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HATÁRoZAT

Kórnyezefuédelmi és Természetvédelmi Fóosztály (továbbiakban: Főosztály)

a

Bimetal Recycling

Kft, fia42 Hajdúhadház, sámsoni u,2.) részére,a 4300 Nyííbátor,ságvári E, !.2, szám alatti telephelyre
kiadott {3-16/2015. számú veszélyes hulladék gyűjiési engedélyt az alábbiak sz€rint módositja:

Az enqddéN iooosulia és kötelezettie:
UD stahl Recycling Kft,
(székhely: 4242 Hajdúhadház, sámsoni u, 2, telephely: 4300 Nyírbátor, ságvári E, u, 2,, Nyírb álol, 1o49l2
hrsz, KsH: 12517613-4677-113-09, KÜJ: ,100 566 435, KTJ 1o2 424 992\

Ezzel egyidqiúleg a Fóosztály a Kft. Nyiíbátor, ságvári E. u. 2. szám alatti telephelyén kialakított
veszélyes hulladék tároló hely üzemeltétési szabályzaál
jóváhagyja.
A 403-16/2015. §zámú hatálozat egyéb rendelkezései változatlanul éNénybenmaradnak.

Ezen haiározat iogeróré emelkedé§étól a 403_16/2015. számú hatáíozatban megállapitott iogok és
kötelezettségek az UD stahl Recycling Kít_t illetik, illetve térhelik.

A szabolcs-szatmá]_B9reg Megyei Katasárófavédelmi lgazgalóság

36500/6569_1/2017.ált, számú

a szabolcs_szatmár_Bereg Megyei Katasáróravédelmi lgazgatóság
Mátészalkai Katasztíófavédelmi Kirendelisége 3654012105-112017 -é|t. számú szakhatósági
14889-112017. saját számú),

állásfoglalásában a2 engedély módositásához feltétel nélkü| hozzájárult,

Az éljárás során eljárási költségként az engedélyezési e|járás igazgatási szolgáltatási díja merú|t fel,
melynek megfizetésére az ügyfél köteles, Az éngedélyezésieljérás igazgatási szolgáltatási díja 130,000
Ft, melyet az úgyfél megfizetett, Egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Jelen határozat - ha ellene jogoNoslati kérelem nem érkezik - a közlés napjét köVetó 15, napon
emelkedikjogeóre.
E határozat ellen a közlés napját köVetó 15 napon bélül á Pest Megyej Kormányhivatalhoz címzett, de a
Fóosztályához 3 pédányban benyújtott fellebbezésnek van helye,
A fell+bezés díj(Óieles, a díj mértéke jelen engedélyezési eljáíás 50 %-a, azaz 65,ooo -Ft, Fellebbezés
esetén a fellebbezés, él]álás dijál a szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal l\4agyar
Allaml(incslárnál vezetett 10044001-00299695,00000000 számú elóiránrzalfeIhasználási számlájára kell
megfizetni a fellebbézés benyújtásával egyidejúleg. A2 átutálás közlemény rovatában fe| kell tüntetni:
Környezetvédelmiés Természetvédelmi Főosztály elnevezést é§ a haérozat ügyvámét is,
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A fe|lebbezés elektronikus úton Való benyújtására nincs lehetóség.
A fellebbezés alapján a Fóoszély a határozat módosításáról vagy Visszavonésáról illewe a Pest fulegyei
Kormányhivatalhoz való felteíjesztésról dönthet.

lNDoKoLÁs
A Köfiyezetvédelmi és TeímészetvédelmjFóosztály jogelődje a 403-1612015_ számú határozatáVal
engedélyezte a Bimetal Recycling Kft, (4242 Hajdúhadház, sámsoni u, 2,) részérea Nyírbátor, ságvári E.
u, 2, (Nyirbátor, 104912 hlsz,\ szám alatti telephelyére Vonatkozóan Veszélyes hLrlladékok gytijtését, A2
engedély 2015. július 4_én jogeróíe emelkedett és 2020. május 31,ig érvényes,
A2 UD stahl Recycling Kft, (4242 H{dúhadház, sámsoni u, 2,) meghatalmazásából Ónodi Zoltán
környezgtvédelmi megbízott 2017, július 28-án kére|met nyújtott be a Főosztályhoz, melyben a Bimetal
Recyclin9 Nft, részérea 403_16/2015, számon kiadott Veszélyes hulladék gyűjtési engedély módositását
(átírását) kéTté,mivej a Nyírbátor, 1u9l2 hlsz. alatti telephely üzemeltetését az tJD stahl Recycling Kft.
kíVánja átvennl, A kérelemhez csatolta a Bimetal Recycling Kft, nyilatkozatát arra Vonatkozóan hogy a
403-16/2015. gzámú Veszélyes hulladék gyújtési engedély megszérzésekor rendelkezésre álló mljszaki,

szeí]élyi és tá}gyi íeltételekvállozatlanul rendelkezésre állnak, azok az új üzemeltetó részéreátadásra
kerülnék Ézen klVu| csatolta az UD stahl Recycling Kft, nyilatkozatát arra Vonátkozóan, hogy a Nyírbátor,
1049/2 li§z, álatti telephely üzemeltetését a 4'o3-16/2015, számú engedély kiadásakor fen;álló féltételek
mellett, üáltozallan fo.maban kiVánlák végezní,
A Főosztály meqvizsgálta a kéíelmet és az abban foglaltak alapján megállapította hogy a telephe|yen
végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység és a hulladékok köre nem változik, í9y az engedély
módosításáVal lehetséges a Veszélyes hul|adék gyújtésiengedély kiadása az új cég nevéré,ezéítaz
igazgatási szolgáltátási díjat is ennek megfelelően állapította meg.
A kérelem benyújtását követóen a Fóosztály megállapította, hogy az engedélyezési eljárás a
künyezetvédelmi és ternészetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjaiól szó|ó 'l4l2015(ll1,31,) FM rendelet 2.§ (1), (5) bekezdései, és az 1, számú melléklet 4,6,, 11,, 37, és 2o.2,fószámai
értelmében igazgatási szolgáitatásidíjköteles. A díj mértéke130.000 Ft, melyet a Kft, rnegfizetett,
A kózigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályajról szóíó 2004. éVi cXL, töNény 158, §
(1) bekezdése szerint ,,Az eljárási kóltséget a hatóság összegszenjen határozza meg, és dönt a költség
Vise|éséról, illetve a megelólegezett költség esetleges vlsszatérítéséról."
Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási dij merü|t fel, melynek
megfizetéséreaz ügyfelet köteleáem Az ügyfél az eljárás solán az igazgatási szolgáltatási dúat
megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett,

A kére|em benyújtását köVetóen a Fóosztály a 7934-112017. számú levelében a Ket, 29, § (3)
bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról értesíteite az é ntétt ingatlan (Nyirbátor, 1049/2
hrsz,) ingatlan nyilvántartásba bejegyzett hrlajdonosát, Valamint a 7934-1312017. számú levelében
értesítéttea 403-16/2015. számú hulladékgazdálkodási engedély engedélyesét, mint ismert ügyfeleket,

A

kérelem hiányosan került benyújtásra, ezért a Fóosztály

te|jesítéséreszólitotta fel a kérelmezőt,

a

7934-312017. számon hiánypótlás

A Kft, a 2017. augusztus 30-án és szeptember 22-én érkezett béadványaiban teljesítette a hiánypót]ásban
foglaltakat,

A,Fóóáály az engedély módosítása solán a környezetvédelmi, természetvéde|mi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséröl szó|ó 7112015. (ll1.30.) Korm. rendelet 30§ (3)
bekezdése, a 7, melléklet ll, táblázat 4, pontja és a Ket. 44 §_áÉ hivatkozva a Főoszély a 79u-5l2017
számú iíatában rnegkereste a hatáskörében érinten szakhatóságot szabolcs_szatmár-Bereg Megyei
Katásrtrófavédelrii lgazgatöság lvátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét,hogy az engedélyezési
eljáíáshoz irzáRhatóságl állásfoglalását adja meg, Va|amint a Rendelet 30,§ (3) bekezdése, a 7, me|léklet
ll táblázat 5 pontja, Va|amint a 31, § (3) bekezdéseésa8 melléklet ll, táb|ázat 2 pontja és a Ket. 44. §ára hivatkozva a Föosztály a 7934-612017. számú iratában megkereste a hatáskörében érintett
szakhatóságot, a szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Katásárófavédelmi lgazgatóségot azza|, hogy az
éngedélyezésieljáráshoz szakhatósági állásfogla'ását adja meg,
A Főosztály a 7934-712017. számú iratában a Ket, 26 § (,1) bekezdése c) pontjára hivatkozva
jogsegély iránti kérelemmel foídult Nyírbátor Város Jegyzőjéhez, hogy 8 napon belül tájékozIasson aííól,
_

erlnt-e helyi,jelentóségú Védett természeti teíúletet,amennyiben igen,
l:9J"l".r*ti::]9:|]ejékenység
sz€Knatos€gl
allasloglalasat adJa me9 a Réndelet 71l2015, (ll1.30.) Korm, rendelet 30 (3)
beiezdésó és
§
a 7 mel|éklet ll táblázat 3 pont|a énelmében,
A Fóoszély a 7934412017. számú iratában a Veszélyes hu|ladékkal kapcsolatos tevékenységre

Vonatkozó engedély kiadásához a Rendelet 30 (1) bekezdése és 7,
sz, rnirrexrlii,-iJirarat s, poógao-"n
§

megá apjtott szakkérdés vizsgálatát, és állásfoglalását
Kormányhivatal Népegészségü9yiFóosztályától,

lerte

a

szalo]cs_izatÁar_Bere9 Megyei

36u0l2105-1 12017. átt. szamr:-Zthatosfu i Zttai69áE!ábái az UD stahl Recycling
Kft, Nyírbátor,
104912 hfsz. alatti telephelyre Vonatkozó Veszélye; hulladék gyújtés
engedélyezéséheztúzvédeJmi
szempontból elóírás nélkúlhozzájárult
szakhatósági éjlásfoglalását azzal indokolta, hogy a rnegtartott helyszini szemle
,benyújtott
tapasztalatai és a
iratok, nyijatkozatok alapján a Veszél!Ős hutta-oex gvújtés
megadásához

""g"éi;;*i

hozzá|áru||.

a közigazgatásl hátósPgl ellárás és szolgáltatás altalános szabályallól
.,*i:*,::39l3lb:l19|alása
5zolo
ZUU4 evl U^L torveny (lovábbEkban,,Ket )44_ § (l) bekezdésein alápul Hatáskórét
az építeiugyr
és e!]tesfelügyelet, l-atösag, e|áíasokröl és elle-Úzese](ról, varamrii ai e-p,tesúgyi
'rratosá!r
,
szolgáltatásrö| szóló 31212012 (Xl 8,1 Korm Iendelet 12
§ tlt letezoese- a iJzveoeimi rratosa!,
feladatokal e,láto szervezetekröl, a tüzvédelmj birsagrotes a tú'zvéáeÉ;rJ-to-gtuiküx
kot"t..o
balesétbizto§ításáról szóló 25gl2o11 {xll 7,) Kor;, ,""d"Éiá-§-i1)
"t"t-e"
ó"É)il!-e, irretete.seget
\|.ndejtse9ek llletékességiterirletérol szólo osóo'ri, ,ir áói-Bi"' íendelet 1
"
fvalámlnr
r::löl:_:i.1"]1
§-a,
ugyanezen rendeíet 1, melleklete határozza meg Az onállo fellebbezes
lehetdseget a kel, 4; a
(9) bekezdése alapián zárta kj.

.

A szabplcs_§zetííár-Bereo N,leovei Katasztlófavédelmi loazqatósáa a 36500/6569- 1/2o 1 7,
ált, számú
szakhatóságl altasfoglalásaTái-ai--iD sta1l Recycl,n9 Kft (4242
L":],1l"^'"'il
Fialounaonaz, ::!?-::2a17^).
§amsonl u, 2 ) által keleimezett Nyírbator í049/2 hísz alatt lelephe]yéri Vonatkozóan
veszélyes hulladék gyüjtesl engedély módos'tásahoz (névatilásJ feJtéterer< nétiuirrolararurt,
§zaKnálosagl allasloglalasátaz alábbiakkal lndokoItá,
A KatasztófáVédelmi lgazgatóság a tervezett
tevékenységmegva|ósitasának köhyezetvédelmi
engedélyezéséheza rendelkezó részben foglalt e|ó iíásokial -hozzáiá;uú, t"iintu",
nogy
'oiztosii'ratÓ,'
€
szelnyvlz
e]helye;és
megfele'o
" ".o"iari"
mooon
vlzgazdalkodasl
és
]]1jí!!,"j9
Vlzveoelml _.j_]1|_"ait
szemponlból a Vizekre és Vizbázisra káros hatás nem feltételezhetó, A tevéienység
az
árvíz
és a jé9 levonulására
a mederfenntartásra hatást nem gyakorol,

A szakhatósáoi hozzáiárulást a következőkre

tekjntettel;dta meo:

l_:Y.,:í:li;_".1_!:chnológral
,vlzhasználattal, szennyvízkibocsáéssal nem jár. A telephely
xozmuellatonséggal rendelkezik,
Az alkalmazottak részére a szociális tisztálkodási és;gyéó
igenyek blztositása a telephelyen megoldott, A csapadékvizek a teiephe' úurkolatlan
területein

e|szikkádnak
burkolt felületen. valamint fedett, szigete|t aljzatú rakérépületekben kjalakított körülmények
között végzett tevékenység,Valamint a techno|ogiai fegyelem jigoru bebná;a
mellett a telepliely

- A

területein élszikkadó csapadékvizét, ittéile a feÉzínatatti és a fe|színi vizek
szennyeződése kizárható,
A Nykbáto., 104912 hlsz. alatti telephely, llléNe a nem veszelyes hulladék gyújtésiés elókezelési
tevékenységközüzemi ivóvízbázist nem érint, a Vizek lefolyásá;a hatást nem-ávaxorot,
A.:.?1_9!o04 (Vl1.21,) Korm, rendelet 7 § és 2, számú mellékletéVelósszÉ;ngban,
a 27l2oo4
(Xll..?5,) KVVM rendelet és a felszín,alátti vzek állapotárol teszr:tt
orsza!Ói áaerenységi térkép
burkolatlán

_
:

alarjján Nykbátor település a felszin alatt Vlz állapota szemponqábol"i fotozonan
ézekeny
területek kö2é kerult besorolásrá

kozött Végzett tevékenységvalamlnt a technológÉl fegyelem szqorú betartása
1^r"",ll*."iulT5]yg*
mellená teve|enység terÜletén elszikkadó élfolyó csapadékvizek llletve; íelszr:;
alatti és a felszlnl Vizek

szennyezódesé }izárhatö,
FentEk a]apján,a tevékenységnem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre,
a felszínj vizek
mlnosége
,védelmenek_:_za9álya]!9l szólo 22012004. (Vl1,2í,) Korm, rendeletben, Valamint a felszín alatti
vlzeK védelmeíol szöló 21912004 íVl1,21 Korm. rendeletben foglalt köVetélmények betartása
blztoslthetó
lgazgatóslg_ s^zakhatósági állasfoglalasát a Vizgazoálkodásl hatóságl jogkór
1
_T:l",x:9l"1:991.
gyaKorEsalol
szoló módositott 7211996. (v.22 ) Korm rendelet
§ 1t1 betezdese, vaiaáirit a

)

t
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környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatásj feladatokat ellátó szeNek kijelöléséról
szóló 7112015, (ll1,30 ) Korm, rendelet 31, § (3) bekezdése és 8, számú melléklet ll, táblázat 2, pontja által
megállapított hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljáíás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004, évi
cXL. töNény 44, § (6) bekezdése sze.anti tartalommaladta meg,

A Vízgazdálkodásról szóló

1995, éVi LVll, törvény 33/B § (,1) bekezdése alapián a Katasztrófavédelmi
lgazgatóság szakhaiósági éllásfogla|ását a megkeresés beérkezésétkövetó naptól számított 21 napon
belül köleles megadni,
A fellebbezési jogról tájékoztatast a Ket, 44. § (9) bekézdéséretekintettel adott.
A Ket. 78, § (1) bekezdésére tekintettel kérte az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi lgazgatóság
részércmegküldeni

A szabolcs-szatmár_Bereq l\reovei Kormánvhivatal NéoeqészséoúoviFóosztálva az sZNEF/01269212017. számú állásfoglalásában az UD stahl Recycljng Kft. |4242 H4dúhadház, sámsoni U,2,) a
Veszélyes hulládék 9yú]tési engedély módosításához a Vizsgált szakkéldésVonatkozásában elóírás nélkül
azzal indokolta, hogy az eljárásban a szabolcs_szatmár_Bereg Megyei
Kormányhivatal NépegészségúgyiFóosztálya szakkérdésVlzsgálatára, szakmai állásfoglalás
hozzájárult, Állásfoglalását

kialakítására vonatkozó feladát é§ hatáskörrel rendelkezik
A megkerÉső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyélemmel a Veszélyes hulladékkal
kapQsolatos e,lyes tevékenysegek részietes szabályairól szóló 22512015_ (Vll, 7,) Korm, rendeletre,
Valaminl a,kölnyezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szeNek
kljelöléséröl- szóla 7112015. (lll 30
Korm. rendelet 7, számú mellékletébenméghatáíozot!
szakkédésekre (az egészségkárosítókockázatok és eset|eges hatások, a gyorsan bomló szefues és
szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyújtése módjának és mennyiségének jóVáhagyása,
tárolása közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének
vizsgálata) is, a szabo|cs_szatmárBereg
lvlegyei Kormányhivatal NépegészségúgyiFóosztálya megál|apította, hogy a tevékenység végzése- a
dokumentációban megfogalmazott Véde|mi, kárelhárítási feladatok teljesítése melleft
település és
környezelegészségügyi szempontból nem je|ent szignifikáns egészségkárosjtó kockázatot, erre

)

tekintettel

a

rendelkező részben foglaltak szerint határozott, Állásfoglalását

jogszabályhely(ek) alapján hoztá,

a

hivatkozott

Feladatkörét a környezetvédelmi és természetvédelrni hatösági és igazgatási feladatokat ellátö
szervek kijelö|éséról szó|ó 7112015, (lll. 30,) Korm, lendelet 30, § (1) bekezdése, il|etve a főVárosi és
megyei kormányhivatal Valamint a járási (fóVárosi kerületi) hivatal népegészségúgyifeladatai ellátásáról,
továbbá az egészségügyi ál|amigazgatási szerv kijelöléséról szóló 385/2016, (Xl1,2.) Korm, rendeléi
illetékességéta közigazgatási hatösági eljálás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004, éVi cxL.
töNény 21 § (1) bekezdése valamint a fóvárosiés megyej kormányhivatalokról, valamint a járási (fóVárosi
kerú|eti) hivatalokrólszóló 66/2015, (ll1,30 ) Korm, rendelet 2 § (1) bekezdése alapján állapította meg

A belföldi jogsegé|y iránti megkeresésre Nvkbátol Város Jeovzöie a 6193/2017, számú levelében
tájékoziatta a Fóosztályt, hogy az UD stahl Recycling Kft. hulladékkezelési tevékenységenem érint helyi
jelentóségü Védett természeti területet,
A hUlladékról szóló 2012. éVi cLXXXV, törvény 79, § (4) bekezdése alapján:
,,A környezetvédelmi hatóság a hLrlladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántadásba vétt adatokat
módosíthatja Vagy Visszavonhat]a,"
A 403-1612015. számú határozat kiadásakol alapul Vett feltételekben, körülményekben Változás nem

köVetkezett be, ezért a határozatot

az U0 stah| Recycling Kft, (4242 H4dúhadház, sámsoni u, 2,)
kérelmérea rendelkezó részbénfoglaltaknak megfelelóen módosítottam, A határozat jogosultja és
kötelezet|jé a hatarozat jogeróre emelkedésétól az UD stahl Recyclang Kft, (4242 Hajdúhadház, sámsoni
Lr. 2 i, igy,a hat&ozatba foglaltjogok ót illetik, i|letve a kötelezeftségek ót terhelik,

Az UD stah| .Recycling Kft, benyújtotta a telephelyen kialakjtott veszélyes hu|ladéktároló hely
üzeírFltetési szebályzatát, amelyet az egyes hulladékgazdá|kodási létesitményekkialakításának és
üzeííÉltetésének]szabálYairólszóló 24612014_ |lX_29_) Korm. rendelet 21, § (4) bekezdése alapján

1Ovanagyiam.''l
Tájékoztatja a Főosztály, hogy a Ht. 80. § (2) bekezdése alapján az UD stahl Recycling Kft-i mint
h!lladékgazdálkodási engedéllyel rendelkézó engedélyest a Fóosztály a határozat kiadásával egyidejúleg
nyilvántartásba vette

Hatáíozatomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelóléséól szóló 7112015 (lll, 30.) Korm, rendelet 9, § (1) d) pontja (2) bekezdésében
_.l ,

meghatározott hatáskörömben, a hulladékról szóló 2012_ éVi clxxxv töNény 79, § (4) bekezdése
alapján, Va|amint a Ket, 71. § (1) bekezdése alapján, a 72. § (2) bekezdése szerintj tartálommal hoztam
meq,

A

határozat elleni fellébbezésilehetóséget

a Ket,98, §

(1) b€kezdése bizosítja, a fellebbezésre

nyitvaálló határidórőla 99, § (1) bekezdéséalapján rendelkezeit a Fóosztály,
A fellebbezés díjáról a 1412015, (l11,31,) FM réndelet 2.§ (5) bekezdése és az 1. sz, me|léklet 4,6,, 11.,
37., 20.2. íőszámai alapján rendelkezett a Fóosztály, A Fóosáály az e|járási költségról a Ket, 158, §_a
alapján rendelkezett.
A Föosztály illetékességéta kömyézetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási íeladatokat
ellátó
kijelöléséről szóló71l2o15. \||l. 30,) Korm, rendelet 8/A § (1) bekezdése állapítja meg,

'zefuek

A határozatot Ónodi zoltán, (4024 Debrecen, Piac u. 40, 6/2,) útján teljeskörű meghatalmazás alapján
közlöm

az engedé|yessel,

Nylregyháza, 2017, szeptember 25,

D.. Galambos lldikó
hivatalvezetó

Hatálozatot kaDia:
postai úton:
1. Ónodizo|lán 4024 Debrecen, Piac u.40,6/2, _ térti
2. Bimetal Recycling KíL 4242 Haj]dúhadhéz, sámsoni u. 2 _ térti
3, BogárMetál Kft. 4242 Hajdúhadház, sámsoniu,2, - térti
Hivatal i k?pu n keresztül

4

:

siabolcs.szatmár-Bereg
14.

lvegyei Katasárófavédelmi lgazgatóság (Nykegyháza, Kölcsey u. 12-

szabolcs,§atmár-Bereg
lvegyei Katasárófavédelmi lgazgatóság
KatasaróíáVéd€lmi Kirendeltség
6,! si?hlcs-szatmar-8eleg Megyei Korményhlvatal NépegészségugF Föosztály
7,. lraitái 1

5.

i

_5_

Mátészalkai

