
Ügyiratszám: BE-02/ 21/32808-005/2017.

Ügyintéző: Tar Levente
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Orosháza,  veszélyes  és  nem  veszélyes 
hulladékok  gyűjtésére,  valamint  nem  ve-
szélyes hulladékok előkezelésére vonatko-
zó hulladékgazdálkodási engedély átírása

Ügyfél: UD Stahl Recycling Kft.
4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.

KÜJ: 100 566 435

KTJ: 101 860 256

H A T Á R O Z A T

I.

Az  INTER-METAL Recycling  Kft.  (Székhely  és  telephely:  5900  Orosháza,  Szarvasi  u.  16/A.) részére 
veszélyes  hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére az Alsó-
Tisza-vidéki  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőség  által  53966-8-12/2014.  ügyiratszámon 
kiadott  és  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztálya  által 
BE/40/25010-010/2016.  ügyiratszámon  módosított hulladékgazdálkodási  engedélyt  az  UD  Stahl 
Recycling Kft. (Székhely: 4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.) részére átírom

Az 53966-8-12/2014. ügyiratszámon kiadott és BE/40/25010-010/2016. ügyiratszámon módosított határozat 
fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

II.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 
Budapest,  Mészáros  u.  58/a.)  címzett,  de  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.) három példányban 
benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: 52.500 Ft, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000 
sz. előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni.

A díj befizetését igazoló dokumentumokat a fellebbezéshez kell csatolni.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944 Fax: (+36 66) 361-755
E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.bekeskh.hu, www.bekesijarasok.hu
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I N D O K O L Á S

Az UD Stahl Recycling Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2017. április 25-én hulladékgazdálkodási engedélykérelmet 
nyújtott  be  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatal Környezetvédelmi  és 
Természetvédelmi  Főosztályához (továbbiakban:  Főosztály).  A  Kft. kérelmében  a  módosított  53966-8-
12/2014. sz. hulladékgazdálkodási (Inter-Metal Recycling Kft. részére kiadott) engedély saját részére történő 
átírását kérte.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint:

9.  §  (2)  Környezetvédelmi  hatóságként  –  ha  kormányrendelet  másként  nem  rendelkezik  –  a  
kormányhivatal jár el.

Tekintettel  arra,  hogy  a  jelen  kérelem szerinti  hulladékgazdálkodási  tevékenység csak  a  Békés Megyei 
Kormányhivatal  illetékességi  területére  terjed  ki,  ezért  az  ügyben  a  Kormányhivatal  az  eljáró 
környezetvédelmi hatóság.

A benyújtott  kérelem és a csatolt  dokumentáció alapján megállapításra került,  hogy a Kft.  az Inter-Metal 
Recycling Kft-től  megvásárolta  az Orosháza,  Szarvasi  u.  16/A alatti  4997/1  hrsz.-ú  ingatlant  és  üzletág 
vásárlási  szerződéssel  a  telephelyen  folytatott  tevékenységet,  az  azzal  szerzett  jogokkal  és 
kötelezettségekkel együtt.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 
módosított  439/2012. (XII.  29.)  Kormányrendelet  (a továbbiakban: Kormányrendelet)  14.§ (1) bekezdése 
alapján, ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem 
érintő  –  adataiban  az  engedélyben  meghatározottakhoz  képest  változás  következik  be,  az  engedély 
jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a környezetvédelmi hatóságnak 
bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles 
bejelenteni. A bejelentés alapján a környezetvédelmi hatóság az engedélyt módosítja.

A kérelmi dokumentáció és abban foglalt ügyféli nyilatkozat alapján a telephelyen folytatott tevékenységet a 
Kft. változatlan formában kívánja végezni.

Az  engedélyes  által  benyújtott  kérelmet  megvizsgálva  megállapítottam,  hogy  a  53966-8-12/2014. 
ügyiratszámon kiadott és BE/40/25010-010/2016. ügyiratszámon módosított határozatban foglalt feltételek 
és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak 
tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam 
a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, az engedélyt megadtam.

A határozatot a Korm.r.-ben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva hoztam meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 
(III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 4.6, és 5. pontja szerint a veszélyes és nem 
veszélyes hulladékra vonatkozó gyűjtési és nem veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hasznosítási 
tevékenység engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díja összesen 420.000 Ft. Ugyanezen rendelet  1. 
mellékletének  38.  pontja  szerint  a  díj  az  1-36.  pontban  foglalt  engedélyek  módosítása  esetén,  ha  az 
engedélyes,  illetve  környezethasználó  személyében  bekövetkezett  változás  miatt  szükséges,  az  1-37. 
pontban foglalt díjtétel 25%-a, azaz jelen esetben 105.000 Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént.

A  határozat  elleni  fellebbezés  lehetőségét  a  Ket.  98.  §  (1)  bekezdése  biztosítja.  A  fellebbezés 
előterjesztésének a határidejét a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.
A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A fellebbezés  esetén  benyújtandó  jogorvoslati  kérelem példányszámát  a  Ket.  102.  §  (4)  bekezdésével 
összhangban határoztam meg.

Tekintettel arra, hogy a kérelem beérkezését követő két hónapon belül meghoztam jelen döntést,  
ezért  a  BE-02/  21/32808-003/2017.  ügyiratszámú  függő  hatályú  határozathoz  nem  kapcsolódnak 
joghatások.

A hulladékkezelési engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.
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A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht.  
és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Gyula, 2017. május 18.

Dr. Marosvölgyi Emese
hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Dr. Illich Andrea s. k.,
főosztályvezető

Kapják:
1./ UD Stahl Recycling Kft. (+Tv)

4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.

2./ EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
6720 Szeged, Klauzál tér 1. (+Tv)

3./ Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala, Népegészségügyi Osztály
E-mail: oroshaza@dar.antsz.hu

4./ Békés Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály
E-mail: titkarsag@dar.antsz.hu

5./ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Tájékoztatásul)
Hivatali kapu: BEKESMKI (e-Tv)

6./ BÉMKH BcsJH KTF, Irattár (helyben)
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