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Tárgy: Fer-Marik Kft hulladékgazdálkodási en
gedélye

HATÁROZAT
A Fer-Marik Kft. (5900 Orosháza, Deák F. u, 16.) kérelmének helyt adva,
engedélyezem,
hogy hulladékot kezeljen az alábbiak szerint:
1.) Az engedélyes adatai:
Neve: Fer-Marik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 5900 Orosháza, Deák Ferenc utca 16.
Telephelye: 5900 Orosháza, Kakasszék tanya 15/A., hrsz.:046Q/1Ö
Adószáma: 14025824-2-04
KSH azonosító: 14025824-4677-113-04
KÜJ: 102141087
KTJ: 101101838
2.) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3.) A tevékenységbe bevont hulladékok:
EWC kód
101112
15 01 07
16 01 20
17 02 02
1801 04

20 01 02
Összesen

Név
Uveghulladék, mely különbözik a 101111 -tői
Üveg csomagolási hulladék
Üveg
üveg
hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális
követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek,
gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)
üveg

Mennyiség t/év
20000
10000
2500
1500
400

1500
35.900

4.) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:
A Kft. a 29347-11-1/2014. számú hasznosítási engedélyhez kapcsolódóan tervezi nem veszélyes hulladék gyűjtését. A hulladékok
szállítása jelenleg a 29347-7-2/2011. számú engedély alapján történik.
Az ország egész területéről saját tulajdonú telephelyre történő gyűjtési tevékenység magában foglalja a hulladékok előzetes
válogatását, majd ezt követően a hulladékok egymástól elkülönített tárolását. Az EWC 18 01 04 kódszámú hulladék kivételével a
további hasznosítás a telephelyen történik.
A mennyiségi meghatározást a Kft. telephelyén hídmérlegen végzik.
A telephelyen 8 db beton padozatú, vasbeton támfaias gyűjtőhely van kialakítva a begyűjtött üveg hulladék tárolására. A gyűjtőhely
összes egyidejű tároló kapacitása 3.000 tonna, az egyszerre tárolni kívánt kezelt hulladékmennyiség 1000 tonna.
A hulladékkezelési tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése a telephelyen már meglévő és üzemelő üzemi
gyűjtőhelyen, környezetszennyezést megelőző módon biztosított.

Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068
Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00
E-mail: alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap: http://atiktvf.zoldhatosag.hu
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' „Személyi, tárni és pénzügyi feltételek:
A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez 15 fő alkalmazott áll rendelkezésre, továbbá a Kft. rendelkezik környezetvédelmi
megbízottal.
A kérelmező csatolta kérelméhez az elkészített haváría tervét, az AEGON Magyarország Zrt-vei kötött, a tevékenységre vonatkozó
környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumot, (kötvényszám: 24762), mely szerint a tevékenységre
vonatkozó, határozatlan időre szóló, környezetszennyezési felelősséget is tartalmazó biztosítássá! rendelkezik. A
hulladékhasznosításra vonatkozó engedélyezési eljárás során a kérelmező csatolta a tevékenység felhagyása esetén a K & H Bank
Zrt-nél a tevékenység megszűnése, vagy felszámolás esetén visszamaradó hulladékok hasznosítóhoz illetve ártalmatlanítóhoz
történő elszállítás és kezelés költségeinek fedezetére zárolt 385 000 Ft összeg meglétéről szóló igazolást.
Kérelmező igazolta, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A kérelmező igazolta, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.
5.) Előírások:
5.1. Ezen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhető.
5.2. Az engedélyes tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon
végezheti.
5.3. A telephelyen gyűjtés céljára kizárólag szennyeződésmentes hulladékok vehetők át.
5.4. Nyílt téren a hulladékok gyűjtése kizárólag betonozott területen történhet.
5.5. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt
haladéktalanul épre kell cserélni.
5.6. A kezelő telephelyén az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti
elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a telephelyen egyidejűleg tárolt,
kezelésre váró hulladék, és a kezelés során keletkező másodlagos hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 3000 tonnát,
melyből a másodlagos hulladék mennyisége nem haladhatja meg az éves mennyiség 1/10-ed részét.
5.7. A hulladék gyűjtését a további kezelésre való átadás ütemének megfelelően kell végezni. A hulladék további kezelésre való
átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
5.8. A gyűjtött hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig tárolható, azt követően a hulladék
kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
5.9. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni.
5.10. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
5.11. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
5.12. A hulladék gyűjtője hulladéktípusonként az átvett és átadott hulladékokról a hatályos jogszabálynak megfelelően naprakész
nyilvántartást köteles vezetni, és a jogszabályi előírások szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni felügyelőségünk felé.
5.13. A tevékenysége során keletkező egyéb hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles vezetni, valamint a rendelet szerinti adatszolgáltatást kell
teljesíteni felügyelőségünk felé.
5.14. A tevékenység során keletkezett egyéb hulladékot csak engedéllyel rendelkező kezelőnek szabad átadni.
5.15. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése,
amely légszennyezettséget okoz.
5.16. Az üzemeltetés során mindennemű hulladék elégetése tilos.
5.17. Az üzemeltetés során a porképződést a lehető legkisebbre kell csökkenteni. Ennek érdekében a telephelyen tárolt hulladékok
megfelelő (kiporzást megakadályozó) tárolását biztosítani kell.
5.18. A burkolt útfelületekét rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés
megelőzése miatt.
5.19. A tevékenység nem okozhatja a földtani a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb
állapotát.
5.20. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve
lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel
folytatható.
5.21. A szippantott szennyvizet engedéllyel rendelkező leürítő helyre kell szállítani. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és
ellenőrzéskor fel keli tudni mutatni.
5.22. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést - a kárelhárítás egyidejű megkezdésével - az
illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
5.23. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti
állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
5.24. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg, a felszín alatti víz elszennyeződött-e.
5.25. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
5.26. Minden év május 31-ig meg kell küldeni felügyelőségünknek a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
5.27. A tevékenység végzése során nem léphetik túl a jelen határozatban szereplő éves mennyiséget.
5.28. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február
28-ig felügyeleti díjat fizetni.
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5.29. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást azok bekövetkezését követő 15 napon
belül bejelenteni a felügyelőségnek.
6.) Az engedély területi behatárolása:
Magyarország közigazgatási területe.
Az engedély érvényessége:
A határozat jogerőre emelkedését követő 5 év.
7.) Egyéb előírások:
a) Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja,
akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 60 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
b) Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az
engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor — a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása
mellett — a környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények
mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.
c) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha
a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
d) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, engedélyes a
kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az
engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
e) Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat
előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
SZAKHATÓSÁGOK ELŐÍRÁSAI:
A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete BE-Q6R/014/01372-5/2014. számú
szakhatósági állásfoglalása:
„A Fer-Marik Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Deák F. u. 16.) által beadott nem veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó
hulladékgazdálkodási kérelem ügyében az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnél 29347-113/2014. iktatószám alatt folyamatban levő eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv szakhatósági hatáskörébe tartozó
szempontból az engedély kiadásához hozzájárulok az alábbi feltételekkel:
- A kérelmező a tevékenység végzése során köteles betartani „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV.10.) EÜM. rendelet vonatkozó előírásait.
- „A munkavállaló munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről”
szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet előírásai alapján a munkavállaló munkaköri alkalmassági, illetve időszakos orvosi
alkalmassági vizsgálatairól gondoskodni szükséges.
- A kérelmező a tevékenység végzése során köteles betartani a 213/2001. (Xí. 14.) Korm. rendelet „a teiepüiési hulladékkal
kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről” vonatkozó előírásait.
A szakhatósági eljárásban 27.700 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel eljárási költségként, amit a kérelmező ügyfél az eljáró
szakhatóság számára megfizetett.
E szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezés nem nyújtható be, ezért csak az engedélyezési eljárást lezáró döntés elleni
fellebbezéssel kifogásolható.”
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez
címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez, mint elsőfokú hatósághoz két
példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja - a jogszabályban meghatározott esetek kivételével ~ a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz
20.000,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára
kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyelőségünk részére megküldeni. A befizetési
bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.
A kérelmező az eljárás 40.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
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INDOKOLÁS

A Fer-Marik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5900 Orosháza, Deák F. u. 16.) a 29347-11-1/2014. számú határozat alapján az
Orosháza, Kakasszék tanya 15/A. számú telephelyen hulladék hasznosítási tevékenységet, továbbá az Országos Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főfelügyelőségen 14/3621-2/2014. számon folyamatban lévő engedélyezési eljárás alapján az ország egész
területére kiterjedő hulladék kereskedelmi és szállítási tevékenységet kíván végezni.
A Kft. fenti tevékenységeihez kapcsolódó, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfeíügyelöségre benyújtott nem
veszélyes hulladék gyűjtési engedélykérelmét a Főfelügyelőség hatáskör és iiietékesség hiányában 14/3621-2/2014. számú
végzésében 2014. június 13-án áttette felügyelőségünkre. A végzés szerint a kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 40.000 Ft-ot befizette.
A Fer-Marik Kft. tárgyi telephelyén a 97795-1-13/2014. számú előzetes vizsgálatot lezáró határozattal rendelkezik, mely alapján a
tervezett tevékenység - mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 107. a) pontja szerint minősül (nem
veszélyeshuíladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) - nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység
megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.
A beadvány érdemi vizsgálata előtt a 29347-11-2/2014. számú végzésben az eljárásban résztvevő szakhatóság eljárási díjának
befizetésére és az átutalást igazoló bizonylatok megküldésére szólítottam fel a kérelmezőt, aminek 2014. június 30-án eleget tett.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013.
(XII. 17.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján megkeresett Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete hozzájárult a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. Előírásai a határozat rendelkező részében
szerepelnek.
A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő:
Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete:
„A fenti ügyben a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a Fer-Marik Kft. (5900 Orosháza, Deák F. u. 16.) nem
veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó engedély kérelem a fent előírt feltételekkel felel meg a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
6. számú mellékletben foglalt szakkérdéseknek, illetve a 16/2002. (IV.10.) EÜM rendelet 3. § (1), (2), (4) bekezdés; a 33/1998.
(VI.24.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezéseknek, amelyek a következőket írják elő:
- Hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését - kivéve a hulladékgyűjtő edény
mosását - olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz a külön jogszabály
szerint végzett előkezelést, előtísztítást követően közműpótló berendezésbe vagy közműcsatornába kerül. A tisztítás közterületen,
felszíni vizekben és ezen vizek mellett 500 méteren belül nem végezhető.
- A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni.
- A települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi
követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető.
- Az alkalmasság véleményezése: a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató által megjelölt munkakörre történik
-Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező vagy birtokába
került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni.
Ennek figyelembevételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004.
évi CXL. törvény (Két.) 44. § (6) bek. b) pontja értelmében a kérelem teljesítéséhez feltételekkel járultam hozzá.
E szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló, többször módosított 481/2013. (XII.17.) Kormányrendelet 34. § (1) bek. szerinti hatáskörben és a Két. 21. § (1)
bek. c) pontjában meghatározott Illetékességi ok alapján adtam ki. Az önálló fellebbezés lehetőségét e szakhatósági állásfoglalás
ellen a Két. 44. § (9) bek. zárja ki.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XL13. pontja alapján
határoztam meg.”

A benyújtott dokumentáció szerint a tevékenység végzése során a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a felügyelőség
hatáskörébe tartozó bejelentés köteles légszennyező pontforrást nem terveznek üzemeltetni.
A telephelyen a betonburkolatról (vízzáró) zárt rendszerben vezetik el a csurgalékvizet a gépkocsi mosó iszap- és olajfogó aknájába.
A megépített, vízjogi üzemeltetési engedéllyel (15909-4-8/2011.) rendelkező gépkocsi mosó 25 m3-es szennyvíztartálya 50 napi
mennyiséget képes tárolni. Az előtisztított mosóvizeket az orosházi szennyvíztisztító telep fogadja
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A létesítmény vélelmezett hatásterületén nincs védendő épület vagy védett terület.
Az Orosháza 0460/10 hrsz.-ú ingatlan alatti ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része.
A telephelyen egyszerre tárolható hulladék mennyiségének rendelkező részben tett előírása során figyelembe vettük a tevékenység
megszűnése, vagy felszámolás esetén visszamaradó hulladékok hasznosítóhoz illetve ártalmatlanítóhoz történő elszállítás és
kezelés költségeinek fedezetére zárolt (385 000 Ft) összeg költség számítását, és a tároló kapacitást. Ennek figyelembevételével a
telephelyen egyidejűleg tárolt, kezelésre váró hulladék, és a kezelés során keletkező másodlagos hulladék mennyiségét 3000
tonnában határoztuk meg, melyből a másodlagos hulladék mennyisége nem haladhatja meg a keletkező éves mennyiség 1/10-ed
részét.
A rendelkező részben foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak.
Hulladékgazdálkodás:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv
12. § (1) bek. szerint: A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási
engedély nélkül végezheti.
(2) bek.: A gyűjtő - a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedéllyel végzi.
(3) bek.: A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása - kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben
meghatározott kivétellel - összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni
kell.
15. § (1) bek.: A hulladék hasznosítója azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában
az összességében legjobb környezeti eredményt biztosítja.
31. § (1) bek.: A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy
berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, ej a
hulladék szállítónak d) a hulladék gyűjtőnek, e) hulladék közvetítőnek történő átadása, f) kereskedőnek történő átadása útján
gondoskodik.
56. § (1) bek.: Tilos a veszélyes hulladékot a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal
összekeverni vagy hígítani.
62. § (1) bek.: Hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
71. § A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása
érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, a) amelynek
tevékenysége során kormányrendeletben meghatározott mennyiségű hulladék képződik, b) amely e törvény szerint
hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez,
72. § (1) bek.: A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, illetve a közszolgáltató, valamint a környezetvédelmi
biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a környezetvédelmi hatóságnak igazolja, hogy
b) a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
82/A § (1) bek.: Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységet
folytat, tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet.
A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékok kezeléséről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben megadottak
az irányadók.
A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásaimat a 440/2012. (Xlí. 29.) Korm. Rendelet 3. § (1) bekezdése és a 8. § (2) és (3)
bekezdése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a rendelet 10. és 11. §-a alapján tettem.
A kezelhető hulladékok körét a felügyelőség a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt
hulladéktípusok jegyzéke alapján állapította meg.

A rendelkező rész 7. a) pontjában foglaltakat a_hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, a 7. c) pontjában foglaltakat a 15. § (2) bekezdése,
a 7. d) pontjában foglaltakat a 15. § (1) bekezdése alapján tettem. A 7. b) és e) pontokat a Ht. 84. és 86. §-a alapján írtam elő.
Levegőtisztaság-védelem:
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a
levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki,
működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az
ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.
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A R. 27. § (2) bekezdése értelmében „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak
nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi
kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.”
.......
Víz és talajvédelem:
A (B) szennyezettség! határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékekről és a szennyezés méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. A közvetett
bevezetésre vonatkozó küszöbértékeket a vizszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének I.4.5. pontjai alapján határoztam meg.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2014. augusztus 28.
Az engedélyt a hulladékról szóié 2012. évi CLXXXV. tv. 12. §-ban és a 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adtam meg.
A tevékenység végzésének korlátozásáról, felfüggesztésérői és megtiltásáról szóló felhívás a Ht. 84. § (2) bekezdésén alapul.
A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Két.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.
A fellebbezést a Kei 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.
A jogorvoslati eljárási díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4)-(8) bekezdése alapján állapítottam meg.
A felügyelőség hatáskörét a Ht. 12. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése és 62. § (1) bekezdése, illetékességét a
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.
17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.
Szeged, 2014. július 21.
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Kapják:
1. Fer-Marik Kft. 5900 Orosháza, Deák F. u. 16.
tv.
2. Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 5900 Oro^Jaáza, Könd u. 33. HKP
3. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tájékoztatásul) 5602 Békéscsaba, Pf.: 60. H K P *-^
4. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
5. KVO
6^ Hatósági nyilvántartás
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