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p9Yszám: 7g33-1gao17. Tárgy: Az UD stah| Re§ding Kft,
Ügyintézó: csuka sándornádr. Antalóczy sándor részére nem veszáyés hilladék

gyújtési és elókezelésiTelefon: (42) 598_930/ 232, 150 téVékenység engedélyezése
Hiv,számI
Melléklet

|];

:

. HATÁRoZAT , :

A KörnyezeNédelmi és Természetvédelmi Föosztály a 3a7-11í2015. gzámú határozatba foglali, a
Bimetal Recyóling Kft, 14242 Hajdtrhadház, sámsoni u, 2., KsH azonosító száma:127509464677-113-09,
KÚJi 100 487 842, telephelyi 43oo Nyírbátor, ságvári E, u, 2., (Nykbátor, 1o4gt2 hísz.) KTJ 1o2 424 gg2/
részérc kiadott nem veszélyés hulledók gyúitési é§ elókezelési ong.délt{

mó.losíga & az alábbíakban íoglaltaknak megdetetóeD egységgs szélkezatbé íoglalja.

A Kórnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztály /továbbiakban: Fóosztály/ a2 alébbi feltételek b€tartása
mellett

az uD stahl Recycling Klt. 14242 H4dúhadház, sámsona u, 2, telephély: 4300 Nykbétor, ságvári E. u. 2,
Nyióátor, 1049/2 hrsz,, KsH azonosító Váma: 125176134677-113-09, Kömyezetvédelmi tjgyfél Jele:
100 566 435, KTJ 1o2 424 992) kérelmének helyt adva a határozat rendelkezó részének l. ponqábán
megielöli n.m veszélyes hulladékok gyúit&ét ós ha3zno§ítást meqélózó 6lók&zítósét (élókezelését)

éngedayezi,

ezel egyidejilleg a Kft, Nyíöátor, ságvári E. u,2, (Nyírbátor, lü9/2 hrsz,) alatti telephelyén kialakított nem
Veszélyes hulladék tároló hely üzemeltetési szabályzatát

Jóváhagyla,

l. Gvúithetó és haszno§ítást mooelózóen 9lókószithetó lélókezélhotó} n9m vgszélves hulladékok:

EWc
kódszám

Megnevezés Mennyiség
ítonna/év)

Elókezelés kódjai

lémek! műenyagok alakitásából, fizikai és
mechanikai íelületkezeléséból származó hulladék

12 0i iémek.]és. múanyagok alakitásából, fizikai és
mechahikai íelületkezeléséból származó hulladék

12a1 al /asfém részek és eszterqaforqács 600 E02,04. E02_06

12 01 02 /asfém részek és por 2a0 E02_04, E02_06

12 01 03 rernvas fém re§ze|ék és eszterqafoíoács 200 E02_04. E02,06
12 01 99 (öze|ebbról mea nem határozott hulladék 500 E02_04. E02_06

15 :somaqolási hulladék; közelebbíól meq nen]
KÖFN^/EZETVÉDELMI ÉS TEBMÉSZEIVÉDELM| FÓOSZTÁLY HULLADÉKGAZDÁLKOO, osZTÁLY
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laiározott felilató anyagok (abszorbensek)
:örlókenCíők,szűrőanya9ok és védőruházal

í5 01
Dsomagolási hulladék (beleérive a válogatottaí
gyűjtött települési csomagolási hulladékot}

15 01 01
'apíl 

és karton csomagolási hulladék 500 E02_04, E02,06
15 01 a2 nűanyag csomagolási hulladék 500 E02_04. E02_06
15 01 04 ém csoma9olási hulladék 400 E02,04, E02-06

16 r hulladékjegyzékben közélébb.ól meg nern
lalá@zott hUlladék

16 0í

a közlekedés (szállitás) különbözó területeir6
származó hulladékká vált gépjármű (ideértve .
terepjáró jáíművet is), a hulladékká vált gépiármű
bontásából, valamint karbantártásából származó
hulladék (kivéve a 13, a í4 fócsopoítokban, a ,16

Te"
t ,l6 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)

16 01 d6
1ulladékká Vált gépjármű amely nem tartalmaz sem
blyadékot, sem más Veszélyes összetevót 1 500

E0243, E02-04,

E02-06

16 01 17 10 000
E02_03, E02-04,

E02-06

16 01 18 1emvas fémek 3 000
E02-03, E02,04,

E02-06

16 01 19 írúanyagok 500
E02-03, E02-04,

E02-06
16 01 20 jVeg 100 E02-03, E02_06

16 01 22 (ozelebbíől meg nem határozott alkatrészek 50
E02_03, E02_04,

E02-06

16 01 99 köze]ebbról meg nem határozott h!lladék 50
E02-03, E02-04 ,

E02-06

16 02
eléktromos és élektronikus be.endezések
hulladéka

16 0214 <iselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02
]9{ől 16 02 13-ig terjedó hulladéktípusoktól 500

Ea2-a3, E02-04,

E02_06

16 02 16
(iselejtezett berendezésból eltáVolított anyag, amely
(úlönbözik a 16 02 1s_től 500

E02_03, E02-04,

E02-06 ., r

17i építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezetl
területékról kitermelt földet is)

17 02 fa, üv9g és műanyag

17 0z 01 :a 100
E02_03, E02-04,

eoz-oo l
17 02 02. jVe9 100 E02-03, E02_06

17 a2 a3 núanyag 500
E02-03 E02_04,

E02_06
17 04 íémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01 r'örösréz, bíonz, sárgaréz 2 000 E02-03, E02-04,



E02_06

17 04 02 3lumin um 2 000
E02-03, E02_04,

E02_06

17 04 a3 5|om 500
E02_03, E02_04,

E02-06

17 04 04 ]nk 500
É02,03, E02-04,

E02-06

17 04 05 /as és acél 10.000
E02_03, E02-04,

É02-06

17 04 07 'éírikeverékek 300
E02-03, E02-04,

E02-06

,1/ a411 éb'el, amely különbözik a 17 04 1o1ól 2 000
E02-03, E02-04,

Éo2_06

19

h!|ladékkezelő létesítményekból, a szennyvizel
épzódésének teléphelyén kivül kezeló
r3ennyvláisztitókból. valamini az ivóviz és ipar
,iz szolqáltatásból származó hulladék

í910 rémtartalmú hu|ladék apritásábó
lsh.edderezéséból) s2ármazó hulladék

1910 01 r'as, és acélhuladék 3 000
E02_03, E02-04,

E02_06

19 10 02 1emvas fém hulladék 50
E02-03, E02-04,

E02-06

19 12
közelebbról meg nem hatálozott mechanika
kezelésből (pl. osáályozás, apritás, tömörités
pellel ké§zités) származó hulladék

19 12 01 papír és karton 500 E02_04, E02_06

19 12 02 Fém vas 600
E02-03, E02-04,

E02-06

19 12 03 1emvas fémek 300
E02-03, E02_04

E02-06

20

ielepülési hulladék (háztartási hulladék é3 á
háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipar]
és intézményi hulladék), ideértve az elkülönitétten
ryűitött í.akciót is

2001 ".
9lkülöníietten gyűjtött hulladék írakciók (kivéve a
i5 0í}

20 01 01 papír és karton 1,000 E02_04 E02_06

20 0136 kisele,]tezett elektromos és elektronikus
óerendezések arneVek különböznek a 2a 01 21-
'tdt a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

50 E02-03, E02-04,
E02-06 .

20 01 39 múnyagok 500 E02_03, E02-04,
E02-06

20 01 40 fémek 4.000 E02_03, E02-04,
E02-06

összesen 47.10o

_]_



A hasznositást megelőzó elóké§zítés módja és kódia:

E02.03 - apdtás (zúzás, tőlés, darabolás, órlés)
E02 u - tömőrités, bálázás, darabositás (pl. agglomerálás, regranulálás)
E02-06 - válogatás ahyagmínőség szeúnt (osáályozás)

ll. A hulladék ovűitési és elókezelési tevékenvséq területi lehatárolása:

A Kft, Nyirbátor, ságvári E, u, 2, szám alafiitelephelye (Nyírbáto., 104912hlsz)

lll. A néÁ ye§zélves hulladék ovúités é§ elókezélés technolóoiáia:

A hulladékok erűitése:
A.Kft- a lülladékok gyújtése során szemrevételezést követően a telephelyén átveszi a hulladékot, A

méíléÉ€lést .]tóvetóen a hulladékokat a telephelyen r€ndezetten, fajtánként elkülönítve tárolják
továbbéiékes,iiési8. A hulladékok gyűjtése szilárd buíkolattal ellátott terúleten, valamint épületben töfté;ik
ömlesztvb, konténerekben vagy bi8-ba8 zsákokban.

A Kft. a Nyírbátor, 't049l2 hrsz. alatti telephelyén a hulladékok előkezelését is vé8zi az alábbiakban
foglaltaknak megfelelően, ezt követöen en8edéllyel íendelkező hulladékkezelőnek kerü|n€k átadásía a
hulladékok.

A hulladé kok előkezelése :
yóloqatás: (E02-06) a hulladékok kézi eróvel történő válogatása anya3féleségenként szemrevételezéssel,
szükség szerint fémjellemzési vizsgálatokkal (pl.: tömeg-spektrométer, má8neseáetóség vizs8álata, fajsúly
vizsgálat). az egymással keveredett fémfajták válogaása. valamint az esyéb szennyezóanya8ok eltávolítása
történik meg (pI.: fiild. kövek, múanyagok, fahulladék, esetlege§en veszély€s összetevők), műanyag és papií
esetében a nem hasznositható reszek és összetevők (fajtaidegen, szennyezett, hasznosíthatóság szempontjából
rossz minőségú) kiválo8atása kézi erővel, a ha§znosíthatóság érdekében.
apritás, darabolás, /ófá§.- (E02_03) sálltíhatósá8, rakodhatóság, további felhasználás érdekében vé8zik.
Jellemzően a femhulladékok esetében történik.
tómórííés. bálltás: (E02-04) helytakarekossá8, sálliási költség csökkentése, valamint könnyebb
manipulálhatóság céljából történik, Minden esetben a bálázást me8elözó minőség_ellenórzés történik,
amennyiben szükségszerű válogatás elózi meg.
Az elökezeléshez használt bérelt mobil berend€zések (mobil bálázó, mobil lemezolló) csak akkor kerülnek
telepítésre a telephelyr€, ha nagyobb mennyisé8ú hulladék előkezelése válik szükségessé. (évente maximum
5-ó alkalommal)
A Kft. a tevékenysé8e során keletkezó veszélyes hulladékokat a telephelyen kialakított munkah€lyi
gyújlöhel}en eJüjti.

lV. Rendélkezé§]e álló Dénz0ovi. szémólvi & mfuzaki eszközök:

Pénzüovi eszköz: .

. 1 köínyezetszelnyezesi feleldsségbztosílás. Y bqni§?iimtan elkúlön;tett feoezel az esetlegesen bekdVelkezo kórnyezetvédelmi karok elhálitásaía

személvi állománv:. környezetvédelmimegbízott. telepvezetó. adminisztlátor. rakodógép kezeló. fémmegm!nkáló

,t_



Múszaki eszközök:. 500 k8_os tolósúlyos mérleg. 30 tonnás hídmérleg. konténerek
. for8o rakodógép
. lemez tömöríó berendezé§ (mobil bálázó). aluminium tömöfitő berendezés. mobil lemezolló
. oxi8énPalack + lángvá8ó ber€ndezes

i1, Minden ievékenységet úgy kell megtefuezni és végezni, hogy az a kömyezetet a lehetó legkiseób ,

méhék_ben énntse, vagy a kömyezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne o;kozzdn 
-'

kömyézetveszélyeztétésl Vagy kömyezelszennyezést, baztosítsa a hulladékképzödés megelózését, a ]

képzódó. hulladék mennyiségének és vevélyességének csökkentését. a ÉUlbdék ha;znosítását,
továbbá környezetkíméló ártalmatlani€sát.

2 Hullaórcazdálkodási tevékenységet az emberi egészség Veszélyeztetése és a környezet károsítása
nelkül- úgy kéll Végeznj, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekrc, ne okozzon
lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt Vagy b[]zt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat,
valamint a védett természetiés kulturális értékeket,

3, A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséíől
- az általa üzeme]tetett hulladékkezelő létesitményben Vagy berendezéssel Végzett elókezelő,
hasznosltó va9y ártalmatlanílo elJálás,
_ a hulladék hulladékkezelónek történó átadása,
_ a hulladék szállítónak tö.ténő átadás.
_ a hUlladek oyüjtóiének tórténó átadás
- a hulladék kózvetitónek tórténó átadása
- a hulladék kereskedónek történó átadása,
- a hulladék közszolgáltatónak tórlénó átadása - ideértve a hllladék hulladékgyújtő ponton Vagy
hulladékgyűjtó udvarban történó átadásának ésetén is -, Vagy
- a hulladék átvétéli helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadása útján gondoskodik.

4. A hulladékbirtokos amikor a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
keretében történó átadás kivételéVel -, meg kell gyózódnie arról, hogy az áfuevő az adott hulladék
szállitására, közvetítésére, kereskedelmére, illefue kezelésére Vonatkozó hUlladékgazdálkodási
engedéllyel rendelkezik, Vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység Végzéséhe' szükséges
nyilVántaításba vétele megtörtént,

5. Az engedélyes a berendezések hibás müködése és káresemény bekövetkezése esetén gondoskodni
köteies a károk elhárításáról a havária tervben foglaltaknak megfelelóen, kötebs értesíteni az
illetékes hatóságokat, Valamint köteles gondoskodni az eredeti álla pof helyreállitásáról,

6, A környezeti károk elhárításá.a szolgáló biáosítási szezödést az engedély éfuényességi ideje alatt
feryl kelltartani,

7. A hu|ladékoknak a Kft. télephelyére történő §zállítását, illelve telephélyról iörtén6 kiszállíiását
csakiogerÉs hulledékszállítási engedél|yel .endelkezó gázdálkodó szervezel vé9ezhéti.

8 Ha,az,engedélyes - hulladékgázdálkodási tevékenységét nem érintó- adataiban az engedélyben'meghátálozottakhoz képest Változás köVetkezik be, az engedé|y jogosultja a Változást - annak
beköVetkezésétól számított 15 napon be|ül_ a köínyezetvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni,

9, Az engedélyes a hulladékgazdá|kodási tevékenység folytatásának megszlinését, befejezését - a
megszúnést, befejezést megelózóen legalább 30 nappal - a környezefuédelmi hatóságnak kóteles
bejelentenj,

_5-



ménnyiséget.
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o t JJ,n,i"o,;l'"'" Jf 1ii!!,ür::i*$ii+Tfi Fliil§iiiih1iJj#í*l#l§:i|,l];?!!meószÜnését a kótelezettség _kelelK€

iil]iii)l)*ijr-., n!,u"ágnaklíásban kóte|es be|elenteni,

" t":í-x':í]'.á'fjí:, iiifu* :nb|**iti:ii,* ;,ti?fu É","*"§:"]:áiÍ§
;éíésl. megfigyelési adataival valo egy

1? A hL]lladék gyújtési é§ elökezelési.tevékenységet az engedél'es csak a tll' Pontban meghatározott

technológiai lelrás alapján végezne!, . . ,;. _

"*,iill,'.',#il§íq'l*Éj;iff *í 
jff 

ífl J*.ü#h:*"jl!#
N /omEI;ánYkltoko íANYK] plogíarr_ l

. ;lil§;;il; Ürgyévet'kövétó év március 1, naplalg,

,'o. o nr'rrnru*",, o',onylatot az engedélyes nem Veszélyes hul|adék esetében 5 évig köteles megórizni,

,;1,1**t::";,**t3lg;!:.ii§i§,+liiTf ;}"l"iifi *';i*üi;i:',i1,:l}*,:#H

Vll,

fi Y:,#,i:ffi i,fi lE:ii;iiiáiüiálréiá"*t sondoskodni kell,

,, 
I j:i"ji:llT":í_;§,g:ji§:'';!'j:§" T"'[3:!í-"";*ff"Jli"i:',ff;"Ü"T"J,:i"":li'f "T,T"':
nl-á vijzeives nuttaaet mennylsége,62 tonna,

," 
t,i:i5:,:§:i3li,ff}iJls;::#,fi:[jiJ,11!ff"l§;íl"",.flli"":iJ§i"ffiii:'l*i,íil;1" 
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" |,:"§lí""i:ff.!:",'#ifi:ii':::i"!3l !li:fl:;il,:jJlfi§:":"i""lilik) 
á'a'otát az üzemeltetési

20, A tárolás soíán a hulladékhoz történó szabad és akadálymentes hozzáféést folyamatosan biáositani

kéll,

, 2{l A hulladéktároló hely üzemeltetóje .ondoskodik arról, h€y az Üzemeltetés megfeleljen az elérffi

,'"[dö;-öh"iiá";i: 1|

; 22. A hulbbéktáíoló hety üzemeltetöJé a hutladékéroló helyen tárolt hulladékróla telephelyen, napraké§z

i nipdot üzemnaplót vezet,
, : ',. n

vitt. , 
]l 

tet'uoveteti aíira vonattozó rendetxezOs:

AKÍt.ahulladókgazdálkodásitevékenyaégének.mégk.zdésétatevékenységmegk9zdését
ioiiá j""JJi o"Űr ríásban |elents6 bo a Fóosztálynak,

" f",il*:íry*,,rJr,,3l,ii'íiiiÉ::_T,fi*{:iÉiT1,":j,",jJ;"j3i:lij,i 
] !"Jü'ü::í:f",T



A díj mértéke telephelyenként (a fióktelepet, Valamint telephely hiányában a székhélyet is ideértve)
40.000,- Ft azaz neg}./enezer forint A 2017. évi e§edékés felügyeléti dijat a müködés idótartamával
napra arányosanl egy össz€gben, a hulladékgazdálkodási engedély ioge.ó]e emelkedését kövétó
30 napon belül kell megíizétni az alábbiakban meghatá]ozottak szerint.
Az engedélyesnek 20,18. évtől minden évben a tárgyéVi esedékés felúgyeleti díj teljes összegét a
tárovév februá. 28-iq kell megfizetnl, amelyet egy ósszegben átutalási megbízással kell tetjesíteni
szabolcs-szatmárBereg iregyei Kolmányhivatal Magyar Allamklncstárnál Vezetett 10044oo1_
00299695-00000000 számú előirányzalfelhasználási keretszámlájára,
Késedelmes teljesítés ésetén késedelmi pótlékot kéll fizetni,

lx. Kömvezet_€qészséoüovielóiíások:

- A hulladékkezeló jármL]veken, événte 1 alkalommal, megelózó jelieggel, llletve szökség szeriAt
rágcsálöinast kell Végezli,

- Hulladá(kezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztílásáíól, feítötlenltésélól
gondoskodni kell, olyan téíburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkezó területen, ahonnan az elhasznált
víza külön jogszabály szerint végzett elókezelést, elótisztítást köVetóen közm[]pótló bérendezésbe vagy
közműcsatoínába kerül, A tisztitás közteíúleten, felszini vizekben és ezen vizek me|lett 5o0 méteíen
§eíül neó Végezhetó,_ A Öyújtést Végzó dolgozóknak munkakörhöz kapcsolódó kötelező védóoltásokkal rendélkeznie kell
(Tdtanuőz),

- A tevékenység kapcsán felhasználásra kerüló Veszélyes készitményekkel Végzett tevékenység
bejelentését hivatalom felé az országos tisztífóoNos által üzemeltetett orszáqos szakrendészeti
lnformációs Rendszeren keÉsztül tegye meg.

A szabolcs-szatmál-Bercg Megyei Katasálóíavédélmi lgazgatóság 36500/6587,1i 201 7, ált, számú (4888,
1/2017, saját számú) szakhatóság állásfoglaiésában az engedély módosításához feltéiel nélkül hozzájárult,

Az eljérás során éljárási költségként az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja merült fel, melynek
megfizetésére az úgyfél köteles. Az engedélyezési éljárás igazgatási szolgáltatási díja 19o.ooo Ft, melyet az
ügyfél megfizetett, Egyéb eljá.ási költség nem keletkezett,

Jelen hatáíozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedóly iogeíóíé emélkédését követóen a 387-
l4120í5. számú haiározatba roglalt hulladékgazdálkodási engedély hatályáiveszti.

Jelen engedély _ ha ellene 

'ogolvoslati 
ké.elem nem érkézik - a közlést köveió í5. napon emelkédik

joge.ó.e.
Ezen engedély az elói.á§ok betartása esétén ielen halározat jogerórc emélkédésének napjáról 2020.

május 31_ig érvényes.

E haérczat ellen a közlés napját köVetó 15 napon belúl a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzeft, de a
Főosáályához 3 példányban benyújtott fellebbezésnek Van helye,
A fellebbezés díjköteles, a díj mértéke jelen engédélyezési eljárás 50 %-a, azaz 95_ooo -Ft, Fellebbezés
esetén a fellebbezési e|járás díját a szabolcs-szatmár-Bercg Megyei Kormányhivatal i.lagyar Áltamkincstárnál
Vezetett 10044001-00299695_00000000 számú elóirányzalfelhásználási számlájára kell megíizetni a
fellebbezés,benyújtásával egyidejúleg, Az átutalés közlemény rovatában fel kelltüntetni: Kórnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fóosztály elnevezést és a határozat úgyszámát is,
A fellebbezés elektronikus úton Való benyújtására nincs lehetőség.
A fellebbezés alap]án a Fóovtály a határozat módositásáról Vagy visszavonásáról illétve a Pest Megyei
Kolmánihivatalhoz valo íelte!észtésíol dönthet

.':"

lNDoKoLÁs

Az UD stahl Recycling Kft, (4242 H{d(rhadház, sámsoni u. 2,)
környezétvédelmi megbízott 2017, júliu§ 28-án kérelmei nyújtott be a

meghatalrnazásából Ónodi Zoltán,
Fóosztályhoz melyben a Bimetal
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Recyclin9 Kft, részére kiadoti, a Nvkbától 1049/2 hrsz, a|att| telephelyéle Vonatkozó 3 87-14l2o15. számú nerny_e-saeY99 |lylladé! gyújtési és élókezelésl engedély módosi*ú úíii""aii, u"rái]nt 
"gv"eges 

szerkezetbentörténő kiadását kérte.

A kózgazgatásl halósáqi etiéés és szolgallatas állalanos szabályaiól szötó 2004_ évl cXL tö|vény(továbblakban Ket) 71iA § (í) bekezdése alapián " roo*t"Ú-Í ióitá-ŰÓi"Z szamon függo hatáIyúhatározatot hozott amely nem emelkedett, 1ogéiore, .niű l"r"'" r,"ui"r"io"" 2oí7, szeptember 28-átmegelózóen az ügy érdémében döntést hozott,

, ,A Fóosztály megállapjtotta hogy az engedélyezésl e|!álás a künyezelvédetml és természe*édelmihalóségi el,áraso^ igazaatásl szotoáttelási aaaűl szolo'úlzois lilíJij"irr,'''.""o..t (továbbiakbanDílrendelet) 1, számú melleket lá s, sl_;' zó.z.. io-z- rcuÁ-^^i' 
",i"iíjoin ,g"rg"u"i szolgáltatágdíiköteles, A dij mértéke 190,ooo Ft, melyeia KÁ 

'néórir"]átt, 
.gyél-;Üj,á"i'r'offi,l".n r,"r"tx"."t.

A Ket í 58, § { 1 ) bekezdése szeílnt ,,A2 éljárasi koltséget á hatoság ossze.szerúen határozza meg, es ooit akóltseg Viseleséldl, llleNe a megelölegezett kö|tség ese-lleges Viss;térite.iiói; -- ' '

Az eljaras sórán a Ket, 153, §-a szerlnti kóltsegek.közül az lgazgatásl száigattatasi dU menjlt fel, melynekmeglizetésére a2 ügyfélet kóleleztem A2 úgyfel ai er;sras soranáiázgiÜ", .'.iigTÜta"ioi1"I ."gnr"tt",
A kéíelem,benyú]tasát köVetöen a Fóosztály a 7g33-1l2o17 számú levelében a Ket, 29, § (3) bekezdésealapjá1. az eljarás meqlndítasáíol erte;ibte * j,i"tétt ,g"iÉ"--'il],i,ouro. fi4gl2 hlsz.)lngaIlannyilvéntartásba beieqyzett tulaiclonosát valamrnt a ióiz-lzr'irili szárilu teveteben az et;arasmegjnditasárol éítesltette a 387 -14l2ali számú hUlladekgaz;alkooá", !n-g-;eryi;;"d",y".et,

§ffi*T"ijl:L:iljflúlt benyújtasra, ezért a Fóosztály a 7g33-3l2o17. számon hjánypótlás teljesítésére

AJ[l"i#'' auglsztus 30-án és szeptember 22-én éRezeII beadványaiban teljesítette a hiánypótlásban

Az engedé]Y kÉoasához a kórnyezeh/édetml és termeszetvedelml haiósagl es igazgatás] leladatokal etlátöszeNek kielöleséól szó/ó 71l2o15 llll3n, Korm, renoetet ttovaouiatoán, 
"h"ijáLi,:r,s rsl bekezdése, a8, melléklet tl. lablázat 2. pontja e§ a Ket, 44, §-ala hlvatiozva a eoo*iú 

" 
ióili-vzo r 7 számú iratábanmegkereste a hatáskoíeben énntett szarnatoialot §;b;];;;;#;-,]á3re'g "ülgyer 

xatasaratavecetmilgazgatósa9ot, hogy az engedélyezési eljárásho. 
",ilr,"toragi 

ái|aiioÖ;i;#;;" fi;A Fóoszlály a 7933-6t2o17. számú i;áiaiban 
" 

xa zÓ, § ri i u"kÉi-ié." Ji'ioni)ra n,vatr<ozva jogsegelylrént kerejemmel foldult Nyírbátor Város Önkormányzat Jegizóiehez, logy e napon"oetut ta;ekoztasson aííól,hogy hulladékkezelesl tevekenvséo érlnl-e he|y| ,"É"to"eii: rJéo"tt' i"iiie*"i,'i"i"r"t"t, amennyiben igen

:íilX'ffí: állásfoglalását adja rieg a nenaeiei3l,5 rsl"lut".dé"" 
". ";, 

."itjlut tl taoe"t a pont1"

A Fóosztály a 79334t2o17. számú irataiban. é, R€ndelet 31,§ és 8, sz, melléklet l, éblázat 2. pontjábanmegállaplton szakkérdés VPsoálalát és állásfoglalásái ie,r" -"'-s)i-Ü"ri"'_i.atmár_8eíé9 
MegyeiKormányhlVatal ívlátészalkal Járáal Hivatal Nep"qu"r.Jq,jqui o".tátu"tó'- -----'-" "

A Főosztá|y a 7933-7t2o17, számú irátáb;n ; n""aÉi"i's i ól2Íé;ö sz, melléklet l táblázat 3. pontjábanmegálbpltott szakkérdés vzsqálatát. és á|lásfogtara"at te,te a'eöi!űÁuá,ij-löü"'M"gy.i KormányhivatalHatósági Föosziály Bányászati osztályától

(salátszáÍlleae-tlzotffi*iöiö"'i*l,üá..",.ii4fi,:áiT':
.'íHii .Y; ,'.]"il5l,,I:::']:,_"i-l1ll,:l1^_19i911!:i, ;tii il-ö;ii;;J""H"i;.**" nem veszélyeshuljadék_gyultése é6 elokezelése engédélyezéser,"i É,teér. Óiul'ná'-;;:;"; '- "*-" llcll] ve.zelyes
§zaknatosa9l allásfoglalását az a,ábblakkal indokoltaA Káasztrófavédélml. lgazgatósag a tervezett tevekenység megvalósltasának kornyezetvédelmiengedélye?ése.j,l9z a rendelkezó íeszben loglalt erórrasokk'al Í,"-aiiJi"i"t,"w", r,"sv'"--"i"";j,;vizszúk6e9lét, Válamlnt a szennyvlz ettretyezes iegtereü moJ,j" oiairTiiÁlü' 

".'g";;alkodási 
és vlzvedelmiszenpontDól a vlzekre es v:zbazlsra kjros r,,ar"r' ne,n rettáieie.ieji,' Á'i"""'ö.eg az aNíz es a jéglevonu|ására a mede.fenntartásra hatást nem gyakorol

loazoatósáo a 365ool6587-1t2o17. átt, számú i

A szakhatósáqj hozzáiárulást a kovetkezókre tekintettel adta meo:
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- A tevékenység technológiai vízhasználattal, szennyvízkibocsátással nem jár. A telephely
közmúellátottsággal rende kezik, Az álkalmazottak részére a szociális tisztálkodási és egyéb igények
biztosítása a telephelyen megoldott, A csapadékvizek a telephely burkolatlan teíületein elszikkadnak,

- A burkolt felületen, Valamint fedett, szigetelt aljzatú raktárépületekben kialakított körülmények között
végzett tevékenység, valamint a technológiai fegyelem szigorú betaftása mellett a telephely burkolatlan
teíületein elszikkadó csapadékvizek, illetve a felszin alattiés a fe|színiVizek szennyezódése kizárható,

- A Nykbátor, 104912 hlsz. alatti telephely, illetve a nem Veszélyes hulladék gyújtési és elókezelési
tevékenység közúzemi ivóVízbázist nem érint, a Vizek lefolyására hatást nem gyakorol,

- A 21912004. (Vl1,21,) Korm, rendelet 7, § és 2, számú mellékletéVel összhangban, a 2712004. (Xl1,25,)
KWM rendelet és a felszln a|atti Vizek állapotáról készült országos élzékenységi térkép alapján
Nyíóátoí település a felszín alatti Víz állapota szempontjából a fokozottan érZékény terúletek közé
kerúlt besorolásra,

A fenti körülmények között Végzett tevékenység, valamint a technológiai fegyelem szigorú
tevékenység telületén elszikkadó, elfolyó csapadékvlzek, ille&e a felszín alatti és
szennyezódése kizárható,
Fentiek alapjáh á tevékenység nem jelent Veszélyt a felszíni és felszín alatti Vízkészletekre, a felszíni
minósége Védehének szabá|yaiól szo|ó 22012004, (Vll 21,) Korm, rendeletben, Valamint a felszin alatt
Védelméró| szó|ö 219/2004, (Vl1,21,) Korm. rcndeletben foglalt köVetelmények betartása biztositható.
A Katasztrófavédelmi lgazgétóság szakhatósági állásfoglalását a Vízgazdálkodási halósági jogkör
gyakoílásáróI ,szólö módosított 7211996 |v.22.) Korm, rendelet 1 § (1) bekezdése, Valamint a
környezet\)édelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat étláio szervek kijelöléséról szóló
7112015. (lll 30.) Kolm, rendelet 31. § (3) bekezdése és 8, számú melléklet |l, táblázat 2, pontja által
megállápított hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgá|tatás szabályairól szóló 2004, év] cXL.
tórvény 44, § (6) bekezdése szerinti tartalommál adta meg,

A Vízgazdálkodásról szóJó 1995 éVi LVll. törvény 33/B § (1) bekezdése alap]án a Katasztrófavédelmi
lgazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését köveió naptól számított 21 napon belül
köteles megadni,
A fellebbezési jog ról tájékoztatást a Ket, 44. § (9) bekezdésére tekintettel adott,
A Ket, 78, § (1) bekezdésére tekintettel kérte az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi lgazgatóság részére
megküldeni,

A szabolcs-szatmár-Bereq Meovei kormánvhivatal lvlátészalkai Járási Hivatal Néoeoészséoüovi osztálva
az sZ-O7NEo/03326_3l2017 . számon a nem Veszé|ye§ hulladékok gyújtésének, előkezelésének
engedélyezéséhez közegész§égügyi állásfoglalást adott, Az állásfoglalás elóíÉsait a rendelkező rész lX pontja
éftatnazza.

Állásfoglalását azzal indokolta, hogy a csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a 2017. 09,04, végzett
helyszíni szemlén tapásztaltakra 2000, éVi XXV. törvény lV. fejezet 15, § (1), 15, § (2),28. § (3), a 16/2002,
(lV,10.) EijlM rendelet 4. § (2), 1999, éVi XLll, Tv. 2-4 § és a 20112001, (X,25) Korm, rendelet 3. § (2)
rendelkezéseire is, a - szabolcs_szatmáí-Bereg N4egyei Kormányhjvatal Mátészalkaj Járási Hivatala
megállapitotta, hogy a telephely közműVesitett, a telephelyen dolgozók részéíe szociáli§ háttér bizIosított.
Vízellátás városi hálózatról, szennyvíz elhelyezés zártan történik, Rágcsálóírtásra szezödéssel rendelkéznék,
A hulladékgyűjtésre megfelelő eszközzel rendelkeznek A dohányzás leszabályozása megtörtént,
dohányzóhely kijelö|t, Veszélyes anyagokkal tevékenységet Végeznek bejelentési kötelezettségüknek még
nem tettek eleget, a készítményekhez biztonsági adatlapokkal rendelkeznek, Kémiai kockázatbecslési
dolumenéció megfelelő tartalommal rendelkezésrc ájl, A dolgozók a munkakörhöz kötött kötélezó ..
Védőoltása nak meglétét a helyszínen igazolni nem tudták. A beje]entési kötelezettség és a munkakörhöz '.- 

:,

kötöttkötel7óVédóoltá§oktekintetébenügyfeletVégzésselhíVtákfelajoqszabályikötelezettségbetarlására.

E környézet-egészségügyi szakhatósági állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jo9szabályhélyek:
A fertózó betegségek és a járványok megelózése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekról szóló

18/199& (V|,3,).NM}endelet 4. számú mellékletének 7, a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának
megeloiés+íol:az a-J, pofltokban felsoroh helyeken 9ondoskodnl kell, Ezen rendelet által kapott felhatalmazas,
ut]án azoEí áíla] klbocsátott módzsertani levél a védőoltásokról lX. fejezetébén fogla|takat Vetie figyelembe a
munkakörhöz kötött kötelezó védőoltások e|óírása tekintétében,

A 16/2002, (lV 10,) Eül\4 rendelet 3,§ (1), Pont szerint Hulladékkezelésre szolgá/ó 9ép, berendezés és más
eszköz íendszeres tisztitását, fertótlenítését - kivéVe a hulladékgyűjtó edény mosását _ olyan téíburkolattal
ellátoh, mosótérrel rendelkezó területen kel| végezni, ahonnan az elhasznált viz a külön jogszabály szerint
Végzett elókezelési elótisztítást kóVetően közmúpótló berendezésbe Vagy közműcsatornába kerül, A tisztítás
közterületen, íelszíniVizekben és ezen Vizek mellett 500 méteren belül nem Végezhetó,

betartása me|lett,á
a felszíni vizdk

vizei
Vizek
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(2) A gépi é§ egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de
legalább éVente el kellvégezni,
A veszélyes anyagok tárolása tekjntetében ,,a kémiai biztonságról'szóió 2000, éVi XXV, törvény lV. fejezet
15 § (1),,A Veszélyes anyagok és a Veszélyes készítmények tárolásáért szeNezett munkavégzés esetén a
munkáltató, nem szervezett munkavégzés ésetén a Vállalkozó i|letve - egyéb nem szervezett munkavégzés
esetén - a tevékenység Végzésére a tevékenység bejeléntéséVel jogot szező természetes Vagyjogi személy a
felelós. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a Veszélyes anyagok és Veszélyes készítmények
megfeleló módon töfténó táíolásáért a tevékenységet Végző felel,"
15. § (2) A Veszélyes anyagok illetve Veszélyes készítmények tárolásáéít az (1) bekezdés szeint fe|elós
szémé|yek bizIosítják, hogy a tálolt veszé|yes anyag, illetve Veszélye§ készítmény a biztonságot, az
egészséget, i|letve testiép§éget ne Veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsithassa,'
A bejelentési kötelezettségre vonatkozóan a "kémiai biztonságról" szóló 2000, éViXXV törvény 28, § (3)'A
Veszélyes anyagokkal, illetőleg készitményekkel foglalkozásszefúen Végzett tevékenység a felhasznáit anyag
Vagy készítmény adataii tartalmazó biztonsági adatlap egyéb tevékenység a haszná|ati utasítás birtokában,
kezdhetó meg. l
29. § (1) A2 6 törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytatni kíVánó természetes Vagy jogi személy, Vagy .,
jogi személyiség§él nem rendelkezó szeNezet - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a tevékenység
megkezdéséveleoyidejúleg ezt köte|es bejelenteni az egészségúgyi államigazgaési szervnek, A bejelentést az
egészségügyért felelós mini§zter rendeletében meghatározottak szerint, elektronikus úton kell megtenni a
telephely;.illetve epnek hiánya esetén a székhely szerint illetékes egészségügyiállamigazgatási szervnek, (2) A
bejelentést Feg.kell ismételni a bejelentó, illetve a be]elentett tevékenység azonosításához szükséges bármely
adat megváltozá§a esetén,
A hulladékÖyúiGsIé Vonatkozóan,,a telepú|ésiszi|árd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kózegészségügyi
köVetelményekró| szóló 16/2002. (lV.10,) Ei][n rendelet4 § (2)"Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója
(ingatlant!lajdonos) települési szilárd hulladékát a hulladékkezelési közszo|gáltató szá|lítóeszközéhez
rendszeresitett gyújtőedényben adja át a közszolgá|tatónak, A gyújtóedény rendszeres tisztitása és
fertótlenítése az ingatlantulajdonos feladata."
A dohányzóhelyek kijelölésénél az 1999, éVi XLll, íV, - A némdohányzók Véde|méról és a dohányterrnékek
fogyasztásának, forgalmazásának égyes szabályairó|" szóló rcnde|et 2, § (1) A dohányzás számára kijelölt
he|yek kivételéVel - a (3) bekezdésében foglalt eltérés§e| - nem szabad dohányozni, közforgalmú
intézménynek a nyi|Vánosság számára nyitva álló helyiségeiben, munkahelyeken továbbá (2) Az (5)
bekezdésben foglali eltéréssel nem jelölhetó kl dohányzóhely közforyalmú intézmények árt légteú
helyiségeíben, munkahelyek zál7 légteú helyiségeiben, és ugyanezen § (7) bek,-e értelmében a
dohányzási korlátozással é ntett, Valamint dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, Valarnint köáerületeket
felirat, vagy más egyértelmú jelzés alkalmazásáVal - túzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos
titótábÉVal illetve piktogíammal - szembetűnó módon meg kel| jelölni, A dohányzóhe|y a körorga]mú
intézmény bejáratától számított 5 mételes táVoiságon be|ü| nem jelöIhető ki, kivéVe a szórakoztató, Vendéglátó
szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében.
Az ivóviz minőségű vizellátás tekintetében a 20120a1 |X 25 

' 
Korm rendelet 3,§ (2) értelmében: 'A víz

akkor felel meg iVóVíz minőségúnek, ha
a) nem tartalmaz olyan mennyiségben Vagy koncéntrációban mikrcoQanizmust, parazitát, kémiai Vagy íizikai

anyagot, amely az embeíi egészségre veszélyt jelenthet és rnegfelel az í, sz, melléklet A) és B) részében
me9határozott követelrnényeknek",

A belföldi jogsegély iránti megkeresésre Nvkbátor Város Önkormánvzatának Jeqvzóie a 6193-112017.
számú belföldi jogsegély tárgyú levelében tájékoztátta a Fóosztá|yt, hogy az UD stahl Recycling Kft, (4242
Hajdúhadhéz, sámsoni u, 2.) kérelmére, a Bimetal Recycling Kft, részére kiadott 1049/2 hrsz, alatti telephelyre
Vonatkozó 387-14/2015. számú nem Veszélyes hulladék gyújtési és elókezelési engedély módosításához és
átírásához azt a nyilatkozatot adja, hogy a kérelmezó által végzett hulladékkezelési tévékenység nem érint
helyi jelentóségú védett természeti területet,

osztálv a 80/15/1895-
212017. ú állásfoglalásában az UD STAHL Recycling Kíl' (4242 H4dúhadház, sámsoni u, 2,, te|ephe|y:

indult tálgyi éljárásban megállapította, hogy a bányafelügyeletiNyirbátor, 1o49/,2i hrsz ) kérelméré
szakkérdések]vizsóálatának feltételei nem állnak fenn, mert a tervezett tevékenység vonatkozásában nem
merúl fel olyan hatásviseló környezeti elem vagy rendszeí, melynek Védélmé, é ntettsége a bányafelügyelet
hatáskörébé tartozik, sem olyan kömyezetveszélyeztetés, ame|y elleni Védelmet a bányafelügyelet
ha€skörébe uta|ja jo9szabály.

A döntés meghozatalakor a Fóosztály figyelembe vette, hogy a Nyírbátor, 104912 hlsz. alatti teléphelyre
elózetes Vizsgálati eljárás lefo|ytatása megtörtént a kö.nyezeti hatásvizsgálati és az egységes
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környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 31412005. (Xl1,25.) Korm, rendelet 3, számú melléklet 144.
és 118 pontja (fémhu|ladék gyújtóhely fémfeldolgozással Vagy újrahasznosításía történő elókészítéssel 5
db/nap gépjármútól Vagy 5 t/nap kapacitástól) alap]án, és az eljárást lezáró határozatban (2679-2512011.
számú határozat) a Fóosztály jogelódje megállapította, hogy a telephelyen meglevó fémhu|ladék gyújtő és
elókezeló tevékenység kapacitás bóVítéséböl nem feltételezhetó jelentós környezeti hatás és a tevékenység a
hivatkozott rendelet 2, számú mélléklete szerint egységes környezethasználati engédélyezés hatalya alá sem
tartozik, Az előzetes Vizsgálati eljárá§t a telephelyen 2011, évben hulladékkezelést Végzó Hansa_LKN,l Kft.
(1140 Budapest, szugló u. 82.) kérelmére foly€tta le a Fóosztály jogelódje,

Mivel korábban a Bimetal Recycling Kft. és jelenleg az UD stahl Recycling Kft, által gyú]teni és elókezelni
kívánt hulladékok mennyisége nem haladja meg az elózetes Vizsgálati éljárásokat lezáró határozatban levö
mennyiséget, Valamint a téVékenység környezetre gyakorolt hatásában Vá|tozás nem Várható, ezért a
tevékenység környezetvédelrni szempontból a korábbi tevékenység fol},tatásának minósül, igy a Főosztély új
elózetes vizsgálati eljá.ás lefolytaüsától eltekintett,

A Főosztály a kérelemben és annak hiánypótlásában fogla|takat megvizsgálta és megallapitotta hogy á
rendelkező részben foglalt elóirások betartása esetén az engedélyezett tevékenység a környezetel nem
veszélyeztetó módon Végezhetó, az engedélyben szereplő hUlladékot eredményezö tevékenységek, Valamint a
hulladékgazdálkodás megfelel a hulladékokra Vonatkozó általános és speciális szabályoknak, alapelveknék,
ezért a határozát rendelkezó részének l, pontjában megjelölt nem veszélyes hulladékok gyüjtését és
előkezelését egységes szerkezetben kiadoü határozatban engédélyezte, VaÉmint a 387-14/2015. számú
hulladé(gazdá]ködási engedélyt hatályon kivül helyezte,

Az egyes halladékgazdálkódási létesítmények kialakításának és t]zemeltetésének szabályaiól szóló
2462014: (lX:29.) Koín. rcndelet 21. § (4) bekezdése alapján a hulladéktároló hely üzemeltetóje a
hlJlladéktároló hely részletes múködési és ellenózési szabályait 0zemeltetési szabályzatban rögzíti, Az
územéltető az üzemeltetési szabáiyzát 1 példányát a hulladékgazdálkodás] engedélyezési eljárás iránti
kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzeme|tetési szabályzatban foglaltak szerint, a
Kormányhivatal álta|ijóváhagyását köVetóen územeltethetó, A Kft. a kérelméhez csato|ta a Nyírbátor, 1049/2
hrsz. alatti telephelyén kialakított nem Veszélyes hulladék tároló hely üzemeltetési szabályzatát, mely megfelelt
a rendelet 21,§ (5), (6) bekezdésében foglaltaknak, ezért a Fóosztály azt jóváhagyta, A tároló he|y
üzemeltetésére a rendelet 18-21, §-a alapján a rendelkezö rész Vll pontjában tett előírást a Főosztály,

A Fóosztály jogelódje (szabolcs_szatmár_beíeg N4egyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fóosztály) a 387-1412015. számú határozatában engedélyt adott a Bimetal Recycljng Kft_
nek (4242 Hajdúhadház, sámsoni u. 2.) nem Veszélyes hulladékok gyújtésére és elókezelésére a Kft,
Nyírbátor, 1049/2 hrsz, alatti, Valamrnt nem Veszélyes hulladékok gyújtésére a Nyíregyháza, 6705/10 hrsz.
alatti telephelyéré vonatkozóan, Az engedély 2015, június 4-én jogeróre emelkedett és a Nyírbátor, 1049/2
hrsz, alatti telephely Vonatkozásában 2020 május 31_ig hatályos, A Fóosztály a 3886_4/2017. számú
határozatában a 387-14/2015 számú hulladékgazdálkodási engedély Nyíregyháza, 6705/10 hrsz, alatti
teléphelyre Vonatkozó részét visszaVonta,

A huiladékró| s2ó|ó 2012. évi CL§XV, töNény 79, § (4) bekezdése alapján a kö.nyezétvédelmi hatóság a
hulladékgazdálkodási engedélyt, Valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosithatja vagy visszáVonhatja,

A Fóosztály az ügtfél kérelmének helyt ádva a Nyírbátor, 1049/2 hísz-ú telephelyre vonatkozó 387-1412015
számú hulladékgazdálkodási engedély módositását egységes szerkezetbe foglalva adta ki, így a Fóosztály a
határczat rendelkező Észében a 387-14/2015 számú hatálozatban íoglalt hul|adékgazdálkodási engedélyt
hatályon kiVül helyezte és helyette új hUlladékgazdálkodási engedélyt adott ki. Fel|ebbezésijog a módosított
rendelkezések ellen nyilik rneg,

A fe|ügyeleti díjat a hulladékról szóló 2012. éVi CLXXXV tórvény (a továbbiakban: Ht,) 82lA, § (3) bekezdése
édelmében _te]ephelyenként kell megfizetni, a felügye]eti díj fizetésére a haérozat rendelkezó részének Vlll,
pontjában tettem elól rást

A nyilvántartási . és adatszolgá|tatási kötélezettségról a hu|ladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszqgáltatási kötelezettségekról szóló 309/2014 (Xl1.1,1,) Korm, rendeletalapján rendelkeztem.

Az engadély]eiVilnyességi idejét a 387-14l2a15- számú hulladékgazdálkodási engedély éNényességi idejét
íigyelembe véve határozta meg a Föosztaly

Tájékoztatja a Fóosztály hogy a Ht, 80, § (2) bekezdése alapján az UD stahl Recyc|ing Kft1, mint
hulladékgazdálkodási engedéllye| rendelkezó engedélyest a Fóosztály az engedély kiadásáVal egyidejüleg
nyilvántartásba Vette
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A hatálozatot a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba Vételéról, Valamint hatósági
engedélyezéséról szó|ó 43912012. (Xl1,29,) Korm, rendelet 7, §, 9 §, 10 §, 11 § alapián, a Ht, 80, § (i)
bekezdése szerinti tadalommal hozta meg a Főosztiily, figyelemmel a Ht.4. §-a,6. § (1), 12, § (2), (3),31, §
(1), (2), (5), 79, § (1), 82/A § (1), (3) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba
Vételéröl, Valamint hatósága engédélyezéslő| szóló 43912012. (Xl1.29) Korm, rendelet 14. § (1) (2)
bekezdésében, továbbá a hUlladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekröl szóló
309/2014, (Xl1,11 ) Korm, rendelet 3. § (1), (2),4, §,6, § (1)(2) a), 7, § (1) a), (2), 10. § (1) b), 1i, § (1), (2),
(5), 12, § (1), (2)a), b) pontjában, (4) a) pontjában, 13 §(1), (2) bekezdésében, valamint a Ket,71, § (1) és
72. § (1) bekezdéseire,
A Fóosztály a Kft, Nyirbátor, 104912 hlsz. alatti telephelyén kialakított nem Veszélyés hulladék tároló hely
üzemeltetési szabálrzatáí a24612014. ||x.29.) Koím. rendelet 21, § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá.
A határozat vll. fe]ezeí 16-22, pontjában foglalt elóírásokat a Főosztály az egyes hulladékgazdálkodási
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályajról szóló 24612014. (|X.29.) Korm, rendelet 15, § --

21 § alapjan lette,

A felügyeleti díjfizetési kötelezettségról a Ht, 82lA. § alapján a rendelkezó resz Vlll, fejezetében
rendelkezétFá Főosztály. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi pótlék fizetési kótelezettségéról a Ket
132 § (1l a) pontja íéndelkezik

A határozat elleni fe|lebbezési lehetóséget a Ket, 98 § (1) bekezdése biáositja, a féllebbezésre nyitvaálló.
határidó.ól aKet 99,§(1) bekezdése alapján rendelkezett a Fóosztály, A fellebbezés dljáról a14l2o15,(lll,
31 ) FM íendelet 2§ (5) bekezdése és az 1. sz, melléklet 4.6..5.,37.,2o.2.,203, fószámai alapján
rendelke:ett á Fóosztály
Az eljárási köitségról a Ket, 158 §-a alaplán íendelkezett a Fóosztály

A Fóoszkily hatáskörét a Rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A § (1)
bekezdése állapítja meg,

A hllladékok EWc kód szerinti besorolására a hulladékjégyzékről szóló 7212013. (Vtll27,) VM rende|et
a|apján került sor.

A szabolcs-szalmál-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság részére a határozat a Rendelet 31 §
(4) bekezdése alapján is megküldésre kerúl,

A hatá.ozatot telje§ körú meghatalmazás alapján Ónodi Zoltán, környezetvédelmi megbízott útján közli a
Föosztály az UD stahl Recycling Kft-Vel,

Nyi.egyháza, 20í7. szeptember 25,

],,.i

Dí. Galambos lldikó
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