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ugyiratszam: PEIKTFt2o22-26t20,17. T6rgy: A D6l-Kom Del-Dunantuli Kommunelis
Szrlg6ltat6 Nonprofit Korlatolt

ugylntezo: Boozasl Peter Feleirissegri r6rsasdg minositdsi
Telefon: (06-1 ) 224-9100 engedelye

Hiv. szem: -

N4ell6klet: 1. sz6m0 mel16klet

HATAROZAT

t. _ -.
A Pest Megyei Kormanyhivatal (a tov6bbiakban: KormSnyhivatal), mint hataskdrrel rendelkez6 els6
fokri ktirnyezetv6delmi hat6s6g a D6l-Kom D6l-Duninttli Kommunalis Szolgiltat6 Nonprofit
Korlatolt Felel6ss6g0 Tersasagot (sz6khely: 7632 Pecs, Sikl6si u 52., KUJ: 100279306,
c6gjegyz6kszam: 02-09-064556, ad6szdm: 1'1541587 -2-02, statisztikai szamjel: 11541587 -3811-57242,
nyilvantartAsi sz6m: MIN_097/2015. - a tovabbiakban: Kiizszolg6ltat6) - a PE|KTF12022-2012017 .

Ugyiratszemon kiadott minOsit6si enged6ly egyidejri visszavonesa mellett -
C/|. min6sit6si osztelyba sorolja

6s r6sz6re a hullad6kgazdelkodesi kozszol96ltatAsi tev6kenys6g v6gz6s6re vonatkoz6

min63it6si enged6lyt

ad ki az alebbiak szennt:

[.

1.1 Az enoed6lvezett tev6kenvs6q meqnevez6se: I

A hulladekgazdelkodesi kozszolgaltates v6gz6se

a D6l{unent0li Ktirnyezetvedelmi, Term6szetvedelmi 6s Viziigyi Felugyel6seg
(a tovebbiakban: Feli.igyel6seg) eftal 2911412014. es '15'1934/20'13. iktat6sz6mbkon
m6dositott 6461- 15/20'l 2. iktat6sz6mon kiadott egys6ges k<irnyezethasznelati enged6ly,
a Somogy Megyei Korm6nyhivatal Kaposvari J6rdsi Hivatala 6ltal SO-04ZKO|56SI2O17.
iigyiratszamon m6dositott, a Feltigyel6seg eftal 6197 -1412014. iktat6szamon kiadott enged6ly,
a Feliigyel6s6g Allal 8120-1512014. iktat6szamon kiadott enged6ly,
a Baranya Megyei KormAnyhivatal 6ltal 10764-1012015. iktat6szamon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal altal 10765-1312015. iktaiosz6mon kiegesziteu
1 0765-121201 5. iktat6szdmon kiadott enged6ly,
a Barunya Megyei Kormanyhivatal altal 9842-'1712015. iktat6szSmon kijavitott 9842-16/20'15.
iktat6szamon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal altal 13254-812015. iktatoszamon kiadott enged6ly,
a Baranya Megyei Kormdnyhivatal altal 13982-912015. iktat6szamon kiadott enged6ly,
a Baranya Megyei Kormanyhivatal eltal 13986-8/2015. iktat6sz6mon kiadott engedely,
a Kormenyhivatal eltal PE/KTF/6055-312017 . ligyiratszamon m6dositott, az Orsz6gos
Kiirnyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi F6feliigyel6seg (a tovabbiakban: Fofelilgyeloseg)
altal OKTF-KP/2538-1 0/201 6. iktat6s26mon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Kormanyhivatal altal 6651-10/2016. iigyiratszamon krjavitott, 6651-9/2016.
iigyirats26mon kiadott engedely,
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a Baranya'Megyei Korm6nyhivatal eltal 6652-10/2016. Ugyiratszamon kijavitott, 6652-9/2016.
[igyiratszdmon kiadott engedely,
a.Baranya Megyei Kormenyhivatal eltal 7224-1312016. Ugyiratszamon kiadott enged6ly,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal7225-1012016. iigyiratsz6mon kiadott enged6ly,
a Baranya Megyei KormAnyhivatal altal 722A-1o12016. [igyiratszamon kiadott enged6ly,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal altal 8857-512016. ligyiratsz6mon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal altal 9108-9/201 6. 0gyiratszamon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Kormenyhivatal Pecsi J6r6si Hivatala (a tov6bbiakban: Pecsi Jdrdsi
Hivalal) Sltal 1965-9/20'17. i.igyiratszamon 6s a Baranya Megyei Korm6nyhivatal eltal
536-8/2016. iktat6szamon m6dositott, a Feli]gyeloseg eftal 174-212014. iktat6sz,mon kiadott
engedely,
a P6csi J6r6si Hivatal altal 1796-1012017. iigyiratszemon, a Baranya Megyei Kormanyhivatal
6ltal 3633-7/2016, iktat6szamon es a Felirgyel6s6g efial21-1612014. iktat6szemon m6dositott,
21-7 12014. iktat6szamon kiadott engedely,
a Pecsi J6resi Hivatal altal 1967-912017. Ugyiratszemon m6dositott, a Baranya Megyei
Korm6nyhivatal altal 7009-1 3/2016. Ugyiratszamon kiadott enged6ly,
a Pecsi Jei6si Hivatal 6ltal 3314-'1312017 . Ugyiratszdnri= liadott enged6ly,
a P6csi Jeresi Hivatal altal 3324-1112017 . iigyiratszemon kiadott enged6ly,
a P6csi Jaresi Hivatal altal 3599-1012017. [igyiratszemon kiadott enged6ly,
a Tolna Megyei Kormenyhiva-dl SzekszSrdi Jer6si Hlvatala (a tovabbiakban: Szekszdrdi
Jeresi Hivatal) 6llal T O-O4Gl8Ol2064-1112017 iktatoszamon kiadott enged6ly,
a Szekszardi Jaresi Hivatal 6ftal f O-04G18012339-1312017 iktat6sz6mon kiadott engedely

szerinti tev6kenys69eket, azaz nem vesz6lyes hullad6kok sz6llit6sat, gyri.it6s6t, el6kezel6s6t,
hasznositaset, 6rtalmatlanitaset 6s vesz6lyes hullad6kok gyujt6set, valamint jelen enged6ly
1. szdmI mell6klete szerint bevont alvellalkozok hullad6kgazdelkodesi enged6lyeinek
figyelem bevetel6vel vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hullad6k gyrijt6s6t es szAllitaset foglalja
magaban.

Kdzszolgaltat6 a hullad6kgazdelkod6si kozszolgeltat6si tev6kenys6g ell6tds6hoz alvallalkoz6kat
vesz ig6nybe Az alvellalkoz6kat 6s engedelyeiket jelen haterozat 1 . szAm1 mell6klete latlalmazza.

2.) A hullad6k faitaia. tipusa. ielleqe. mennvis6qe 6s 6sszet6tele:
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Azonosit6
kod Megnevez6s Mennyis6g

(tonna/6v)

02

MEZ6GAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTORAS TenTileLESe6L,
ERDOGAzDALKog4sqp!, vADAszArBoL, HALAszArBoL,
ELELMISZER. ELOALLITASBOL ES .FELDOLGOZASBOL SZARMMO
HULLADEK

02 01
mez6gazdasAg, kert6szet, akvakultfras termel6s, erd6gazdelkodes,
vadiszat 6s halaszat hullad6ka

02 01 04 mrianyaghullad6k (kiv6ve a csomagol5s) 220

02 01 08" vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, agrok6miai hullad6k 50

02 01 10 femhullad6k 20

08

BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOIITIANCOX), RAGASZT6K,
TOMiT6ANYAGoK Es NYoMoAFESTEKEK GYARTASABoL,
KISZERELESEB6L, FoRGALMAZASABoL Es FELHASZNALASABOL
SZARMAZ6 HULLADEK

08 01
fest6kek 6s lakkok gyartasab6l, kiszerel6s6bSl, forgalmazasab6l 6s
felhasznil6sib6l, valamint ezek eltavolitiis6b6l szirmaz6 hullad6k

08 01 11. szerves old6szereket vagy m6s vesz6lyes anyagokat ladalmaz6 festek- es
lakk-hulladek

50

08 01 12 festek- vagy lakk-hulladek, amely kiilonbozik a 08 0'1 1 'l {61 5

08 01 18
fest6kek es lakkok eltavolitAsAbol szArmaz6 hullad6k, amely ki]lcinbozik a
08 01 17-tol



08 03
nyomdafest6kek gyertasab6l, kiszerel6s6b6l, forgalmazisib6l 6s
felhaszn5l6siib6l szarmazo hullad6k

08 03 17. vesz6lyes dnyagokat tartalmaz6, hulladekke valt toner 165

08 03 18 hullad6kka valt toner, amelyik kiilonbozik a 08 03 '17-t6l 5

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLAOEKA

09 01 f6nyk6p6szeti ipar hullad6ka

09 01 10 egyszer hasznelatos fenykepez6g6p, aramforres n6lkiil 20

09 0'l 1 1' egyszer hasznalatos f6nykepez6g6p, amely a 16 06 0'1, a '16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosit6 koddal jel6lt t6telekhez tartozo eramforrast is tarlalmaz 20

09 01 't2 6ramforrSst is tartalmaz6, egyszer haszn5latos fenyk6pez6g6p, amely
kuldnbiizik a 09 01 1 11ol

20

13
OLAJHUiTADEK ES A FOLYEKONY UZEMANYAG HULLADEKA
(kiv6ve az 6tolajokat, valamint a 05, a 12 6s a 19 f6csoportokban
meghatarozott hullad6kot)

13 02 motor-, hajt6m[- 6s ken6olai hulladek

13 02 05- 6sv5nyolaj alapu, kl6rvegyuletet nem ladalmaz6 molor-, hajtomrl- 6s
ken6olaj

240

13 02 06' szintetikus motor-, hajt6mri- 6s ken6olaj 69

13 02 07. bio169iailag konnyen leboml6 motor-, hajt6mr:1- 6s kenoolaj 69

15
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBR6L MEG
FELITAT6 ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
SzI.iR6ANYAGoK ES vED6RUHAZAT

NEM HATAROZOTT
TORL6KEND6K,

15 01
csomagolSsi hullad6k (bele6rtve a valogatottan gyiijtaitt teleptil6si
csomagolesi hullad6kot)

15 01 01 papir 6s karton csomagol6si hullad6k 7 410

15 01 02 m0anyag csomagolasr hullad6k 6 920

15 01 03 fa csomago16si hulladek 900

't5 0'l 04 f6m csomagolesi hullad6k 1 780

15 01 05 vegyes 6sszet6telri kompozit csomagol6si hullad6k 1000

15 01 06 egy6b, kevert csomagolasi hulladek 12 530

15 01 07 iiveg csomagolesi hullad6k 3 600

15 01 09 textil csomagol6si hullad6k 420

15 01 10r
vesz6lyes anyagokat maradekk6nt tartalmaz6 vagy azokkal szennyezetl
csomagol6si hulladek

1050

15 01 11. vesz6lyes, szil6rd por6zus metrixot (pl. azbesztet) tartalmazo fembol keszi.llt
csomagolasi hulladek, ide6rtve a kiLlriilt hajtog6zos palackokat 150

16
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBR6L MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK

16 01

a ktizleked6s (sz6llitis) kUlonb6z6 teriiletei16l sz6rmazo hullad6kka valt
g6pj5rm0 (ideertve a terep.iaro iarmfivet is), a hullad6kke viilt gepj5rmfi
bontasab6l, valamint karbantartesab6l szirmaz6 hullad6k (kiv6ve a 13,
a 14 f6csoportokban, a 16 06 6s a 16 08 alcsoportokban meghatarozott
h u llad6k)

'16 01 03 hulladekka v6lt gumiabroncsok 1550
'16 01 07. olajsz0r6 24

16 01 13- fekfolyad6k 24
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16 01 ',t4- vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fagyall6 folyadek 24

16 01 17 vasf6mek 100

16 01 18 nemvas f6mek 100

16 01 19 mrranyagok 50

16 01 20 uveg 50

16 06 elemek 6s akkumulatorok

16 06 01- 6lomakkumul6torok 200

16 06 05 egyeb elemek 6s akkumuletorok 5

17
EPiTESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE
TERULETEKR6L KITERMELT FOLDET IS)

A SZENNYEZETT

17 01 beton, t6gla, cser6p 6s keremia

17 01 01 beton 400

17 01 02 tegla 400

17 01 03 cser6p 6s kerdmia 400

17 01 07
beton, tegla, cserep 6s keremia frakci6 vagy azok kever6ke, amely
kiil6nb<izik a 17 01 06-t6l

44 510

17 02 fa, iiveg 6s mfianyag

17 02 01 Ia 201

17 02 02 [rveg 269

17 02 03 m0anyag 129

17 04 f6mek (bele6rtve azok 6tv6zeteit is)

17 04 01 vcirosr6z, bronz, sdrga16z 20

17 04 02 alum inium 20

17 04 03 6lom 20

17 04 04 cink 20

17 04 05 vas es ac6l 20

17 04 06 on 20

17 04 07 f6mkever6k

17 04 11 k6bel, amely killrinbcizik a 'l 7 04 10{61 20

17 05
fiild (ide6rtve a szennyezett teriiletekr6l szAtmaz6 kitermelt ftildet),
k6vek 6s kotrisi medd6

17 05 04 fold 6s kovek, amelyek kUl6nboznek a '17 05 03{61 2 000

17 0S gipsz alapU 6pit6anyag

17 08 02 gipsz-alap[ 6pitoanyag, amely ki]lonbijzik a '17 08 01{61 119

17 09 egyeb 6pit6si-bontasi hullad6k

17 09 04
kevert 6pit6si-bontasi hullad6k, amely ktlliinbdzik a 17 09 01-t61,
a 1 7 09 02{61 es a 17 09 03-t6l

700

20

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLAoEK Es a HAzTanTASI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE Az ELKULoN|TETTEN GYOJTOTT FRAKCI6T
ts

20 0'l elkiilOnitetten gyfitott hullad6k frakci6k (kiv6ve a 15 01)

20 01 01 papir 6s karton 5 100

Kaimyezetv6delmi 6s Termeszetv6delmi Foosztdly
'1016 Budapesl, M€szaros utca 58/a.
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20 01 02 uveg 2 000

20 01 10 ruhanemr.i 251

20 01 11 textiliak 250

20 01 13' oldoszerek 95

20 01 14' sava k 19

20 01 15- lugok 19

20 01 17- fenykepeszeti vegyszer 19

20 01 19' nov6nyvedo szer 250

20 01 21' f6nycsaivek 6s egyeb higanytartalmu hullad6k 110

20 01 25 etolaj 6s zsir

20 01 26', olaj 6s zsir, amely kUlonbozik a20 01 25-t1l 29

20 01 27- ves26lyes anyagokat tartalmaz6 fest6kek, tint6k, ragaszt6k es gyantak 210

20 01 28 fest6kek, tintAk, ragasztok es gyantak, amelyek k{]liinbiiznek a 20 A 21-t5l 195

20 01 29- vesz6lyes anyagokat tartalmazo mos6szer 29

20 01 30 mos6szerek, amelyek kiildnboznek a 20 01 29{61 20

20 01 32 gyogyszerek, amelyek kirldnboznek a 20 01 31{61 74,3

20 01 33' elemek 6s akkumul6torok, amelyek kozott a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosit6 k6ddal lelcilt elemek es akkumul6torok is megtalalhatok ?20

20 0't 34 elemek 6s akkumuletorok, amelyek kUl<inbciznek a 20 01 33-t6l 79

20 01 35-
vesz6lyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos 6s elektronikus
berendez6sek, amelyek kiilonbiiznek a 20 01 21{61 6s a 20 01 23-tol 1 100

20 01 36 kiselejtezett elektromos es elektronikus berendez6sek, amelyek
k0l6nbdznek a20 01 21-161, a20 01 23101es a 20 01 35-tol

2 600

20 01 37', vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fa 95

20 01 38 fa, amely kriliinbijzik a 20 01 37 -tol 400

20 01 39 mr.ianyagok 4 4',t0

20 01 40 f6mek 1 700

20 02
kertekb6l 6s parkokb6l szirmazo hullad6k (a temet6i hullad6kot is
bele6rtve)

20 02 01 biol6giailag leboml6 hulladek 20 400

20 02 03 egy6b, biol69iailag lebonthatatlan hullad6k 50

20 03 egy6b telepiil6si hullad6k

20 03 01 egyeb telepi.llesi hullad6k, ideertve a vegyes telepUl6si hulladekot is 1 30 500

20 03 02 piacokon kepzodo hullad6k 200

20 03 03 0ttisztitasb6l szArmaz6 marad6k hulladek 200

20 03 07 lomhullad6k 23 500

20 03 99 kdzelebbrol meg nem haterozott lakossegi hulladek 500

6sszesen: 282 962,3

Kdzszolgdltato hulladekgazdelkodSsi kdzszolgeltatesi tev6kenyseget Abaliget, Adorjas, Alsomocsol6d,
Alsoszentm6rton, Aparhant, Apatvarasd, Aranyosgaddny, Ata, Babarc, Babarcszolos, Babocsa,
Bakoca, Bakonya, Baksa, Bdnfa, B5r, Baranyahidveg, Barcs, Basal, Belvardgyula, Beremend,
Berkesd, Besence, Bezedek, Bics6rd, Brkal, Birjan, Bisse, Boda, Bodolyab6r, Bogad,

Kdrnyezelv6delmi es Termdszelvddelmi F6osztdly
1016 Budapesl, lv6szdros utca 58/a 5
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Bog6dmindszentl . Bogd6sa, Boldogasszonyfa, B6ly, Bonyh6d, Bonyh6dvarasd, Boriad, Bosta,
Botykapeterd, Btikkcisd, Btlrtis, Crln, Csdnyoszr6, Csarn6ta, Csebeny, Cserdi, Cserk0t, Csert6,
Csik6st6tt6s, Csonkamindszent, Dalmand, Dar6ny, Dencsh6za, Dinnyeberki, Diosviszl6, Domb6vdr,
Dr6vacsehi, Drayacsepely, Dravafok, Dr6vagdrdony, Dr5vaiv5nyi, Dr5vakereszt0r, DrAvapalkonya,
DrSvapiski, Dr&aszabolcs, Drdvaszerdahely, Dr5vasztdra, Drdvatam5si, Eger69, Egyh5zasharaszti,
Egyhdzaskozar, Ellend, Endr6c, Erd6sm5rok, Erd6smecske, Erzs6bet, Fazekasboda, Feked,
Fels6egerszeg, Fels6szentm6rton, Gar6, Gerde, Geresdlak, Gilvenfa, Gordisa, Gdrcsiiny,
Gdrcsonydoboka, Gy6d, Gyiingyfa, Gyongyosmellek, Gyiire, Harkeny, HdssSgy, Hegyh6tmar6c,
Hegyszentmarton, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Himesh6za, Hirics, Hobol, Homokszentgyiirgy,
Horvethertelend, Hossz0het6ny, Huszt6t, lbafa, lllocska, lpacsfa, lstvandi, lvenbatty6n, lvSnd6rda,
lzmeny, J6g6nak, Kacs6ta, Kakasd, Kakics, Kdlm6ncsa, Kaposszekcs6, KirAsz, KAsAd,
Kast6lyosdomb6, liat5dfa, K6toly, K6kesd, K6mes, Kemse, Keszii, K6t0jfalu, KirAlyegyhAza,
Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisbudm6r, Kisd6r, Kisdorog, Kishajm6s, Kisharsany, Kisherend,
Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislipp6, Kismenyok, Kisnyared, Kistam6si, Kistapolca, Kist6tfalu, Kisvejke,
Kisszentm6rton, Kom16, Koml6sd, K6r6s, Kovacshida, Kov5cssz6nSja, Koz5rmisleny, K6bl6ny,
Kok6ny, Krilked, K6v5g6sz6l6s, KdvSg6t<ittris, Lak6csa, Ldnycs6k, Lapancsa, Lengyel, Liget, Lipp6,
Lipt6d, Loth6rd, Lov6szhet6ny, L0zsok, Magocs, Magya-rbOly, Magyaregregy, Magyarhertelend,
Magyarlukafa, Magyarmecske, Magyarsarl6s, Magyarsz6k, t\,Egyarlelek, Mais, Menfa, Madza, M*la,
M6riak6m6nd, Mark6c, Mar6csa, M5rok, Martonfa, Matty, Maza, MecseknAdasd, Mecsekpdlaiske,
Mek6nyes, Mez6d, Mindszentgodisa;-.Mohdcs, Monyo
Nag)rcs6ny, Nagyharsany, NagylCozdr, Nagym6nyok,
Nag)6zokoly, Nagyt6tfalu, Nagry5ty, Nagyvejke, Nemeske
Ofalu, Okorag, Okorvdlgy, Olasz, Old, OrfU, Oroszl6, ozdfal
Patapoklosi, Patosfa, P6cs, Pecsbagota, P6csdevecser, P6csudvard, P6csvdrad, Pell6rd, Pereked,
Peterd, P6terhida, Pisk6, P6csa, PogAny, Potony, Radfalva, Regenye, Rinya0jlak, Rinya0jnep,
Romonya, R6zsafa, Sdmod, Sdrok, Sesd, S6torhely, Sellye, Sikl6s, Sikl6sbodony, Sikl6snagyfalu,
Somberek, Somogyap5ti, Somogyaracs, SomogyhSrs6gy, Som€yhatvan, Somogyviszl6, S6svertike,
Sumony, Szabadszentkir6ly, Szajk, Sza15nta, Szalatnak, Szaporca, Sz5r6sz, Szdszvdr, Szava,
Szeb6ny, Szederk6ny, Sz6kelyszabar, Szdl16, Szemely, Szentborb5s, Szentd6nes, Szenteget,
Szentkatalin, Szentl6szl6, Szentl6rinc, Szigetver, Szil6gy, Szilv6s, Sz6ke, Sz6k6d, Sztir6ny, Szulimdn,
Szulok, SzUr, Tamasi, Teklafalu, Tengeri, T6senfa, Teseny, T6fU, T6tujfalu, Totios, T0rony, Udvar,
Ujpetre, Vajszl6, Ydral, Vdlralja, Vaiga, VSs6rosbec, Vizsnok, Ve.iti, Vekeny, Veleny, V6m6nd,
Versend, Villany, Vill6nykdvesd, Vok6ny, Z,dor, Zal6la, Zdvod, Zeng6vdrkony, Zok kdzigazgat6si
teriileten vegezheti.

4.) Tolophelvek:

- hullad6klerak6: 7900 Szigetv6r, 093/11-16, 093/19, 093/21 hrsz. (KTJ: 101915774),
- hullad6kkezel6 kdzpont: 7570 Barcs, N6methegy 0t 0479/5 hrsz. (KTJ: 102378891),
- hulladekgyujt6 udvar, 5kdk66llom6s, komposzt6l6 telep: 77OO Mohacs, 164/6. hrsz.

(KTJ: 102232892\,
- hulladekgy[jtb udvar: 7720 Pecsvdrad, 096/1 hrsz. (KTJ: 102289715),
- hulladekgyrlJt6 udvar: 7349 5z6s tAt, 43714 hrsz. (KTJ:102289726),
- hullad6kgytijti udvar 7.754 B61y,0199. hrsz. (KTJ:102519081),
- hulladekgyujt6 udvar:7900 Szigetvdr, 2099/1 hrsz. (KTJ: 102519380),
- hullad6kgy0jt6 udvar 6s 6trak6 Allomds: 7940 Szentl6rinc, O2O7l12 hrsz. (KTJ: 102514488),
- hulladekgyujt6 udvar: 7800 Sikl6s,462 hrsz. (KTJ: 102519324),
- hullad6kgyUjt6 udvar:7342 Mdgocs,0SO/1 hrsz. (KTJ: 102519209),
- hullad6kgyUjt6 udvar: 7960 Sellye,062/1 hrsz. (KTJ: 102519298),
- hullad6kgyUlt6 udvar: 7682 Bukkitsd, 17412hrsz. (KTJ: 102452803),
- hulladekgyujto udvar: 7936 Szentl6szl6,030 hrsz. (KTJ: 102519357),
- hullad6kgyrijt6 udvar: 7537 Homokszentgyiirgy, 17114 htsz. (KTJ: 102364816),
- hullad6kgy(jtb udvac 7822 Nagyharseny, 0483/9 hrsz. (KT J: 102519232),
- hulladekgyr.ijt6 udvar: 7370 Oroszl6, kiilter0let 021 hrsz- (KTJ: 102519276),
- hullad6kgyrijt6 udvar: 7815 Hark5ny, ki.ilterillet 0229/19 hrsz. (KTJ: 102519117),
- hullad6kgytijt6 udvar: 7'150 BonyhAd, 7512.hrsa. (KTJ: 102337186),
- hullad6kgyUjt6 udvar: 763'l P6cs, Postagalamb utca 3., 23760154. hrsz. (KTJ: 102506678),
- hullad6kgyuit6 udvar 7628 P6cs, Eperfas 0t 3. 42099. hrsz. (KTJ: 101336027),
- hulladekgygjt6 udvar 6s etrak6ellom6s: 7633 P6cs, Szigeti tanya 12-14. 526716. htsz.

(KTJ: 102287159),
- hulladekgyujt6 udvar 6s 5trak6dllom6s: 7361 Kaposszekcso, 564 hrsz. (KTJ: 102461193),
- 7754 B6ly, Ny6r5di u. 17.,504. hrsz, (KTJ: 101324839).
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fl.

1. A hulladekgazd6lkodasi kozszolgeltatasi tev6kenyseget Ktizszolgaltat6 kizllf6lag a
ll/3. pontban felsoroli telep0l6sek kozigazgatasi terirlet6n v6gezheti.

2. A hullad6kgazd6lkodasi kozszolgaltatesi tev6kenyseg v6gz6se sordn be kell tartani a
ll/1. pontban 6s az 1. mel16kletben ktiztilt enged6lyekben foglalt el6iresokat.

3. Kdzszolg6ltat6 eltal vegzett hulladekgazdalkodesi tev6kenys6g - a iogszabelyban foglaltak
kivetelevel - a hullad6kgazdelkod6si kdzszolgaltates kdrebe tarlozd hullad6kra terjedhet ki.

4. Kirzszolg6ltat6 hulladekgazdalkod6si k<izszolg6ltat6si tev6kenys6ge sor6n nem lepheti tOl
jelen hatarozatban szerep16 6ves mennyis6get.

5. Ha a jogszabdlyban foglalt dsszekever6si tilalom ellen6re a hazadesi, vagy a haAa Asi
hullad6khoz hasonl6. hullad6k gyujtesere szolg516 gyrijt6ed6nybe szilSrd halmaz6llapot[
vesz6lyes hullalek kerill, a K6zszolg6ltat6nak a vesz6lyes hulladekot az elsz5llil5st
megel6z6en, iE'gy a telephely6re tortend beszellit6st k6vet6en a nem vesz6lyes hulladekt6l el
kell ktil<initenie, ha erre a mUszaki lehet6segei biztositottak.

- 6. A min6sit6si enged6ly nem mentesit a hulladekgazdelkodesi kiizszolgaltatas elv6gz6s6hez
sziikseges egyeb engedelyek megleie al6l, hulladekgazdalkodasi kdzszolg6ltatasi
tevekenys6g megfelelo hulladekgazddlkodAsi enged6lyek birtok6ban v6gezhet6.

7. A hulladekgazd5lkoddsi kdzszolgAltatas soren atvett 6s szSllitott hullad6kok kiz'filag
engedellyel rendelkez6 hulladekkezel6 resz6re adhat6ak et az enged6ly6ben szereplo atv6teli
mennyiseg erej6ig.

8. A hullad6kgazdalkodesi kiizszolgaltaHs tel.iesit6se csak tdrv6nyben vagy kormSnyrendeletben
meghaterozott esetekben szoneteltethet6 vagy korlatozhat6, valamint az ingatlanhaszna16
k6r6s6re 6nkorm6nfzati rendeletben meghatarozott esetekben sziineteltethet6.

9. Kdzszolgdltat6 az iinkormenyzati hullad6kgazdalkodasi kozfeladat folyamatos ellatas6r6l
gondoskodni kdteles a kozszolgaltatesi teriilet6n.

10. A hullad6kgazd6lkod5si kozszolgaltatas v6gz6se sordn Kdzszolgeltato k6leles az
ingatlanhaszn6l6 6ltal Kiizszolg6ltat6 szallit6eszkdz6hez rendszeresitett gyujt6ed6nyben
gyUjtdtt telepiildsi hullad6kot, heztanasban k6pz6d6 z6ldhulladekot, ve$rcs hulladekot,
elk[]liinitetten gyojttitt hullad6kot 6sszegyrijteni es elszellitani, a lomtalanites kiirebe tartoz6
lomhulladekokat az ingatlanhasznalotol osszegyulteni, etvenni 6s elszellitani, valamint az
eltala tizemeltetett hulladekgyrijt6 ponton, hullad6kgyr.ijt6 udvaron gyr,ijtott vagy 6tv6teli helyen
6tvett hullad6kot dsszegyrljteni 6s elszall itani.

'11. A hulladekgazdalkod6si kdzszolg6ltates v6gz6se sor6n Kozszolgaltato kdteles az elhagyott,
vagy ellenorizetlen kdrulmenyek kozott elhelyezett hullad6kot iisszegyr.ijteni, elsz6llitani,, gondoskodni az elhagyotl yagy ellenorizetlen kiirulm6nyek kdziitt elhelyezett hullad6k
kezel6s6r6l, ha erre a telepiil6si tinkorm6nfzattal megkottitt hulladekgazdalkodasi
kiizszolgaltatasi szerz6d6se kiterjed.

12. Kozszoqeftat6nak gondoskodnia kell a hulladekgazdelkod6si kdzszolgaltat6s kor6be tartoz6
hulladek tovebbi kezel6s6r6l.

13. Kdzszolgaltat6nak legalabb 6vente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanitds
megszervez6s6r6l, lebonyolitesar6l, a lomtalanitds sordn Kiizszolgdltat6nak etadott vagy a
kOAerUletre helyezett lomhulladek 6tveteler6l, dsszegy(jt6serol, elsz6lliteser6l.

14. Kozszo196ltat6 hulladekgazd6lkoddsi kozszolg6ltatdson kiviili egyeb hulladekgazd5lkod6si
enged6lyhez vagy nyilv6ntartasba v6telhez kotott hullad6kgazddlkod6si tev6kenyseg6t kdteles
0gy megszervezni, hogy az a hullad6kgazd5lkoddsi kiizszolgaltatdsi tevekenyseget ne
vesz6lyeztesse.

15. Kozszolg6ltat6 hulladekgazdelkod6si kdzszolgeltatason kivoli egyeb hulladekgazdalkodasi
enged6lyhez, illetve nyilvantartasba v6telhei kotott hulladekgazddlkodesi tev6kenys6geb6l
szArmaz6 eredm6ny6t koteles a kozszolgeltat6sra forditani.

16. A hullad6kgazdelkodesi kdzszolgeltat5s kor6be tartoz6 hulladekkal kapcsolatos nyilv6ntart6si
6s adatszolg6ltatesi kdtelezetts6gek tel,esiteserol a Kdzszolgeltat6nak gondoskodnia kell.

17. Kiizszolgeltat6 koteles az ingatlanhasznel6t folyamatosan teJdkoztatni az elklldnitett gyujtes
dsaonz6se 6s hat6konys6g6nak ntjvel6se 6rdekeben jogszabelyban meghatarozott m6don.

18. Kdzszolgaltat6 kijteles biztositani, hogy az ingatlanhaszn6l6 a vegyes hullad6k gyrijt6s6hez
legal5bb 2 kij16nboz6 Urm6rtekU gyr.ijt6edeny katz[il velaszthasson. A gyiijt6edOny m6ret6nek
igazodnia kell az erintett ingatlanon kepz6d6 hulladek mennyis6gehez, valamint meg kell
felelnie a hatelyos jogszabalyi el6iresoknak.

19. Kozszolgaltat6 kdteles a teleparl6si hullad6k elkiilijnitett gy0,tesere szolgal6 gyujt6edenyt
a gyrijt6ed6nyben elhelyezhet6 hullad6kfaj6ra 6s -Jellegre vagy -tipusra utal6, egy6rtelmien

Kornyezetv6delmr ds Term6szetv6delmi F60sztdly
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24.

25.

felismerhet6 es rnegki]lOnbOztethet6 szinnel; valamint jelz6ssei vagy felirattal ellatni.
A feliratnak tart6snak, J6l lathat6nak 6s olvashat6nak kell lennie. Ha a teleptil6si hullad6kot
hullad6kgyri.it6 zs5kban gyLijtik, a zsekot olyan szinnel, jelz6ssel vagy felirattal kell ell6tni,
amelyb6l egyertelmr.ien kidertil, hogy a zsak milyen hullad6kot tartalmaz.

20. A hullad6kgazd6lkoddsi kozszolg6ltat5s kijr6be tartoz6 hullad6k elsz6llitas6t zarhat6 k$nt6ner
vagy a kiporzast 6s kisz6r6d6st megakadelyoz6, ideiglenes takares0 kont6ner alkalmaz6sdval
6s az e felt6teleket biztosit6, az egyes hullad6kfajtak 6tv6tel6re alkalmas felepitm6nnyel
rendelkez6 celg6ppel, szallit6jarmtivel kell v6gezni a kiirnyezet vesz6lyeztet6set,
szennyez6s6t, karositaset kiza16 m6don.

21. KozszolgAltalonak az elkiilainitetten gyrijtott telepiilesi hullad6kot szr.iks6g szerinti
gyakoriseggal, a vegyes hullad6kt6l elkillonitve kell elszSllitania.

22. KiSzszolgbllat6nak - ha .iogszabaly elt6r6en nem rendelkezik - a vegyes hulladek
osszegyrijt6ser6l 6s elszdllit6sdr6l hetente legalabb egy alkalommal gondoskodnia kell.

23. KijzszolgAltat6nak - jogszab6lyban foglalt kiv6tellel - az ingatlanhasznel6t6l legalabb
a mr.ianyag-, fem-, papir- 6s vegyes hulladekot hAzhoz men6 gy0.jt6si rendszerben kell
els26llitania.
Amennyiben Kozszolg6ltat6 hullad6kgytijto udvart lizemeltet, biztositania kell az egyes
hullad6kgazd5lkod6si l6tesitm6nyek kialakitas6nak 6s iizemeltet6s6nek szab6lyair6l sz6l6
24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet)
1. mell6klet6ben meghatarozott mtianyag-, fem- es papirhullad6k elkitldnitett gyuJtes6t az
eltala Uzemeltetett hullad6kgyujto udvarban is. Ha az iiveghullad6k elkiildnitett gy6ites6t a
Kiizszolgaltat6 hezhoz meno gyujtesi rendszer keret6ben nem biAositja, az Uveghullad6kot
legalabb hulladekgyrijt6 udvarban es hulladekgyujt6 szigeten kell atvennie.
Ha a hullad6kgazdalkod6si kdzszolgaltatas korebe tartoz6 hullad6k Kozszolgaltat6 eltal
tdrten6 etvetelekor, Ssszegy0jtesekor, elsz6llitesakor a hullad6k a gyujt6edenyb6l kiesik vagy
kisz6r6dik, a hullad6k felszedeser6l es els26llitasa16l, valamint a teriilet megtis itase16l
Kozszolgeltat6nak haladektalanul gondoskodnia kell.
A hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltates kdr6be tartozo hulladek ingatlanhasznel6t6l tiirten6
atvetelet, osszegyujteset es elszAllitesAt v6gz6 Kcizszolg6ltat6 gy(jt6jarmUven munkat v6gz6
alkalmazottak kdziil legalabb egy jelenlev6nek a hulladek etv6tel6re, osszegy(jt6s6re
vonatkoz6 alapfokt szaki16ny0 kepesitessel kell rendelkeznie.
Kozszolgeltat6 az elkUlonitetten gyrijtdtt hulladek hasznositeset vagy ertalmatlanitesat
megel6z6en gondoskodlk a hullad6k velogat6mtibe tdrt6n6 elszAllitesAr6l, valamint a
hasznosithat6 dsszetev6k el6k6szit6 mtivelet 0tj6n torten6 vAlogatese16l.
Anyageban kell hasznositani a velogat6mUben v6logatott olyan hullad6kot, amely anyaganak
dsszet6tele 6s min6s6ge alapjen erre alkalmas.
A hulladekgazdelkod6si kozszolgaltatas kiir6be tartoz6 hulladek hulladeklerak6ban csak a
jogszabelyban leirtak teljesUlese eset6n rakhat6 le.
Kozszolgeltat6 hullad6kgazdelkodasi kozszolgeltatesi tevekenys6ge a m6sodlagos hullad6kok
kozi.il kizar6lag a hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltatas kair6ben osszegytijt6tt, atvett, illetve
elszAllitott hullad6kok kezel6se sordn k6pz6d6, tovebbi kezelest igenyl<i m6sodlagos
hullad6kokra terjedhet,ki.
Kozszolgaltat6nak a hulladekgazddlkodAsi kiizszolgeltatasi tev6kenys6ge sor5n
marad6ktalanul be kell tartanla a jogszabelyi e16i16sokat.
Kozszolgaltat6 a hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatasi szerzOd6sben meghat6rozott c6lok
el6r6se 6rdek6ben a hullad6kgazd5lkodesi kozszolgeltates ellat6sera csak olyan alvellalkoz6t
vehet ig6nybe, amely a tev6kenyseg ellet6sahoz megfele16 hulladekgazdalkodasi enged6llyel
rendelkezik az enged6ly6ben szerepl6 hulladekok tekintet6ben az ott enged6lyezett
mennyis6g erejdig.
A hulladekgazdelkod6si k6zszo196ltatasi szerz6des felmond6sa eset6n a felmondasi id6 alatt
Kozszolgdltat6nak a hulladekgazdalkodAsi kijzszolgaltatast valtozatlanul el kell I6tnia.
Kozszolgaltat6nak a hullad6kgazdalkoda'si kozszolgaltatasi tevekenys6g elletdsehoz ig6nybe
vett alvellalkoz6k szem6ly6ben, illetve az alv6llalkoz6k hullad6kgazd6lkodasi kozszolgaltatasi
tev6kenys6get 6rint6 hullad6kgazdalkodesi enged6lyeiben bekdvetkezett valtozesokat a
jogszabelyban eloirt hat6rid6n beli.il be kell jelentenie.
A min6sit6si engedely kiellitasanak alapjeul szolgal6 felt6teleknek a minositesi enged6ly
iddbeli hatelya alatt Kozszolgaltat6nak folyamatosan meg kell felelnie.
Kozszolgaltat6 kijteles a telepi.il6si onkormanyzat, az onkotmenyzatok tArsulasa, valamint a
Koordinal6 szerv mint vagyonkezelo altal a r6sz6re arzemeltetesre atadott letesitm6nyeket,
eszkozoket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazdelkodesi kozszo196ltatAssal 6rintett
egy6b hulladekgazd6lkodAsi l6tesitm6nyt 0zemeltetni.
Kozszol96ltat6 kaiteles a jogszabalyban foglalt el6ir6soknak megfelel6 tigyfelszol96latot
mr.ikddtetni.
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lv'

Jelen min6sit6si enged6ly 2O'19. november 30. napjaig fgialyos.

V.

Jelen adatv6ltozds bejelenlesi eljarasaban a Kormanyhivatal megellapitotta, hogy 30.000,- Ft, azaz
harmincezer forint osszeg0 eljeresi koltseg merlilt fel, amelyet Kozszolgaltat6 megfizetett.

vt.

A hat6rozat etten ktizigazgatesi 0ton jogorvoslatnak helye nincs, annak bir6s6gi felillvizsgalat6t -
jogszab6lys6rt6sre hivatkozessal - a Kormanyhivatalhoz a kozl6st6l szamitott 30 napon beliil
3 p6ldanyban benytjtott, 6s a Foverosi Kozigazgatasi 6s Munkaiigyi Bir6s6gnak cimzett keresettel
lehet k6rni. A bir6sagi felUlvizsgalat illeteke 30.000,- Ft, amelynek visel6ser6l az eljerc bir6s69 a ,
dont6s6ben rendelkezik. A bk6sag a pert tergyalason kiviil biralja el, a felek b5rmelyik6nek k6relmere-
azonban targyal6st tart. Az iigyfel a tdrgyal6s tartes6t a keresetlevelben, illetve az alperesi
ellenk6relem k6zhezv6telet6l szamitott nyolc napon belLil irasban k6rheti.

INDOKOLAS

Kajzszolgattato 2015. szeptembet 28-en Cll. minosit6si osztalyra vonatkozo min6sit6si enged6ly
kiadasa iranti k6relmet nyojtott be a Fofelugyelos69re.

KOzszotg6ttato a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tev6kenys6g minositese i16nti elj6rasok6rt,
valamint az igazgat6si jellegU szolgeltatesert fizetendo igazgatasi szolgaltatasi dijakrol sz6l6 71l2013.
(v l. 15.) VM rendelet (a tovabbiakban: vM rendelet) 1. mellekletenek 2 a) pont,aban meghatarozott

- l. min6sitesi fokozat iranti k6relemre vonatkoz6 - 150 000,- Ft igazgatasi szolg6ltatasi diJat

megfizette.

A F6feli.igyel6seg a kerelmet megvizsgelta 6s meg6llapitotta, hogy a hulladekrol sz6lo 2012 evi
CLXXXV. torv6nyben (a tovebbiakban: Ht ), a hulladekgazd6lkodasi kdzszolgeltatasi tev6kenys6g
min6siteserot sz6to 2013. evi Cxxv. tdrvenyben (a tovabbiakban: Mtv ), a hulladekgazdalkodesi
kozszolgaltat6s vegzesenek felteteleir6l szolo 38512014. (Xll. 31 .) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban:
38512014 Korm. rendelet) foglalt tartalmi 6s formai el6irasoknak, valamint a Kozszolgaltato 6ltal
kerelmezett minositdsi oszt6ly kovetelm6nyeinek - hianyp6tlasokat kiivet6en - megfelelt.

A Fdfetirgyelos6g vizsgalta, hogy Kozszolgaltatd nonproflt gazdasagi t6rsa.J6g, valamint megfelel6
hulladekgazd6lkodasi enged6lyekkel rendelkezik. Kdzszolgeltat6 nyilatkozatot tett, hogy

Onkormenyzati adohatosaggal szemben kdztarlozasa nincs, valamint a kdztartozasmentes adoz6i
adatbazisban szerepel

Kozszotgettat6 nyilatkozott, hogy olyan hulladekgazdalkod6si engedellyel rendelkez6 gazdalkodo

szervezetnek min6sill, amelyben a telepUlesi dnkormenyzat 6s az onkorm6nyzat tarSUlasa a

szavazatok tobbsegevel tulaldoni hanyada alagjen kaizvetve rendelkezik, 6s a t6rsas6g

tulajdonosakent jogosult arra, hogy a vezet6 tisZs6gvisel6k es a felLigyelobizottsag tagJai tdbbseg6t
megv6lassza vagy visszahivja.

A hu adekgazdalkodasi kiizszolgaltatas ko16be tartoz6 hullad6kok fajt6ja, tipusa, iellege, mennyis6ge,
valamint aisszet6tele - az Mtv.8. S (2) bekezdes f) pontjat figyelembe v6ve - a hulladekjegyzekrol

:zo16 
7212013. (Vlll.27 \ VM rendelet alapjan kerirlt meghatarozasra.

F6felijgyelos6g az engeddlyez6si eljeras soran vizsg6lta, hogy Kozszolgaltal6 6ltal a

hulladekgazdelkodasi kozszol96ltatasba bevonni kivant hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge
Kiizszolgaltat6 6s alvdllalkozoi hullad6kgazddlkod5si engeddlyei alapjan biztositott.

A385t2014. Korm. rendelet 2. $ (1) bekezd6s6nek 2.6s 3. pontjai alapjen:

,,2 hulbdekgazd^lkodAsi k'zszoqeftabs kordbe tadoz, hulladek: a hulladekr'l sz5l6

2012 6vi CLXXXV t'rveny (a bvebbakban. Ht ) 42. 5 0) bekezdqs a)-d) pontidban meghabrozottak
szerint bsszegytijt1ft, etueft, itletve ebze ibtt hulladek, ide4ftve az ilyen hulladek kezercsdb1l
szdrmazd mesodlagos h ulladekot is;
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'1016 Budapest, M6szeros utca 58/a. 9

Telefon: (0G1) 224-9100 Fax: (06-'!) 224-9163
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest gov hu Web: http:/ ,vww.kormanyhivatal.hu/hu/pest



3. mdsodlagoi hulladek: a hulladekgazdelkodesi kdzszolgAltates korebe taioz' hulladek kezel,se
soren kepz6d1, bvebbi kezeEst igenyb maradek hulladdk;"

A Ht. 42. S (1 ) bekezd6s a)-d) pontjai alap,en:

,,A hulbdekgazdekoddsi k,zszoqeltates kereteben a kdzszobelbt':
a) az ingatlanhasznebk eftal a kozszoqelbb sz'llit6eszkozdhez rendszereslteft gyljt1edenyben
gy1jbtt telepaesi hulladdkot az ingatlanhasznebkbl 1sszegy0jh es ebzdllltja - ideeftve a
heztadesban kepz1d1 zoldhulladek, vegyes hulbdek, valamint az elk1l1nitetten gyljbtt hu adek
dsszegyljrcset es ebzAllibset is,
b) a lomtalanlfts (orebe bdoz' lomhulbdekd az ingatlanhasznebkt'l 

'sszegyAfi, 
ietue etueszi 6s

ebze iua,
c) az ,ltala Azemeltetett hulbdekgyljrc ponton, hu adekgytl1 udvaron gyljbft vagy etvebli helyen
,tvett hulbdekot osszegyljti es ebze lua,
d) az elhagyoft, illetue ellen1izetlen kAr henyek kdz5tt elhelyezeft hulladekot osszegylli, ebze ltja
es gondoskodik a hulbdek kezeleserAl, ha erre a teleparcsi ankormenyzattal megkotdtt
hulladekgazdelkodAsi kazszobAlb6si szerzAdese kiterjed,-_,

A Ht. 2. S (1) bekezdes 43.,2'l . 6s 22. ponlja alapjen'.

,,43. telepi/Esi hulbdek: a hezbdei-t €i a hdztaftSsi hulladekhoz hasontd szilerd hu adek;
tt
21. heztaftesi hulladek: a heztadAsokban kepz1dA vegyes, elkUlAnltetten gytftoft, valamint
lomhulhdek, ideeftve a bkesokban, lak6ingatlanokban, a pihenes, iidAes ce\era haszneft
helyisegekben, valamint a lakOhezak k,z1s hasznebtl helyisegeiben es tert)letein kbpz5d1
hulladekot;
22 hAztaftesi hu adekhoz hasonl, hulbdek: az a vegyes, illetve elkAlAnlbtten gytjbft hu adek,
amely a hezbdAsokon kivtil kepzodik, es jellegdben, AsszeteErcben a hezhftesi hulladekhoz
hason16".

A F6feliigyel6s6g az engedelyez6si eljar6s sordn figyelembe vette KdzszolgAltato hullad6kgyujt6
udvar rizemeltet6s6re vonatkoz6 engedelyeit, valamint a 24612014 (lX. 29 ) Korm rendelelben
foglaltakat, ez6rt a Fofeli.lgyel6seg ezen hulladekokkal tort6no hulladekgazdelkoddsl kdzszol96ltat6sl
enged6lyezte.

A F6fe[igyel6seg OKTF-KP/l3155-9/2015. iktat6szamt hatarozataval Kozszo196ltatot C/|. min6sitesi
osztAlyba sorolta 6s r6sz6re a hulladekgazdalkod6si kozszolgdltatasi tev6kenys69 v6gz6s6re
vonatkoz6 minositesi enged6lyt adott ki, tov6bbii a Ht. 90. S (9a) bekezdese, valamint az Mtv. 22lA. S(1) bekezd6se alapjdn a Hal*ozat kiad6s6val egyidejrjleg az OKTF-KP19278-212015.,
1414934-28120'13. 6s 1414934-2512513. Ugyiratsz6mokon m6dositott, 1414934-2112013. iktat6szdmon
kiadott hulladekgazdalkodasi kozszolg6ltatesi engedelyt 6s a lVhT-212015. iktat6sz6mon kiadott,
2120'l 5. sorszAmi minosito okiratot visszavonta.

KdzszolgAltato 20'16. majus ?-en erkezell beadvdny6ban a hullad6kgazdelkod6si tevekenys6g6t
6rint6 adataiban torten6 valtozas miatti adatveltoz6si bejelent6st tett a hullad6kgazdAlkodasi
engedelyeiben, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenys6gbe bevonnr kivant hullad6kok
mennyisegeben, illetve az alv6llalkoz6k enged6lyeiben bekdvetkezett valtozas tekintet6ben.

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kozszolgaltat6
hullad6kgazdelkodasi tev6kenys6g6t 6rinto adataiban ttjrt6n6 valtozes eset6n szliks6ges - 30.000,- Ft
igazgatesi szolgeltatiisi d ljat megfizette.

A hulladekgazddlkodSsi k<izszo196ltatasba bevonni kivant hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge
Kdzszolg6ltat6 6s az ig6nybe vett alvAllalkoz6k hullad6kgazdelkod6si engedelyei alapjan biztositott.

A Fofel0gyel6s6g az adatveltoz6s bejelentesi eljAres sor6n megAllapitotta, hogy Kaizszolgaltato
OKTF-KP/13155-9/2015. iktat6szem0 min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv '17. S (2) bekezdese alagjen a Fofelugyeloseg OKTF-KP/5923-2/2016 iktat6szdmon 0j
minosit6si enged6lyt adott ki Kozszolgeltat6 r6sz6re 6s az enged6ty kiad6sdvat egyidejuteg az
OKTF-KP/13155-9/2015. iktat6szam0 minosit6si enged6lyt visszavonta.

K6rnyezetv6delmi is Term€szetv6delmi F60sztely
1016 Budapest, Mdszdros utca 58/a. 10

Telefon: (06-1) 224-9'100 Fax: (06'1) 224.9163
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest gov hu Web: http://w\r 
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Kozszolgeltat6 2016 j0lius 13-an a FofelLigyel6s6gre 6rkezett beadveny6ban tAjekoztatatta a
Fofelilgyelos6get, hogy az OKf F-KP15923-212016 iktat6szemon kiadott min6sit6si enged6lyben
szereplo Magyarsz6k Kozs69 OnkormSnyzati Teleptil6srizemeltetesi, Szolgaltato 6s Kereskedelmi
Nonprofit Kodatolt Felel0ss6g(i Tarsasagot a tovebbiakban nem veszi i96nybe alvellalkozok6nt.
Kozszolgaltat6 ievelehez csatolta a virllalkoz6si szerzOd6s megszijntet6s6t igazolo dokumentumot.

A hullad6kgazdelkod6si kozszolgeltatasba bevont hulladekok tipusa 6s mennyis6ge Kozszolgdltat6 6s
az ig6nybe vett alvellalkoz6k hullad6kgazd6lkodasi enged6lyei alapjSn tov6bbra is biztositott.

Az OKf F -KPt5923-2t2016. iktatoszemon kradott minosit6si enged6lyt a Fofeli.igyeloseg
OKTF-KP/5923-4/201 6. iktat6sz6mon hivatalb6l modosilotta.

K6zszotgdltato 2016. augusztus 23-an 6rkezett beadvenyaban a hullad6kgazdalkodAsi tevekenys6g6t
6rint6 adataiban tort6n6 vAltozas miatti adatvaltoz6si bejelent6st tett a hullad6kgazdelkodasi
enged6tyeiben, a hullad6kgazdalkod5si kozszol96ltat5si tev6kenys69be bevonni kiv6nt hullad6kok
mennyiseg6ben, illetvF a hulladdkgazdalkod6si kdzszol96ltatasi tev6kenys69be bevonni .kiv6nt
telephelyekben bek6vetkezett v6ltozas tekintet6ben.

Kozszolg6ttat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontjaban meghatarozott - Ktjzszolgaltat6

- hultadekgazd6lkodesi tev6kenyseget erint6 adataiban tOrt6n6 valtozas eset6n sztiks6ges - 30.000,- Ft

igazgatesi szo196ltatasi dijat megfizette.

A hu adekgazd6lkodasi kozszolgaltatAsba bevonni kivdnt hulladekok tipusa 6s mennyis69e
KOzszotgaltat6 6s az igenybe vett alv6llalkoz6k hullad6kgazdelkodasi enged6lyei alapjen biztositott.

A Fofelrigyet6s6g az adaveftozes bejelentesi eljaras soran megellapitotta, hogy Kdzszolgeltat6
OKTF-KP/5923-4/2016. iktatoszamon m6dositott, OKf F -KP15923-212016. iktatoszamon kiadott

min6sitesi enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. g (2) bekezd6se alapjan a Fdfeliigyel6s6g OKTF-KP/5923-7/2016. iktat6szamon [j
min6sit6si engedelyt adott ki Kozszolgaltat6 r6sz6re 6s az enged6ly kiadasaval egyide.ir.ileg az

OKTF-KP/5923-4/2016. iktat6szamon m6dositott, OKTF-KP/5923-2/20'16. iktat6szirmon kiadott

min6sit6si enged6lyt visszavonta

Kdzszotg6ltato 2016. szeptember 2o-en 6rkezett beadv6ny6ban a hullad6kgazdelkodasi
tev6kenysdg6t 6rint6 adataiban torteno vdltoz6s miatti adatvaltozasi bejelentest tett a

hultadekgazdatkod6si enged6lyeiben, a hulladekgazdalkod6si kozszolgaltatesi tev6kenys6gbe
bevonni kivent huiladekok mennyis6g6ben, illelve a hullad6kgazdelkodAsi kozszolgaltatasi

I tev6kenys6gbe bevonni kivent telephelyekben bekdvetkezett veltozas tekintet6ben

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghaterozott - Kijzszolgaltato
hulladekgazd6lkod6si tevekenysegot erinto adataiban tdrteno valtozas eseten sztiks6ges - 30.000,- Ft

igazgatesi szol96ltatasi dijat megfizette

A hultad6kgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonni kivant hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge
Kozszotgaltat6 6s az ig6nybe vett alvallalkozok hullad6kgazdelkodasi enged6lyei alapjen biztositott.

A F6feltigyel6seg az adalvAllozAs bejelent6si eljdrds sordn meg6llapitotta, hogy Kdzszolgaltato
OKTF-KP/5923-7/2016. iktat6szemon kiadott minosit6si engedellyel rendelkezrk

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjen a F6fel0gyeloseg OKTF-KP/5923-9/2016. iktat6szemon 0j

min6sitdsi engedelyl (a tovSbbrakban: Engedely) adott ki Kdzszolg6ltat6 r6szere 6s az enged6ly
kiadds6vat egyide.lLileg az OKTF-KP/5923-712016. iktat6szemon kiadott mrn6sitesi enged6lyt

visszavonta.

KdzszolgAttat6tol 2016. szeptembet 29-6n az Engedely hat6lydrnak meghosszabbitasa iranti k6relem
6rkezett a F6felijgyel6s6gre

A Fofetirgyel6seg megellapitotta, hogy Kdzszolg6ltato az Mtv. 13 S (1)bekezd6sdben foglalt hatarido
megtartasaval kezdem6nyezte a min6sit6si enged6ly id6beli hatelyanak meghosszabbitasat.

Kdrnyezetvddelmi 6s Termdszetvddelmi F6osztdly
1016 Budapest, Mdszdros utca 58/a 11
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Kozszolgaltato a VM Rendelet 1. mellekletenek 3. pontj6ban meghat6rozott - l. min6sit6si fokozatra
vonatkozo min6sit6si engedely meghosszabbitas iranti k6relem eset6n szi.iks6ges - 120.000,- Ft
igazgatasi szolgaltat6si dijat megfi zette.

A F6felugyeloseg megallapitotta, hogy Kdzszolg6ltat6nak - a Ht. 41. $ (3) bekezd6se ald,pien - a
hulladekgazdalkodesi kozszolgeltatdsi tev6kenyseg ell6tds6hoz ig6nybe vett alv6llalkoz6jAnak - az
Engedely 'l . mel!6klet6ben feltr.intetett OKO-DOMBO Domb6vdrr Ktjrnyezet- 6s Hullad6kgazdalkodasi
Nonprofit Korletolt Feleloss6gti Tdrsas6gnak - hulladekgazdalkodAsi enged6lyeiben vdltoz6s
kovetkezett be

A Fofeliigyel6s6g megallapitotta, hogy a modosiEs az Enged6lyben foglaltakat nem 6rinti, kizer6lag
az Enged6ly mell6kleteben foglaltakat, igy a hullad6kgazdalkodasi tev6kenys6gek nyilvantadasba
vdtel6r6l, valamint hat6segi enged6lyezeser6l szol6 43912012. (Xlt. 29.) Korm. rendetet
(a tovebbiakban: 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet) 14. S (1) bekezdese atapjen az Engedelyt
OKTF-KP/5923-11/2016. iktat6szamon hivatalb6l m6dositotta.

A Fofeliigyeloseg a min6sitesi enged6ly hat6lyanak meghosszabbit5sa iranti eljaras soran
megallapitotta, hogy a min6sit6si enged6ly kiallitesanak alapjaul szol96lo felt6teleknek Kdzszolgaltat6
megfelel, valamint a minOsit6si osztalyra tekintettel kdrnyezetrranyit6si programmal nem rendelkezett.

A F6feliigyel6s6g megallapitotta, hogy az Enged6ly meghosszabbitesdnak akad6lya nincs, ezert
Kaizszolgdltat6 k6relm6re az OKTF -KP15923-11120'16 iktat6szamon mddositott Engedely hataly6t
OKTF-KP/9414-6/2016. iktat6szam0 hatarozat6val az Mtv. 13. S (2) bekezd6se atapl6n
meghosszabbitotta.

Kozszolgeltat6 2016. december'15-6n 6rkezett beadv6ny6ban a hulladekgazdalkodesi tevekenyseget
6rintO adataiban tdrten6 veltoz6s miatti adatvaltoz6si bejelent6st tett a hullad6kgazdalkodasi
enged6lyeiben, a hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatasi tevekenys6gbe bevonni kiv6nt hulladekok
mennyiseg6ben, a hullad6kgazddlkod6si kozszolgaltatasi tev6kenys6gbe bevonni kivdnt
telephelyekben, illetve az alvallalkoz6k enged6lyeiben bekovetkezett valtozas tekintet6ben.

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontjaban meghatdrozott - Kdzszolg6ltat6
hulladekgazdelkod6si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tortenO valtozes eset6n szuks6ges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgaltat6si d i.iat megfizette.

A hulladekgazd6lkodirsi kozszolgaltaEsba bevonni kivent hulladekok tipusa 6s mennyis6ge
Kozszolgaltat6 6s az igenybe vett alvellalkozok hullad6kgazdalkodasi enged6lyei alapjan biztositott.

A F6felirgyel6s69 az adatueltoz6s bejelent6si elj616s sor6n megallapitotta, hogy Kaizszotgettat6
OKTF-KP/9414-6/2016. iktat6szemon meghosszabbitott, OKTF-KP15923-1112016. iktat6szdmon
m6dositott, OKTF-KP/5923-9/2016. iktatoszamon kiadott minositesi enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjen a Fofe[igyel6seg OKTF-KP/5923-13/2016. iktat6sz6mon uj
min6sit6si enged6lyt adott ki Kdzszolgaltato resz6re 6s az enged6ty kiadesaval egyidejrileg az
OKTF-KP/9414-6/2016. iktat6sz6mon meghosszabbitott, OKTF-KP15923-1112016. iktat6szdmon
m6dositott, OKTF-KP/5923-9/2016. iktat6szamon kiadott mindsit6si engedelyt visszavonta.

A FofelLigyeloseg 2016 december 31. napjdvat Jogut6dlessal megsztjntetesre ker0lt. A
kiirnyezetv6delmi 6s termeszetv6delmi hat6sagi 6s igazgatesr feladatokat ellat6 szervek kijelOles616l
sz6l6 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 7112015. (111.30.) Korm. rendetet) 10. S
f) pontla alapjen a hullad6kgazdSlkodesi kozszolgaltatesi tev6kenys6g min6sit6ser6l sz6lo tdrv6ny
szennti kdrnyezetvedelm i hatos6gk6nt a Pest Megyei Kormenyhivatal jar el.

Kijzszolgaltato a Kormenyhivatalhoz 2017. lebru1r 14. napjan 6rkezett beadvanyaban a
hulladekgazd6lkod6si tev6kenyseg6t 6rint6 adataiban tortdn6 v6ltoz6s miatti adatv6ltozasi bejelentest
tett a hullad6kgazdelkodesi engedelyeiben, a hulladekgazdalkodasi kaizszolgaltatesi tev6kenys6gbe
bevonni 'kivdnt hullad6kok mennyis696ben, valamint a hullad6kgazdalkod6si kdzszolgeltatasi
tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt telepijl6sekben bekovetkezett veltoz6s tekintet6ben.

Kdzszolgaltat6 a VM rendelet 1. mell6klel6nek 5. c) pontlaban meghatArozott - Kiizszolgeltat6
hulladekgazdelkoddsi tevekenys6g6t 6rinto adataiban tort6n6 veltozas eset6n szUkseges - 30.000,- Ft
igazgat6si szo196ltatasi dijat megfizette.

Kaimyezetv6delmi es Term6szetv6delmi F6osztely
'1016 Budapesl, M6szeros utca 58/a '12
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A Kormanyhivatal vizsgelta 6s megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatasba bevonni
kiv5nt hulladekok tipusa 6s mennyisege Kozszotgaltat6 6s az ig6nybe vett alv5llalkoz6k
hullad6kgazdelkodasi engedelyei alapjan biztositott.,..

A hullad6kgazdSlkodasi ktizszolgAltatasi tev6kenysegbe tjlonnan bevonni kivent telepirl6sekre
Kozszolgaltat6, llletve alvallalkoz6i rendelkeznek hatalyos hullad6kgazdalkodasi enged6lyekkel.

A Kormdnyhivatal az adatvaltozes bejelent6si elj6ras soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6
OKTF-KP/5923-1 3/2016. iktatoszamon kiadott minosit6si enged6tlyet rendelkezrk

Az Mtv. '17. $ (2) bekezdese alapj6n a Kormanyhivatdi PEIKTF12022-512017. 0gyiratszamon 0j
minosit6si enged6lyt adott ki, 6s az engedely kiadasaval egyidejr.ileg az OKTF-KP15923-13120't6.
iktat6szAmon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta.

Kozszolgeltat6 a Kormanyhivatalhoz 2017. 6prilis 18. napjan 6rkezett beadv6ny6ban a
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6t 6rinto adataiban tdrt6n6 veltozas miatti adatvaltozasi bejelentes!
tett a hullad6kgazdelkodasi enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazdalkod-a-si
kozszolgeltatasi tev6kenys6gbe bevonni kivent telepul6sekben bekijvetkezett valtozAs tekintet6ben.

Krizszolgaltat6 a VM rendelet 1. mell6kietenek 5. c) pontjaban meghaGro-zbtt - Kdzszolgaltat6
hullad6kgazdalkod6si tev6kenys6g6t erinto adataiban tdrt6n6 veltozas eset6n szriks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgeltat6si dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsg6lta 6s megallapitotta, hogy a hulladekgazdelkodasi kdzszolgAltatesba bevonni
kivent hullad6kok tipusa es mennyis6ge Kdzszolgdltat6 6s az ig6nybe vett alvallalkoz6k
hullad6kgazdelkoddsi enged6lyei alapj6n tovabbra is biztositott.

A hullad6kgazdalkodasi kdzszolgaltat6si tevekenysegbe 0jonnan bevonni kivAnt telepiil6sre
Kozszol96ltat6, illetve alvallalkoz6i rendelkeznek hatelyos hullad6kgazd6lkodesi engedelyekkel.

A Kormenyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy Kozszolg6ltato a vAltozest kiivet6en tovebbra is
megfelel a C/l. minosit6si osztaly kdvetelmenyeinek.

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelentesi eljeres soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltato
PElKTFl2O22-512017. algyiratszemon kiadott minositesi enged6llyel rendelkezrk.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjen a Kormanyhivatal PEIKTF 12022-812017. UgyiratszAmon 0j
minosit6si engedelyt adott ki, 6s az engedely kiadasaval egyidejrjleg a PElKfF12022-512017.
tigykatszamon kiadott min6sitesi enged6lyt visszavonta. )

Kozszolgiiltat6 a Korm6nyhivatalhoz 20'17 mejus 29. napjan erkezett beadv6nyAban a
hullad6kgazdalkod6si tev6kenys6get erint6 adatarban tort6no valtozas miatti adatv6ltoz6si bejelent6st
tett a hullad6kgazdalkodiisi enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazdetkodasi
kiizszolgaltatasi tevdkenys6gbe bevonni kivent hullad6kok tipusaban 6s mennyis6g6ben, valaminl
telep0l6sekben 6s az i96nybe vett alvallalkoz6kban bekdvetkezett valtozes tekintet6ben.

Kozszolgeltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltato
hullad6kgazdelkod6si tev6kenys6get 6rinto adataiban tort6nO valtozas eset6n szuks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgaltatasi d ijat megflzette.

A Korm6nyhivatal vizsgalta 6s megAllapitotta, hogy a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgaltatasba bevonni
kivant hullad6kok tipusa 6s mennyisege Kozszolgaltat6 6s az igenybe vett alvallalkoz6k
hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan tovdbbra is biztositott.

A hulladekgazd6lkodesr kozszolgaltatasi tevekenysegbe ulonnan bevonni kivdnt telepiil6sre
Kozszolgaltat6, illetve alv6llalkoz6i rendelkeznek hatelyos hullad6kgazdalkodesi engedelyekkel.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megellapitotta, hogy Kozszolgeltat6 a valtozast kovetoen tovebbra is
megfelel a C/l minositesi osztely kovetelm6nyeinek

A KormSnyhivatal az adatv6ltozes bejelent6si eljares soran megallapitotta, hogy Kaizszolg6ltat6
PE|KTF12022-812017. iigyiratszamon kiadott minosit6si engedellyel rendelkezik.

Kornyezetvedelmi 6s Termeszetvidelmr F6oszlSly
1016 Eudapesl, Meszeros utca 58/a. 13
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Az Mtv. 17. $ (2) bekezd6se ala en a Kormenyhivatal PEIKTF 12022-201201 7. i.igyiratszamon Uj

minosit6si enged6lyt adott ki,6s az enged6ly kiad6s6val egyidejtileg a PEIKTF 12022-812017.
[igyiratszamon kiadott minosit6si enged6lyt visszavonta.

KdzszolgeltLto a Kormanyhivatalhoz 2017. augusztus 18. napj6n 6rkezett beadv6ny6ban a
hulladekgazdalkodasi tevekenys6g6t 6rinto adataiban tort6n6 veltoz6s miatti adatveltozasi bejelent6st
tett a hullad6kgazdalkodasi enged6lyeiben, telephelyeiben, a hullad6kgazdelkodesi kozszolgaltatesi
tevekenys6gbe bevonni kivant hullad6kok mennyis6g6ben, valamint teleptil6sekben bekdvetkezett
valtozas tekintet6ben

Kozszolgeltat6 ? VM rendelet L mell6kletenek 5 c) pontjaban meghatarozott - Kdzszolgelht6
hullad6kgazdalkodesi tev6kenys6get 6rinto adataiban tort6n6 valtozas eset6n szOks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgaltatesi dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s megellapitotta, hogy a hullad6kgazd5lkod6si kdzszolgeltatasba bevonni
kiv6nt hulladekok mennyis6ge Kozszolg6ltat6 6s az i96nybe vett alvallalkoz6k hulladekgazdalkodesi
engedelyei alap.lan biztositott

A hulladekgazdalkodasi kozszolgAltatAsi tev6kenys6gbe ojonnan bevonni kiv6nt teleptl6sre
KtizszolgAltat6, illetve alvallaikoz6i rerdelkeznek hatalyos hulladekgazd6lkod6si enged6lyekkel.

A Korm6nyhivatal vizsgalb 6s megallapitotta, hogy Kozszolg6ltat6 a valtoz6st kdvetoen tovabbra is
megfelel a C/|. min6sit6si osaaly ktivetelm6nyeinek.

A Kormenyhivatal az adavellozes bejelentesi el.jeras sorAn megAllapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PElKf Fl2O22-2012017 irgyiratszemon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjen a Kormanyhivatal uj minositesi engedelyt adott ki Kdzszolgeltat6
r6sz6re, 6s az enged6ly kiades6val egyidej(leg a PE|KTF12022-2012017. igyiralsz6mon kiadott
min6sit6si engedelyt visszavonta.

Kdzszol96ltato kdteles a min0sit6si enged6ly ki6llitas6nak alapjaul szolgal6 felt6teleknek az engedely
id6beli hatalya alatt folyamatosan megfelelni, igy kdteles a minosit6si engedelyben feltuntetett, a
hulladekgazdelkod6si kozszolgeltatasba bevont hullad6kok tipusera 6s mennyis6g6re vonatkoz6
felteteleket folyamatosan biztositani, valamint az Mtv. Sltal a hullad6kgazdalkodesi kozszolgaltatdsi
tevdkeny6gbe bevont szellitoj6rmr-ivek 6s hullad6kkezel6 l6tesitm6nyek tulajdoni viszonyaira
vonatkoz6 e16i16soknak megfelelni.

A hatarozat rendelkez6 reszeneklll pontjAban foglalt el6irasok az alebbiakon alapulnak:

- '1. pont az Mtv. 8. $ (2) bekezd6s c) pontja alapjen.
- 2. pont a Ht. 62. S (1) bekezdese alapjan.
- 3. pont a 38512014. Korm. rendelet 3. S (1) bekezd6se alapjan.
- 4. pont az Mtv. 8. S (2) bekezd6s 0 pontja alapjan.
- 5. pont a 38512014. Korm. rendelet 3. S (2) bekezdese alapjan.
- 6. pont a Ht.62. S (1)bekezd6se alapjdn.
- 7. pont a Ht. 62- S (1)bekezd6se alap.len.
- 8. pont a Ht. 34. S (8) bekezdese alapjen.
- 9. pont a Hl. 41. S (1) bekezd6se alapjen.
- 10. pont a Ht. 42. S (1) bekezdes a), c) es d) pontjai alapj6n.
- 11. pont a Ht. 42. S (1) bekezdes e) pontja alapjen.
- 12. pont a Ht. 42 S (1 ) bekezdes 0 pont a alapj6n.
- 13 pont a Ht. 44. S (1) bekezdese alapjen.
- 14. pont a Ht. 42. S (5) bekezdese alapjen.
- 15. pont a Ht. 42. S (5) bekezd6se alapjen.
- 16. pont a Ht. 66. S (1) bekezd6se alapjan.
- 17. pont a 38512014. Korm. rendelet 6. S alapj6n.. 18. pont a 385120'14. Korm. rendelet 7. $ alapj5n.
- 19. ponta 38512014. Korm. rendeletS S(1)6s(2) bekezd6se alapj6n.
- 20. pont a 38512014. Korm. rendelel 9. S (1) bekezdese alapjan.
- 21. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (2) bekezdese alapj6n.
- 22. ponl a Ht. 42. S (1) bekezd6se b) pontja alapjen
- 23. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. S (4) bekezdese alapjan.
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- 24. pont a38512014. Korm. rendelet L S (5) bekezdese alap.ian
- 25. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. S (1)bekezd6se alapjan.
- 26. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. S (2) bekezd6se alapjan.
- 27. ponl a 38512014. Korm. rendelet 11. S (1)bekezdese alapjan.
- 28. pont a 38512014. Korm. rendelet 1 1 . S (2) bekezdese alapjan.
- 29. pont a 38512Q14. Korm. rendelet 1 1 . $ (3) bekezdese alapjan.
- 30. pont a 385120'14. Korm. rendelet 2 $ (1)bekezd6s 2.6s 3. pontjai alapjen.
- 32. pont a Ht. 41 . S (3) bekezdese 6s a Ht. 62. S (1) bekezd6se alapjan.
- 33. pont a Ht. 37. S (2) bekezdese alapj6n
- 34. pont azMtv.11. $ 6s a Ht. 41 . S (3) bekezd6se alapjen
- 35. pont az Mtv. 10. $ alapj6n.
- 36. pont a Ht. 42. S (1) bekezd6s g) pontja alapjan.
- 37. pont a Ht. 42. S (1) bekezdes h) pontja 6s a Ht. 53. $-a alapj6n.

A hatarozat rendelkez6 reszenek lV. pontjaban foglalt idobeli hataly a PElKf F12022-2012017.
iigylratszamon kiado,tt minositesi enged6ly lV. pontja 6s az Mtv. 9. $ (4) bekezdese alapjan keri.ilt
meghate1026sra. --

Ha Kozszolgeltat6 az enged6lyezett tev6kenys696t az enged6ly id6beli hatalyenak le.i6rtat kovetoen is
- 'folytatni kivanja, akkor az Mtv. 13. S (1 ) bekezd6se alapjen a minosit6si enged6ly hat6lyanak lejada

el6tt legk6s6bb 90 nappal benyujtott k6relm6vel kezdem6nyezheti a minosit6si enged6ly hatalySnak
meghosszabbit6sdt. A minoslt6si enged6ly hataly6nak meghosszabbites616l sz6l6 hatarozat jogerore
emelkedes6ig a k6relmezo a hatalyos - koribbi - minositesi enged6ly alapjan v6gezheti a
tevekenys6g6t.

Ha Kozszolgaltat6 szem6ly6ben, vagy hullad6kgazd6lkod5si tevekenys6g6t nem 6rint6 adataiban
olyan valtozas kovetkezik be, amely a kiadott min6sitesi enged6ly adatenak megv6ltoztatas6t ig6nyli,
akkot az Mtv. 11. S (1) bekezdese szerint a Kozszolgdltato a v6ltoz6s bekovetkez6s6t6l szamitott
15 napon beliil adatvaltoztatesi k6relmet ny0jt be. A k6relemhez csatolni kell az adatvaltozast igazol6
okiratot.

Amennyiben Kdzszolgaltato tev6kenys696ben olyan valtozas kovetkezik be, amely alapjen a
Kozszolgaltat6 a min6sit6si enged6ly6ben foglalt min6sit6si osztaly felteteleinek, k<ivetelm6nyeinek
m6r nem felel meg, a Kozszolg6ltato az Mtv 12. $ (2) bekezdese alapj6n - a vdltoz6sok
bekovetkez6s6tol szAmitott 15 napon belijl - ezt a t6ny't a Korm6nyhivatalnak bejelenti.
A bejelentessel egyidej0leg a Kozszolg6ltato a valtozasoknak megfelel6 minosit6si osztalyba sorolast
latlalmazo modositasi kerelmet ny0jt be.

Ha a Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkodesi tev6kenyseg6t 6rinto adataiban olyan veltoz6s kovetkezik
be, amely a minosit6si oszt6lyba sorolesat nem 6rinti, a Kdzszolgeltato e t6nyt a valtozas
bekovetkez6s6tol szamitott 15 napon belLil bejelenti.

Ha a Kozszol96ltato az Mtv. 11. S szerinti adatvAltozesra vonatkozo bejelent6si kotelezetts6genek
hateridoben nem tesz eleget, a min6sit6 az lvltv. 15. S (1) bekezdese alapjen a Kozszolgaltat6t 50 000
forint dsszegU birseg megfizet6s6re kcjtelezi; 6s hatarid6 t0z6s6vel felsz6litja az adalvAlbzes
bejelent6s6re.

Kdzszolgaltat6 a hullad6kgazdalkodesi tev6kenyseg folytatas6nak megszlintet6s6t, befejezeset -
a megszi.rntet6st, befejez6st megeloz6en lega16bb 30 nappal - a Kormenyhivatalnak a
hullad6kgazdalkod5si tev6kenys6gek nyilventartasba v6tel616l, valamint hatosagi enged6lyez6s616l
sz6l6 439120'12. (Xll. 29.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 43912012 (Xll. 29.) Korm. rendelet) 14. S
(2) bekezdese alapj6n bejelenti.

A Kormanyhivatal felhivla Kozszolgaltato figyelm6t a 43912012. (Xll. 29.) Korm rendelet alabbi
rendelkez6s6re:

,,15. 9 (1) A karnyezetvddelmi hat'seg az engedelyt hivatalb6l visszavonhatja, ha
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hu ad6kkal kapcsolatos nyilvAnbft4si 6s
adatszolgelbMsi katelezettsegek16l szol6 kormAnyrendeletben meghabrozott kotelezetbegenek,
b) meg1 apitja, hogy a kerelmezo a k€relemben valotlan adatokat szerepeltetett es az engedely
kiad e sAt ez 6 rde mbe n befolyesolta,
c) az engedely jogosultja a tev6kenysdget az engeddlyben foglaltakt1l efte16 mbdon gyakorolja, vagy
d) az engeddly jogosultja a hat6s1gi ellenOrzest akadelyozza
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(2) A kdrnyezetuedehi harcseg az engedelyt hivatalb'l visszavonia, ha
a) az engedely megadesAhoz el6itt felt€telek mer nem elhak fenn,
b) az engedely jogosultja az engedelyezett hulbdekgazdekodasi bvekenyseggel telhagy, azt
megszAnteti, valamint
c) a hulladekgazdelkod,si tevekenyseg folytatesa a kornyezet vesz'lyeztetds'vel, szennt:ezqsevel,
kerosiftsAval jAr.

G) A karnyezetuedemi habseg az engedely visszavondsa esetdn haqrozat,ban meghaarozza a

tevOkenyseg felhagyesera, valamint sziikseg esercn a monitoringra, ut6gondozasra vonatkozo
kovetelmdnyeket "

Az Mtv. '16. 
S szerint:

,,(1) A nin5sit1 a minAsircsi engedelyt visszavonja, ha a kerelmezd
a) a 13. S P) bekezdeseben vagy
b) a 14. 5 e) bekezdeseben
foglalt felhivesnak haterid'n belul nem tesz eleget
(2) A min1sirc a minlsltesi engedqlyt akkor is visszavonja, ha a min1siEs megades4hoz eloltt
feltetelek mer nem e nak fenn."

A Ht. 84. S (1) es (2) bekezd6se szerint:

"fi) A karnyezetuedeht habseg az e t5rvenyben, valamint mes jogszabelyban meghaterozott
el'lr,sok teljesltese erdekeben a hulbdekbittokost, a hu adek tubjdonoseL illetve a
kor n ye zet h a sz n 6 l6t kate I e z i
a) a jogszabelyban foglalt vagy habsegi haqrozatban el6it1 k1telezeftsegeinek betadesera, i etue
a jogseft1 e apot megsz,nteEsere, ha az abban foglalt erclresokat a hulladek bitlokosa, tulaidonosa,
illetve
a kornyezethasznAl, megszegi, teljesarcsaket elmulasztja, illetue a hulladdkgazdekodesi
engedelyhez
a min1sircsi engedelyhez kotott bvekenyseget az engedelyfil, a nyilv,ntadesba

va9y
vebhez kOtott

bvekenyseget a ny vAntaftest6l elrcrO m1don gyakorolja,
b) a karnyezetet veszelyeztet1, szennyez5, illetve kerosit6 tevekenyseg felfaggeszbsere,
abbahagyesAra, az erede0 ellapot heIyreA i6sera;
d a kamyezet szennyezese esercben olyan inrczkedes megrcbrcre, amely a kdrnyezetszennyezest
csokkenti vagy megsziinteti, a kamyezet kerosodeset kizerja
(2) A kdrnyezetuedeht habseg - az (1) bekezdesben foglaltakon t'lmenAen - felfaggeszti, koletozza
vagy megtiltja a hulbdekgazdekodesi engedelyhez, min1sil!-si engedelyhez kotaft bvekenyseg
engedelyt1l elt4r1 vagy engedely nekali, valamint a nyilventaft,sba vetelhez katbtt rcvekenyseg
nyilventaftast'l efter1 vagy nyilvdntaies nelkali folfiateseL A habrozat fellebbezesre tekintet nelk0l
veg rehajth afive n yilv e n ith at6 "

A Ht.86. S (1)bekezdes a) 6s b) pontjai szerint:

,,Az a termeszetes vagy jogi szemely, egyeni ve akoz6, bvebbe jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
szervezet, aki (amely)
a) a hulladekgazdekodAssal kapcsolatos jogszabely, kazvetleniil alkalmazand1 uni6s jogi aktus vagy
hat^s1gi ha6rozat el6iresait megsedi,
b) harcsegi engedelyhez, hozzAjarubshoz, nyilvenEft1sba vetelhez vagy beielentdshez kdtatt
hu adekgazdekodesi bvekenyseget engedely, hozzejeruas, nyilvenbd'sba vetel vagy beielenrcs
nekal. bvebbe aft6l elterAen v€gez, [...]
azt a kOrnyezetvedehi habseg a hulbdekgazdelkodesi birsAggal kapcsolatos reszletes szabelyokr'l
sz'l6 kormenyrendelet szerint hulladekgazdelkodesi birseg megfizetesere kotelezi "

A Ht. 2. S (1 ) bekezd6s 37. pontja szerint:

,,kozszobeftab az a hulbdekgazdekodAsi kazszolgelbEsi tev6kenysdg min1siteser1l sz6l6 ftNeny
szerint min1siten nonprofit gazdasegi tersaseg, amely a telepaosi onkormenyzattal kat'tt
hu adekgazdekodesi kazszolgAltatdsi szerzodes abpjAn hu adekgazdekodesi k5zszoqalb6$ ht
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A Ht. 33. S szerint:

,,(1) A telepaEsi 6nkormenyzat az onkormAnyzati hulladdkgazdAlkod'si kozfeladat e ebs(lt a
kozszobAftabval kAtAtt hulladekgazdekodAsi kozszt,igAfta6si szerz1des (rtjen biztositja.
(2) A telepu16si onkormenyzal az 0nkormenyzati hu addkgazdelkodasi kozfeladat elEE9Ara
k1zbeszerz€si eljere folytat le, kiv+ve, ha a k1zbeszerz,sekr1l sz1l6 tANeny (a bvabbiakban: Kbt )
szerint nem kell kAzbeszerzesi eljerast bfolytatnt, a hullaci6kgazdekodes kozszolgeltaasi szerz6des
megk1rcse nem taftozik a Kbt alkalmazesi kor1be, vagy ha a hulladekgazdAlkodesi kozszolgAltabsi
szen1des megk1tese a Kbt szerinti kiveteli k1rbe esik
(3) A felhivesban az ajenlatker1 meghaterozza, hogy a kazbeszen1si eljerAs soren milyen, a
hu adekgazdekodesi kozszoqeftaasi tevdkenyseg mih1siteser1l sz6l0 tarveny szerint osztAlyba
sorolt gazdasegi szerepl6k tehetnek ajenhbt vagy nyijthatnak be raszv,teli jelentkez,st."

A Kormanyhivatal felhivja Kozszolg6ltato figyelmet, hogy a Ht. 90. S (8) bekezd6se 6rtelm6ben
hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgaltatAst csak az a nonprofit gazdas6gi t6rsasdg v6gezhet, amely a
telepiilesi onkormanyzattal 2013. janu* 1. napjat kovetoen hullad6kgazd6lkodSsi kdzszolgaltat6Fi
szerzod6st kotott.

Kdzszolg6ltat6 MIN 097/2015. sz6mon nyilvantart6sba lett v6ve.

A Korm6nyhivatal az adatveltozisi eljiris soran PE/KTF/2022-23120'17. aigyiratszamon fii996
hataly( dtintest adott ki Ktizszolgaltat6 r6sz6re, melyhez 20'17. okt6ber 18. napjat kiivet6en a
kdzigazgatasi hat6sagi eljaras 6s szolgaltatas altalanos szabalyai16l sz6l6 2004. 6vi
CXL. t6rveny (a tovabbiakban: Ket.) 71lA. S (4) bekezd6se alapjan nem kapcsol6dnak
ioghat6sok, tekintettel arra, hogy a Korm6nyhivatal az iigyben - jelen hat6rozat meghozatalaval
- 6rdemben diintott.

A Korm5nyhivatal hatSskore 6s illet6kess6ge a 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 8. S 6s 10 S
f) pontjan alapul.

A Ket. 153. S 2 pontja alap,en el,ar6si kciltseg az igazgatasi szolgdltatdsi dij.
A fentiek 6rtelm6ben a Kormdnyhivatal az elje.asi koltsegrol a rendelkezo reszben foglaltak szerint
dontdtt.

A Kormanyhivatal a minositesi engedelyt a Ht.62 S (2) bekezdOse 6s az Mtv.8. S (1) bekezd6se
valamint a 17. S (2) bekezd6se alapjan adta ki, figyelemmel a Ket 71 $ (1)bekezd6sben 6s 72. $
(1 ) bekezd6s6ben foglaltakra.

A jogorvoslatra tdrteno felhivas a kozponti 6llamigazgatasi szervekrol, vqlamint a Kormany tagjai 6s
az allamtitkarok jogall6sar6l sz6l6 2010 6vi XLlll. tdrv6ny 1 $ (2) bekezd6s6nek f) pontja, 5. S (2) es
(3) bekezdese, a Ket. 100. S ('1) bekezd6senek e) pontja es (2) bekezdese, 109. S (1) bekezd6s6nek
a) pontjaban, a7112015. (111.30.) Korm. rendelet 8/C. S-aban foglaltakon alapul

A F6varosi Kozigazgatesi 6s Munkar.lgyi Bir6seg illet6kess696t a polgari perrendtartas16l sz6l6
1952. 6vi lll. tdrv6ny (a tovebbiakban: Pp.) 326.S (7) bekezdese 6llapitja meg, hat6skor6t a Pp. 22. S
(2) bekezdese.

A keresetlev6l benytjt6s6nak hely6t 6s idejet a Pp. 330. S (2) bekezd6se halerczza meg.

A targyal6s tartesa irSnti k6relem lehet6s6g6r6l val6 t6j6koztatas a Pp 338 $-6n alapul.

Az illetek mert6k6t az illet6kekrol sz6l6 1990. 6vi XClll. tcirv6ny (a tovabbiakban: ltv.) 43.
(3) bekezdese 6llapitja meg. Az illetek feljegyzesrol az ltv. 59. $ (1) bekezdese, illetve a 62
(1) bekezdes h) pontja rendelkezik.

E hat6rozat a KeL 731A. $ (1) bekezdes c) pontja 6s (3) bekezd6s alapjen a kozl6ssel joger6s.

Budapest, 201 7. okt6be|16.

s
s
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Kaoi6k: Ugyint6z6i utasit6s szerint.
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A PEIKT F12022-26/2017. iigyiratszamu enged6ly'1. szamI mell6klete

Bevont alv6llalkoz6k:

- BIOKOM P6csi Varosiizemeltet6si 6s Kairnyezetgazd5lkod6si Nonprofit Korlatolt
Felel6ss6gI Tarsas6g (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si [t 52., KUJ: 100210619)

. a FofelLigyel6s6g 6ltal OKTF-KP13128-1'l/20'16. iktat6sz6mon kiadott vesz6lyes
hullad6kok sz4llil'sAra 6s nem vesz6lyes hullad6kok szallitasAra es gyujtes6re
vonatkoz6 enged6ly alapj5n,

- OKO-DOMBO Domb6vari Kiirnyezet- 6s Hullad6kgazdalkodasi Nonprofit Korletolt
Felel6ss6g[ Tarsas6g (szekhely: 7200 Domb6v6r, Ady Endre utca 8., KUJ: '101424389),

. a Ktiz6p-Dun5nt0li K6rnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delm i Felrigyel6seg eltal
5573312014. iktat6szamon kiadott ves26lyes 6s nem ves26lyes hulladekok gyujt6s6re
vonatkozo enged6ly, valamint

. ; ,Fofeliigyel6seg 6ltal 1413763-1112O14. iktat6szamon kiadott nem vesz6lyes
hullad6kok orszagos szallites6ra vonatkoz6 enged6ly alapjan,

- Szentl6rinci KOztizemi Nonprofit Korlatolt Felel6ss6g0 Tarsaseg (sz6khely:
7940 Szentl6rinc, P6csi 0t 21 ., KUJ: 1 10329645)

. a Korm5nyhivatal altal 73-612016. iktat6szamon m6dositott, a Fel0gyeloseg altal
1515-812014. iktat6szemon kiadott nem vesz6lyes hullad6kok gyr.ijt6s6re es
sz6llit6sara vonatkoz6 enged6ly alapj6n,

- Koml6i VArosgazdalkodasi Nonprofit Zartkoriien M[k6d6 R6szv6nytarsasag (sz6khely:
7300 Koml6, Bem J6zsef utca 24., KUJ100293760)

. a F6feliigyeloseg 6ltal OKTF-KP110215-812016. iktat6sz6mon kiadott nem vesz6lyes
hullad6kok sz6llitesara 6s gyrijt6sere vonatkozo enged6ly alap.ian.

,4>

Kornyezetv6delmi 6s Termeszetvedelmi F6osztbly
1016 Eudapest, M6szdros utca 58/a

lelefon \06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
E-mail orszagoszoldhatosag@pest gov hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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