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HATÁROZAT
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7., továbbiakban:
környezethasználó) kérelmének helyt adva, a Nyíregyháza, 02354/5. hrsz. alatt lévő Nyíregyháza és
Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére és felhagyására kiadott, 4152-16/2016.
számú egységes környezethasználati engedély 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint
módosítom:
I.
1. számú melléklet
Lerakással ártalmatlanítható hulladékok
Kódszáma
01 04 13
02 01 09
02 03 01
02 03 02
02 03 04
02 05 01
03 03 07
04 01 01
04 01 02
04 01 09
04 02 09
04 02 10
04 02 15
04 02 17
04 02 21
04 02 22
05 01 16
05 07 02
06 03 16
06 06 03

Megnevezése
kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a
01 04 07-től
mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól
mosásból,
tisztításból,
hámozásból,
centrifugálásból
és
más
szétválasztásokból származó iszap
tartósítószer hulladékok
fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok
fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton
elválasztott maradékok
húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka
meszezési hulladék
kötözési és kikészítési hulladékok
társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek,
plasztomerek)
természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz)
kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től
színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól
feldolgozatlan textilszál hulladékok
feldolgozott textilszál hulladékok
kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladékok
ként tartalmazó hulladékok
fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től
szulfid-vegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 06 06 02-

Menny.
(tonna/év)
200
600
100
200
3000
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
400
100
100
100
300
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06 09 04
06 13 03
07 02 15
07 02 99
07 05 14
07 06 12
08 01 12
08 01 18
08 02 01
08 03 13
08 03 18
08 04 10
09 01 08
10 01 01
10 01 15
10 01 19
10 01 26
10 09 03
10 09 08
10 10 06
10 10 16
10 11 03
10 11 05
10 11 10
10 11 12
10 11 14
10 12 01
10 12 03
10 12 05
10 12 06
10 12 08
10 12 10
10 12 12
10 13 01
10 13 04
10 13 06
10 13 10
11 05 01
12 01 02
12 01 05
12 01 17
12 01 21
15 01 06
15 02 03

től
kalcium alapú reakciók hulladékai, amelyek különböznek a 06 09 03-tól
műkorom
adalékanyag hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től
közelebbről meg nem határozott hulladék
szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó
iszap, amely különbözik a 07 06 11-től
festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től
festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek
a 08 01 17-től
por alapú bevonatok hulladékai
nyomdafesték hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től
hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től
ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír
hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04)
együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10
01 14-től
gázok tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 01 05, 10
01 07 és a 10 01 18-tól
hűtővíz kezeléséből származó hulladékok
Kemencesalak
Fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 07től
fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10
10 05-től
hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től
üveg alapú, szálas anyagok hulladékai
egyéb részecskék és por
feldolgozásra előkészített keverék hulladékai, amelyek különböznek a 10 11
09-től
üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től
üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól
hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek
szilárd részecskék és por
gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
kiselejtezett öntőformák
kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai
gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12
09-től
zománcozási hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 11-től
hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek
a mész égetéséből és oltásából származó hulladékok
szilárd részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13)
azbesztcement gyártásakor keletkező szilárd hulladékok, amelyek
különböznek a 10 13 09-től
kemény cink
vasfém részek és por
gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól
elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól
egyéb, kevert csomagolási hulladék
abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek
különböznek a 15 02 02-től

100
1000
100
100
400
100
100
100
500
100
100
100
1000
200
200
100
100
1000
5000
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
400
600
200
200
200
200
200
200
400
100
100
100
100
1000
2000
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16 01 12
16 01 19
16 03 04
16 05 09
16 11 02
16 11 04
16 11 06
19 01 12
19 01 14
19 01 16
19 01 18
19 01 19
19 02 03
19 02 06
19 03 05
19 03 07
19 05 01
19 05 02
19 06 04
19 06 06
19 07 03
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 08 12
19 08 14
19 09 01
19 09 04
19 09 05
19 12 12
20 01 28
20 01 39
20 01 41
20 02 03
20 03 01
20 03 03
20 03 06
20 03 07

súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től
műanyagok
szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól
használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06, 16 05 07
vagy 16 05 08-tól
kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélés- és tűzálló-anyagok,
amelyek különböznek a 16 11 01-től
kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek
különböznek a 16 11 03-tól
kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek
különböznek a 16 11 05-től
kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től
pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól
kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től
pirolízis hulladékok, amelyek különböznek 19 01 17-től
fluid-ágy homokja
kevert hulladék, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaz
fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től
stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től
megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól
települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált frakciója
állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója
települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től
Rácsszemét
homokfogóból származó hulladékok
települési szennyvíz tisztításából származó iszapok
ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19
08 11-től
ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08
13-tól
durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok
kimerült aktív szén
telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert
hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)
festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
műanyagok
kéménysöprésből származó hulladékok
egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok
egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is
úttisztításból származó hulladék
szennyvíz tisztításából származó hulladék
lom hulladék

100
100
4000
100
700
700
200
1000
1000
1000
1000
1000
200
200
700
200
50000
700
700
700
100
1000
300
700
100
100
100
100
100
60000
100
100
100
4000
80000
6000
2000
6000

II. Környezet-egészségügyi előírások
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály SZ-10/109/03354-5/2016. számú állásfoglalása alapján:
- A dolgozóknak szükség szerinti védőoltással es érvényes orvosi vizsgálatokkal kell rendelkezni a
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerint.
- A helyszínen megfelelően feltöltött elsősegélynyújtó felszerelést kell tartani.
- A nemdohányzók védelme érdekében az 1999. évi XLII. törvényben és a 39/2013. (II.14.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelően eleget kell tenni.
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- A telephelyen rendszeres rovar és rágcsálóirtásról gondoskodni kell a 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet
alapján.
- A telephelyen veszélyes anyagokkal, illetve keverékekkel folytatott tevékenység során a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben előírtakat kell betartani
(kockázat becslés készítése).
- A dolgozók részére fekete- fehér öltözőt kell biztosítani, a munka-védőruha mosását, tisztítását
központilag kell megoldani, továbbá a hulladék kezelésére szolgáló gép, berendezés rendszeres
tisztítását, fertőtlenítését biztosítani kell.
- A tevékenység végzése során a 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendeletben előírtakat be kell tartani.

A 4152-16/2016. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély jelen módosítással
nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek
megfizetésére a környezethasználó köteles. A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját
(150.000.-Ft-ot) az eljárás során megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.
A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik
jogerőre.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.
A határozat elleni fellebbezési díj mértéke 75.000 Ft. Fellebbezés esetén a fellebbezési eljárás díját a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-0029969500000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az
átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
elnevezést és a határozat ügyszámát is. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs
lehetőség.
A fellebbezés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a határozat módosításáról vagy
visszavonásáról, illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez való
felterjesztésről dönthet.
INDOKOLÁS
A Kormányhivatal a környezethasználó részére 4152-16/2016. számon egységes környezethasználati
engedélyt adott a Nyíregyháza, 02354/5. hrsz. alatt lévő Nyíregyháza és Térsége Regionális
Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére és felhagyására.
A környezethasználó a 2016. június 24-én érkezett kérelmében az egységes környezethasználati
engedély 1. sz. mellékletét kérte módosítani oly módon, hogy a lerakással ártalmatlanítható hulladékok
köre az alábbi hulladékokkal bővül:
- 15 01 06 (egyéb, kevert csomagolási hulladék) 1000 t/év
- 15 02 03 (abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02től) 2000 t/év.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
(továbbiakban Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen
határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.”
Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban:
Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles.
A díj mértéke a rendelet 3. számú melléklet 10.3. pontja alapján:
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Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása,
módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése]: az 1-9 pontba foglalt díjtétel 10%-a,
jelen esetben 150.000 Ft.
A környezethasználó az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.
A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedély módosítása során a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése, 31.§ (1) bekezdése és a kérelem alapján

az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát,

a 8. számú melléklet I. táblázat 2. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a SzabolcsSzatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát
kereste meg a fenti szakkérdések vizsgálata érdekében, a 4152-27/2016. számú levelében.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az SZ/92/012532/2016. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és az egységes
környezethasználati engedély módosítása ellen kifogást nem emelt. Állásfoglalásában az alábbiakat
állapította meg:
„Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400
Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt a Nyíregyháza, 02354/5 hrsz. alatt található Nyíregyháza és
Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ 4152-16/2016. számú egységes környezethasználati
engedélyének módosítására irányuló kérelmet terjesztett elő.
Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó
szakkérdések [A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges
hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől)
számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni
vizek védelmére kiterjedően] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztályát kérte fel.
A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. §
(10), (11) bekezdés rendelkezéseire a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi
Főosztálya
megállapította,
hogy
a
hulladékhasznosítási
tevékenység
kapacitásbővítése esetén jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, szignifikáns humán
egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet
következtetni, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást.
Szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet, valamint a hivatkozott
jogszabályhely(ek) alapján alakítottam ki.”
A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály SZ-10/109/03354-5/2016. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát, és
az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékártalmatlanítási engedély módosításához
közegészségügyi szempontból a rendelkező rész II. pontjában foglalt előírásokkal hozzájárult.
Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400
Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) eljáró hatóság előtt Nyíregyháza, 02354/5. hrsz. alatti Nyíregyháza és
Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ létesítésére, működtetésére, felhagyására kiadott, 415216/2016. számú egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában kérelmet terjesztett elő.
Az eljárásban a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
hatáskörrel rendelkezik a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet I. táblázat 2. pontja alapján.
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Figyelemmel a megkereső hatóság által mellékelt dokumentációra (webcímen megtalálható kérelem),hatáskörünket illetően - figyelemmel a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, az 1999. évi XLII törvényben, a
39/2013. (II.14.) Korm. rendeletben, a 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendeletben és a 2000. évi XXV.
törvényben előírtakra, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
megállapította, hogy a fenti előírások betartása mellett – népegészségügyi feladatkört érintő szakkérdés
tekintetében - az egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában kifogást nem emel, erre
tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
Az önálló jogorvoslatot a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e
jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.
A szakhatóság hatásköre, illetékessége az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete, valamint a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.)
Korm. rendelet 8. sz. melléklet I. táblázat 2. pontjában foglaltakon alapul.”
A környezethasználó kérelmének a rendelkező részben foglaltak szerint helyt adtam, és a 4152-16/2016.
számú egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően
módosítottam.
Az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelem alapján a Kormányhivatal
megállapította, hogy a kérelmezett módosítás nem minősül a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 2. § (3) d) pontja
szerinti jelentős változtatásnak.
A 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20/A.§ (9) bekezdése szerint: „Ha a környezetvédelmi hatóság
megállapítja, hogy az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás történt, amely
nem jelentős, és a környezethasználó részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, a (10) bekezdésben
foglaltak szerint járhat el.”
A 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe
tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.”
A 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20/A.§ (10) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság az
egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az
engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi
szükségessé.”
A 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20/A.§ (11) bekezdése értelmében „A környezetvédelmi hatóság az
egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben
kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint szakhatóságot a módosítási
eljárás során nem kerestem meg, mivel a módosítási kérelem a hatáskörét nem érinti.
A kérelemben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek
megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
A határozatot a fentiek, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A.§ (9), (10) bekezdése alapján, a Ket. 71. § (1)
bekezdése szerinti formában, a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal hoztam.
A Kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja,
(2) bekezdése, illetékességét a rendelet 2. számú melléklet 9. pontja állapítja meg.
A jogorvoslati eljárásról a Ket. 98-120 §-a rendelkezik.
Az alapeljárás és a fellebbezés díjáról a Díjrendelet 3. sz. melléklet 10. főszám 3. alszáma, és a 2. § (5)
bekezdése alapján rendelkeztem.
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A 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28.§ (4) bekezdése alapján a határozatot megküldöm a Sz-Sz-B.
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

Nyíregyháza, 2016. augusztus 30.

Kozma Péter
kormánymegbízott
nevében és megbízásából
Rozinka Zsolt Illés
főosztályvezető

A határozatot kapják:
Postai úton:
1. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) + térti
2. Irattár
Hivatali kapun keresztül:
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, 4400 Nyíregyháza,
Árok u. 41.
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály, 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
5. Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.

