJ-ÉrtékesítoKft_t, rnint lrr-rlladétga2AaIkodási engedéllycl rendelkező
vette'
errgedélyest a Éeliigyelőség az engedély kiadásár'al egyidejűleg rryilvárrtartásba

A

lratár.ozatot a kÖrnyezehtéd.elmi, természetvédeltni, l,ízvédelmihalósági és igazgatási feladatokat
szótó 1B]/2013' (XII'/7') Korm' rendelcr 8'$ (J) bekezdes'c) pont'|a és (2)

ellutó szervek kijetotésirőt
a ltilludékgazdálkodási
bekezdése, valamirrt a 43.$ (1) bekezctésébett ureghatározatt hatáskörebcrl,
439/2a12. (XIL29,)
tevékenységeknyilvátltartá'sba l,ételéről, llalant.inÍ haÍrisagi engedélyezésrőlgszóIó
(2)
bekezdése szeritrti
(2)
és
9'
$
rendelet 1.$ (l) és 9. (1) bekezdése alapján a 1'$

Korm.

$

tartalommal lrozta meg a Felügyelőség, r,alatnitrt a l-It.4.{-a,6 s

(l), 12.$(2)

és (3)' 14'$ (])' (2) és

Ilcl sti_Ti szir_ r'iclclki l(örrryczctr'údu
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:r. $ (2), (5) bekezciéseibetl, a hullatlékgaztlálkodcisi tevékenységek nyilvárúartásba
yételéről, valamint hatósagi engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29) Kornt. rendelet 14' (l), (2)
$
bekezclésében,továbbá a hulladékkal kapcsolatos nyiltl(lntartási és adatszolgaltatási
kÖÍelezettségekről sz(lló 440/20]2 (XII.29.) Kornt. rendelet3. $ (1)' 4.$ (2), 6 s,8.$ (1), (3), l0'
$
(2)' (3)' (4)' l 1.s (l)' i3.$ (l) b) pontja, (2) bel<ezdése, 14. $ (3) bekezdésében foglaltakra' valanrint
a Ket. 7] ' $ (l) és 72. $ (i) bekezdéseire.
A felügye leti díjfizetési kötelezettségről a Ht. 82iA. $ a|apján a rendelkező rész VI. fejezetéberr
(3) bekezdésá

rendelkezeft a Feli.i gyelőség.

Ahatározat ellerri fellebbezósi lehetőséget a Ket' 98. $ (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezésre
nyitvaálló határidőről a Ket. 99'$ (1) bekezdése alap1án rendelkezett a Felügyelőség' Az alapeljárás ós
a fellebbezés díjáról a 33/2005. (xll27.) KvVM rendelet 2.$ (4) bekezdése és az I. sz. melléklet I/4'4
és 4.5 fősorszána alap1án rerrcJell<ezeft a Feli'igyelőség.
szal<hatóság közrerrrűködésének igazgatási szolgáltatási dí1át az

A

Áltanli Népegészségügyiés

TiszÍir'lrvosi Szolgalal egyes közigaz4ataSi eljarasaiért ésigazgatdsi jellegű szolgaltatásaíért
'/izetendő díjakróI szóIó 112009. ({.30') EiiM rendelet l. számú rlrelléklet XI.l3. ponda tattaltnazza,
szakhatósági állásfoglalás elIerli fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjáról az 1/2009' (I.30.) EijM
rerldelet

A

2

$ (5) bekezdése és i. szárrril rnelIél<]et Xl.l3. pontja rerrdelkezil<.

Felügyelőség illetékességéta körn1lezetvéclelnli, természeÍyédelnli,vízvédelrui hatósági és
igazgatósifeladatokat eIlató szervek kijelolésérőlszoló 48]/20]3. ('X]r ]7.) Kornl. rendele/' ]. szárnú

ékletérrekIv l 1 . pontj a határ ozza neg'
hulladél<ok EWC kód szerinti besorolására a hulladékjegyzéla^ől szóló 72/2013' (VIII.27') V]4
ren'delet alapján kertilt sor.
rrrel

l

A

Az érintetr Katasztrófavédelrni lgazgatóságok részérea határozat
lendelet 34. $ (2) bekezdése alapján kerlil rnegkiiIdésre.

Nyíregylráza' 20 1 4. nrárcius

2l

a

48I12013. (XII.17.) Korm.

.
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