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A Pest Megyei Korm6nyhivatal (a tov5bbiakban: Korm6nyhivatal), mint hatdskorrel rendelkezo elso
fok0 kornyezetv6delmi hatosAg a D6!-Kom D6l-Dun5nt0li KommunSlis Szolg6ltat6 Nonprofit
Korlitolt Felel6ss6gfi T6rsasigot (szekhely: 7632 P6cs, Siklosi u 52., KUJ: 100279306,
cegjegyzekszam'. 02-09-064556, adosz6m: 11541587-2-02, statisztikai szAmjel: 11541587-3811-572-02,
nyilv6ntart6si sz5m: MIN_097/2015. - a tov6bbiakban: KOzszolgdltat6) - a PE|KTFlST4-312018.

Ugyiratszdmon kiadott min6sit6si engedely egyidejU visszavon6sa mellett -

C/t. min5sit6si oszt5lyba sorolia

es r6sz6re a hullad6kgazd5lkodSsi kOzszolg6ltatisi tev6kenys6g v6gz6s6re vonatkoz6

min6sit6si enged6lyt

ad ki az aldbbiak szerint:

I
1.) Az enged6lyezett tev6kenys6g megnevez6se:

A hullad6kgazdSlkod6si kOzszolgdltat6s v6gz6se

a

a

a Somogy Megyei Kormdnyhivatal Kaposv6ri J5r6si Hivatala dltal SO-04Z|KO|56-812017.

Ugyiratsz6mon m6dositott, a FelUgyel6seg 5ltal 6197-1412014. iktatosz6mon kiadott enged6ly,

a Del-dun6ntuli KOrnyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s VizUgyi FelUgyel6seg

(a tov6bbiakban: FelUgyel6seg) 5ltal 81 20-1 5 12014. iktatosz6mon kiadott engedely,

a Baranya Megyei Korm6nyhivatal6ltal 10764-1012015. iktatosz5mon kiadott engedely,

a Baranya Megyei KormAnyhivatal altal 10765-1312015. iktatoszdmon kieg6szitett

1 07 65-121201 5. i ktatoszdmon kiadott enged6ly,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 9842-1712015. iktatosz6mon kr.lavitott 9842-1612015

iktatoszdmon kiadott engedelY,
a Barany a Megyei Kormdny h ivatal 5 lta I 1 3254-812015. iktatosz6mon kiadott en gedely,

a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 13982-912015. iktatosz6mon kiadott enged6ly,

a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 13986-8/2015. iktatoszdmon kiadott enged6ly,

a Kormdnyhivatal 5ltal PEIKTFO/155-712018. es PE/KTF16055-312017. Ugyiratsz5mokon

modositott, az Orsz6gos Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi FofelUgyeloseg
(a tov6bbiakban: FofelUgyel6seg) 6ltal OKTF-KP/2538-10/2016. iktatosz5mon kiadott

a

a

a

a

engedely,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 6651-10/2016.
ugyiratsz6mon kiadott engedelY,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal drltal 6652'1012016.
UgyiratszSmon kiadott enged6lY,

Ugyiratszdmon kijavitott, 6651 -9i2016

Ugy i ratsz6mon kijav itott, 6652-9 12016

Kiirnyezetvddelmi 6s Termdszetv6delmi Friosztdly

1016 BudaPest, Mdszbros utca 58/a.

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9763

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov hu web: hrtp://www.kormanyhivatal.hu/hu/pesr
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. a Baranya Megyei Kormanyhivatal altal 7224-1312016 Ugyiratszemon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Kormanyhivatal 6ltal 7225-1012016 ugyiratszemon kiadott engedely,

. a Batanya Megyei Kormanyhivatal altal 7226-1012016 ugyiratszamon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Kormenyhrvatal altal 8857-912016. ugyiratszamon kiadott engedely,

. a Baranya lvlegyei Kormanyhivatal altal 9108-9/2016. i.igyiratszamon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Kormanyhivatal Pecsi Jarasi Hivatala (a tovebbiakban: Pecsi JAresi
Hivatal) altal 1965-2112017. 6s 1965-9/2017 Ugyiratszamokon, a Baranya Megyei
Kormenyhivatal altal 536-8/2016. iktat6szamon modositott, a Felugyeloseg eftal 174-212014.
iktat6szamon kiadott engedely,

. a P6csi J6resi Hivatal aftal 1796-2212017. es 1796-1012017. ugyiratszamokon, a Baranya
Megyei Kormanyhivatal 6ltal 3633-712016. iktat6szamon 6s a FelUgyel6s6g eltal
21-1612014. iktat6szamon m6dositott, 21-712014 iktatoszemon kiadott enged6ly,

. a P6csi JAr6si Hivatal aftal 1967-912017. ugyiratszamon modositott, a Baranya Megyei
Kormanyhivatal eftal 7 009-1312016 ugyiratszemon kiadott engedely,

. a P6csi J6resi Hivatal aftal 3314-1312017. Ugyiratszamon kiadott engedely,

. a Pecsi Jerasi Hivatal eft4 3324-1112017. Ugyiratszamon kiadott enged6ly,

. a P6csi Jeresi Hivatal al-ral 3599-1012017. Ugyiratszemon kiadott enged6ly,

. a Tolna Megyei Kormanyhivatal Szekszardi Jarasi Hivatala (a tovebbiakban: Szeksz6rdi
Jar3si Hivatal) altal To-04G/80/2064-1112017 iktat6sz6mon kiadott engedety,

. -a Szekszardi Jarasi Hivatal eltal TO-04G/8( 12339-1312017 iktat6szamon kiadott engedely,

. a P6csi Jaresi Hivatal 6llal 4563-1012017. i.igyiratszamon kiiavftott, 4563-9t2017 .

ugyiratszamon kiadott engedely,
. a P€csi Jarasi Hivatal ellal 4524-1012017. ogyialszemon kijavitott, 4524-912017.

Ugyiratszemon kiadott engedely,
. a Pecsi Jaresi Hivatal eftal 543-912018 es 2638-1212017 Ugyiratszemokon m6dositott, a

Baranya Megyei Kormenyhivatal aftal 5407-1912016. iigyiratszamon kiadott egyseges
kOrnyezethasznalati engedely,

. a P6csi Jarasi Hivatal eftal 4846-1112017. Ugyiratszamon kiadott enged6ty,

. a P6csi Jarasi Hivatal aftal 146-'1612018 ugyiratszamon modositott, 't46-1012019
ilgyiratszamon kiadott egyseges k0rnyezethasznalati engedety

szerinti tevekenysegeket, azaz nem veszelyes hulladekok sz5llit6s6t, gyrijteset, el6kezel6set,
hasznositAsAt, 6rtalmatlanitesat 6s veszelyes hultadekok gyrijt6s6t, vatamint jelen engedely
1 szemo mell6klete szerint bevont kozszolgaltatoi alvallalkoz6k hulladekgazdalkodasi
enged6lyeinek figyelembevetel6vel vesz6lyes es nem vesz6lyes hulladek gyrijteset es szallitesat
foglalja ma96ban

KozSzolgeltatO a hulladekgazdelkod6si kozszolgaltatasi tevekenyseg ellaEsehoz kozszolgaltatoi
alvallalkoz6kat vesz igenybe. A kozszolgeltat6i alvallalkozokat es enged6lyeiket jelen hatarozat 1

szamU melleklete taftalmazza

2.) A hullad6k faitaja. tipusa. iellege. mennyis6ge 6s 6sszet6tele:

KdrnyezewFdelmi 6s Term6szelv6delmi F6osztdly
1016 Budapest, M6szdros urca s8/a.

Telefon: (06 1) 224-9100 Fax: (06,1) 224-9163
E-mail: orszagoszoldhatosag@oest.gov. hu Web: hrrpJ/www kormanyhivalal hu/hu/pesl

Azonosit6
k6d Megnevez6s Mennyis6g

(tonna/6v)

02

MEZ6GAZDASAGI, .KERTESZETI, AKVAKULTORAS TERMELESBoL,
ERD6cAzDALKoq4sB6!, vADAszATBoL, HALASZATBOL;
Ererrurszen- EL6ALL|TASB6L Es -FELDoLGoZAsB6L szARMAz6
HULLADEK

02 01
mez6gazdasag, kert6szet, akvakultIras termel6s, erd69azdalkodas,
vad6szat 6s halaszat hullad6ka

02 01 04 mLlanyaghullad6k (kiveve a csomagolas)

02 01 08- veszelyes anyagokat ladtalmaz', agrokemiai hulladek

02 01 10 femhulladek 222
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08

BEVoNaroK (FESTEKEK, LAKKoK Es zo.mAltcox), naclszr6x,
TOMITOANYAGOK ES NYOMDAFESTEKEK GYARTASABOL,
KISZERELESEB6L, FoRGALMAZASABOL ES TELHISzHAI-ASAB6L
szAnrralz6 rullaoEx

08 01
fest6kek 6s lakkok gyertasab6l, kisze.el6s6b6l, forgalmaz5s5b6l 6s
felhasznalasab6l, valamint ezek eltiivolitiisib6l szfltmaz6 hullad6k

08 01 11"
szerves old6szereket vagy mas veszelyes anyagokat tartalmaz6 fest6k- 6s
lakk-huilad6k

50

08 01 12 fest6k- vagy lakk-hullad6k, amely kuldnbdzik a 08 0'l 1 1{61

08 01 18
festekek 6s lakkok eltavolitaseb1l szermazo hulladek, amely kul6nb0zik a
08 01 '17-t6t

08 03
nyomdafest6kek gyartas6b6l, kiszerel6s6b6l, forgalmazisib6l 6s
felhasznalasab6l szarmaz6 hullad6k

08 03 17. veszelyes anyagokat tartalmaz6, hulladekke valt toner 180

08 03 18 hulladekka velt toner, amelyik ktilonbozrk a 08 03 17-tol 5

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA

09 01 f6nyk6p6szeti ipar hullad6ka

09 01 10 egyszer haszn6latos fenyk6pezog6p, aramforras nelkul 222

09 01 1'l- egyszer hasznalatos fenykepez6gep, amely a 16 06 01, a '16 06 02 vagy a
16 06 03 azonoslt6 k6ddal jelolt tetelekhez tartozo aramforrast is tartalmaz

22

09 01 12
aramforrast is tartalmaz6, egyszer hasznalatos f6nykepez6g6p, amely
kulonbozik a 09 01 11{61

222

13
OLAJHULLADEK ES E TOIYEXONY UZEMANYAG HULLADEKA
(kiv6ve az 6tolajokat, valamint a 05, a '12 6s a 19 f6csoportokban
meghatarozott hullad6kot)

13 02 motor-, hajt6mii- 6s ken6olaj hullad6k

'13 02 05- asvanyolaj alapU, klorvegyuletet nem tartalmazo motor-, hajtomri- es
kenoolaj

260

'13 02 06. szintetikus motor-, hajt6m(- es kenoolaj 71

13 02 07. biolograilag konnyen lebom16 motor-, hajt6mri- es kenoolaj 71

15
CSOMAGOLASI HULLADEK; KoZELEBBR6L MEG
FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
SzUR6ANYAGoK Es vED6RUHAZAT

NEM HATAROZOTT
T6RL6KEND6K,

15 01
csomago16si hullad6k (bele6rtve a vAlogatottan gyiijt6tt telepiil6si
csomagolesi hullad6kot)

15 01 01 papir 6s karton csomagol6si hullad€k 21 900

15 01 02 mrianyag csomagol6si hulladek 11 410

15 01 03 fa csomagolasi hulladek 2 520

15 01 04 f6m csomagolasi hulladek 2 380

15 01 05 vegyes 0sszetetelLj kompozit csomagolasi hullad6k 2 020

15 01 06 egy6b, kevert csomagolasi hulladek 59 030

15 01 07 uveg csomagolesr hulladek 8 700

15 01 09 textil csomagolSsi hulladek 2 640

15 01 10.
veszelyes anyagokat marad6kkent tartalmazo vagy azokkal szennyezett
csomago16si hullad6k

1 150

15 01 11-
vesz6lyes, szilard porozus m6trixot (pl azbesztet) tartalmazo f6mbol keszult
csomagolesi hullad6k, ide6rtve a kiUrUlt hajt6g6zos palackokat

'160

Konryezewadelmi 6s Term6sz€lvEdelmi F6osztAly
1016 Budapest, M6szdros urca 58/a.

Telefon: (06-1) 224 9100 Fax (06-1) 224-9163
E-mailr orszagoszoldhatosao@oest.gov.hu web. hrp://www kormanyhivalal hu/hu/pesl



16
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBRoL MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK

16 01

a ktizleked6s (szallitas) kii16nbtiz6 teriiletei16l szirmaz6 hullad6kka valt
g6pjrirmii (idebrWe a terepjir6 jirmfivet is1, a tiuttaaefla valt g6pjarmfi
bontasiib6l, valamint karbantartesab6l szirmaz6 hullad6k (kiv6ve a 13,
a 14 f6csoportokban, a 16 06 6s a 16 08 alcsoportokban meghaterozott
hullad6k)

16 01 03 hulladekka valt gumiabroncsok 1 650

16 01 07. olajsz U16 26

16 01 13" f6kfolyadek 26

16 01 14- veszelyes anyagokat tartalmaz6 fagyall6 folyadek 26

16 01 17 vasfemek 100

16 01 18 nemvas femek 100

16 01 19 mUanyagok 50

16 01 20 uveg 50

't6 06 elemek 6s akkumulatorok

16 06 01- 0lomakkumuletorok 220

16 06 05 egyeb elemek es akkumuletorok 5

17
EpiTEsr-BoNrAsr HULLADEK (BELEERTvE
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS}

A SZENNYEZETT

17 01 beton, t6gla, cser6p 6s keramia

17 01 01 beton 1070

17 01 02 tegla 870

17 01 03 cserep es keramia 720

17 01 07
beton, tegla, cserep es keramia frakcio vagy azok kevereke, amely
kulonbozik a 17 01 06-tol

69 000

17 02 fa, Uveg 6s muanyag

17 02 01 la ) 801

17 02 02 uveg 871

17 02 03 mU a nyag 731

17 04 f6mek (bele6rtve azok titvdzeteit is)

17 04 0'r vorosrez, bronz, sArgar6z 47

17 04 02 aluminium 47

17 04 03 6lom 47

17 04 04 cin k 47

17 04 05 vas 6s acel 47

17 A4 06 on

17 a4 07 femkeverek 47

17 04 ',l1 kabel, amely kulonbozik a 17 04 10-t6l 47

17 05
f6ld (ide6rtve a szennyezett teriiletekr6l szArmaz6 kitermelt fdldet),
kiivek 6s kotrasi medd6

17 05 04 fold es kovek, amelyek kulonboznek a 17 05 03{61 4 000

17 06 szigetel6anyagokat 6s azbesztet tadalmaz6 6pit6anyag

17 06 04 szigetel6 anyag, amely kulonbozik a 17 06 01 es a 17 06 03{61 100

Kijrnyezetvddelmi 6s Term6szerv6delmi F6osz(iily
1016 Budapest, Mdszaros utca 58/a.

Telefonr(06'1) 224 9100 Faxr (06 1) 224-9163
E-mail: gISZAggSZgklbS!9SEg@peg-g-OtLhU Web: htrp://wL'w kormanyhivaral hu/hu/pesl
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17 08 gipsz alap[ 6pit6anyag

17 08 02 gipsz-alapu epitoanyag, amely kuldnbOzik a 17 08 01{ol 246

17 09 egy6b 6pit6si-bontAsi hullad6k

17 09 04
kevert 6pitesi-bontasi hulladek,
a 17 09 02-t1l es a 17 09 03{61

amely kulonbozik a 17 09 01-t61,
3 720

19

HULLADEKKEZELo LETESITMENYEKB6L, A SZENNWIZET
KEPZ6DESENEK TELEPHELYEN KivUL KEZELo
SZENNW|ZTIS..?TiT6KBOL, VALAMINT Az IvoViZ ES IPARI ViZ
SZoLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

19 05 szilard hullad6k aerob kezel6s6b6l szefinaz6 hullad6k

19 05 01 telepulesi 6s ahhoz hason16 hulladek nem komposztalt frakcioja 100

19 05 03 eloiresiol elt616 min6segU komposzt 2 000

19 05 99 kozelebbr6l meg nem hatarozott hulladek 45 500

19 12
k6zelebbr6l meg nem hatarczott mechanikai kezel6sb6l (pl.
osztaVozas, aprites, tiimdrit6s, pellet k6szit6sl szArmaz6 hullad6k

'19 12 01 paplr 6s karton 6 850

19 12 0? fem vas 2 500

19 12 03 nemvas femek 1550

19 12 o4 muanyag 6s gumr 2 750

19 12 07 fa, amely kUlonbozik a 19 12 06-t6l 300

19 12 08 textilie k 1050

19 12 09 asvanyi anyagok (pl. homok, kdvek) 1001

19 12 '10 eghet6 hulladek (pl. keverekb6l keszitett tuzeloanyag) 100 000

19 12 12
egyeb, a 19 12 11-t6l kUlonbozo hullad6k mechanikai kezel6sevel nyert
hulladek (ideertve a kevert anyagokat is)

65 500

20

rELEpUL.Esr HULLADEK UAzrARrAsr HULLADEK Es.r HAzrenrAsr
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERWE Az ELj(ULONiTETTEN GYUJTOTT FMKCI6T
IS

20 0'l elkailiinitetten gygjtiift hulladek frakci6k (kiv6ve a 15 01)

20 01 0'l papir es ka(on 5 500

20 01 02 uveg 2 000

20 01 10 ruhanemU 621

20 01 11 textiliek 620

20 01 IJ old6szerek 105

20 01 14- savak 21

20 01 15. lLlgok 21

20 01 17- f6nykepeszeti vegyszer 21

20 01 19- novenyved0 szer 270

20 01 21- fenycsdvek es egyeb higanytartalmU hullad6k 120

20 01 25 etolaj es zsir 225

20 01 26" olaj 6s zsir, amely kulonbozik a 20 01 25-t6l 31

20 01 27- vesz6lyes anyagokat tartalmazo fest6kek, tintak, ragasztok es gyantek 230

20 01 28 fest6kek, tintAk, ragaszt6k es gyantak, amelyek kulonbdznek a 20 01 27 -16l 245

K6rnyezervOdelmi 6s Term6szerv6delmi F6osztaly
1016 Budapesr, Mdszdros utca 58/a

Telefon (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
E-mail orszagoszoldhatosaq(Aoest.oov.hu web. h(prlwww-kolmanyhrva(al hu/hu/pest
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20 01 29. vesz6lyes anyagokat tartalmaz0 mos6szer 22

20 01 30 mososzerek, amelyek ku onboznek a 20 01 29{ol 47

20 01 32 gyogyszerek, amelyek kulonboznek a 20 01 31161 76,3

20 01 33"
elemek 6s akkumuletorok, amelyek kozott a 16 06 0'1, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosit6 k6ddal Jelolt elemek es akkumuletorok is megtalalhat6k

240

20 01 34 elemek 6s akkumulatorok, amelyek kulonboznek a 20 01 33-tol ot

20 01 35-
vesz6lyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos 6s elektronikus
berendez6sek, amelyek kulonboznek a 20 01 21-16l es a 20 01 23-tol

1 200

20 01 36
kiselejtezett elektromos 6s elektronikus berendezesek, amelyek
kUlonbdznek a 20 01 21-161, a2001 23-t6l esa2001 35{61

2 800

20 01 37- vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fa 105

20 01 38 fa, amely kUlonbozik a 20 01 37-tol 1 400

20 01 39 mrianyagok 4 710

20 01 40 femek 3 300

20 02
kertekb6l 6s parkokb6l szirmaz6 hullad6k (a temet6i hullad6kot is
bele6rtve)

20 02 01 biol69iailag leboml6 hullad6k 33 950

20 02 02 talaj es kdvek 500

20 02 03 egyeb, biol69iailag lebonthatatlan hulladek 850

20 03 egy6b telepail6si hullad6k

20 03 01 egyeb telepul6si hulladek, ide6rtve a vegyes telepulesr hullad6kot is 345 000

20 03 02 piacokon k6pzodo hu lladek 1 400

20 03 03 Uttisztitasb0l szat maz6 maradek hulladek 't 700

20 03 07 lomhulladek 36 400

20 03 99 kozelebb16l meg nem hatarozott lakossagi hulladek 3 500

6sszesen: 874 687,3

Kozszolgeltat6 hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tev6kenyseget Abaliget, Adorjas, Alsomocsolad,
Als6szentmarton, Aparhant, Apatvarasd, Aranyosgadany, Ata, Babarc, Babarcsz6l6s, Bab6csa,
Bak6ca, Bakonya, Baksa, Benfa, Bar, Baranyahidveg, Barcs, Basal, Belvardgyula, Beremend,
Berkesd, Besence, Bezedek, Bics6rd, Bikal, Birj6n, Bisse, Boda, Bodolyaber, Bogad,
Bog6dmindszent, Bogddsa, Boldogasszonyfa, BOly, Bonyhad, Bonyhadvarasd, BorjAd, Bosta,
Botykapeterd, Bukkosd, Burus, Cun, Csenyoszro, Csarn6ta, Csebeny, Cserdi, Cserkut, Cserto,
Csikostott6s, Csonkamindszent, Dalmand, Darany, Dencshaza, Dinnyeberkt, Di6sviszlo, Dombovar,
Dravacsehr, Dravacsepely, Dr6vafok, Dravagardony, Drevaivanyi, Drevakeresztur, Dravapalkonya,
D16vapiski, Dravaszabolcs, Dravaszerdahely, Dravasztera, Dravatamasi, Egerag, Egyhazasharaszti,
Egyhezaskozar, Ellend, Endr6c, Erdosmdrok, Erdosmecske, Erzs6bet, Fazekasboda, Feked,
Fels6egerszeg, Fels6szentmarton, Gar6, Gerde, Geresdlak, Gilvdnfa, Gordisa, Gorcsdny,
Gorcsonydoboka, Gy6d, Gyongyfa, Gy0ngyosmell6k, Gyore, Harkany, Hessagy, Hegyhatmar6c,
Hegyszentm6rton, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Himeshaza, Hirics, Hobol, Homokszentgy0rgy,
Horvathertelend, HosszUheteny, Husztot, lbafa, lllocska, lpacsfa, lstv6ndi, lvanbattyan, lvandarda,
lzmeny, Jagonak, Kacs6ta, Kakasd, Kakics, Kalmancsa, Kaposszekcso, Keresz, Kesad,
Kastelyosdombo, Katedfa, Katoly, K6kesd, Kemes, Kemse, Kesz0, Kettjfalu, Kiralyegyhaza,
Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisbudmer, Kisd6r, Kisdorog, Kishajmas, Kisharsany, Kisherend,
Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislipp6, Kismanyok, Kisny6r6d, Kistamesi, Kistapolca, Kist6tfalu, Kisvejke,
Krsszentmarton, Komlo, Komlosd, Koros, Kovacshida, Kovacsszenaja, Kozarmisleny, Kobleny,
Kokeny, Kdlked, K6vagoszolos, Kovag6tottOs, Lakocsa, Lanycsok, Lapancsa, Lengyel, Ltget, Lipp6,
Liptod, Lothard, Lovaszhet6ny, LUzsok, Megocs, Magyarboly, Magyaregregy, Magyarhertelend,
Magyarlukafa, l\4agyarmecske, lvlagyarsarlos, Magyarszek, Magyartelek, Majs, l\4dnfa, Mataza, Merta,

Korny€zetv6delmi is Termdszerv6delmi F6oszt6ly
1016 Budapesr, M6sz6ros utca s8/a. 6

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-l) 224-9163
E-mail: orszagoszoldhatosaq@oest.9ov.hu Web: htrpTwwu,.kormanyhivaral hu/hu/pesr



Mariak6m6nd, Markoc, Marocsa, Marok. Martonfa, Matty, Meza, Mecseknadasd, Mecsekpoloske,
Mek6nyes, Mezod, Mindszentgodisa, Mohecs, lvlonyor6d, Mocseny, Mucsfa, Nagybudm6r,
Nagycs6ny, Nagyhars6ny, Nagykozar, Nagymenyok, Nagynyerad, Nagypall, _ Nagypeterd,
Nagytotfalu, t'lagyvaty, Nagyvejke, Nemeske, Nyugotszentezsebet, Obanya, Ocsard, Ofalu, Okorag, f
Okorvdlgy, Olasz, Old, Orf0, Oroszlo, Ozdfalu, Pal6, Palkonya, Palotabozsok, Paprad, Patapoklosi,
Patosfa, Pecs, Pecsbagota, P6csdevecser, Peesudvard, Pecsvarad, Pell5rd, Pereked, Peterd,
Peterhida, Pisk6, P6csa, Pogany, Potony, R5dfalva, Regenye, Rinyarljlak, Rinya'iJnep, Romonya,
Rozsafa, Samod, Sarok, Sasd, Setorhely, Sellye, Sikl6s, Sikl6sbodony, Siklosnagyfalu, Somberek,
Somogyapati, Somogyaracs, SomogyhArsagy, Somogyhatvan, Somogyviszl6, S6svertike, Sumony,
Szabadszentkiraly, Szajk, Szalanta, Szalatnak, Szaporca, Szaresz, Szaszvar, Szava, Szeb6ny,
Szederkeny, Szekelyszabar, Szello, Szemely, Szentborbas, Szentdenes, Szentegat, Szentkatalin,
Szentlasz16, Szentl6rinc, Szigever, Szilagy, Szilvas, 5z6ke, SzOked, Sz016ny, Szuliman, Szulok,
Szrir, Teklafalu, Tengeri, T6senfa, Teseny, T6fr.i, Totujfalu, Tdtt6s, Turony, Udvar, Ujpetre, Valszl6,
Verud, Va.alla, Varga, Vasarosb6c, Vezsnok, Vejti, Vekeny, Veleny, Vemend, Versend, Villany,
Villanykovesd, Vokany, Zador, Zabla, Zevod, ZengOverkony, Z6k kozigazgat'si terUleten v€gezheti

4.) Teleohelyek:

- hullad6klerako: 7900 Szigetviir, 093/1'1-16, 093/19, 093/21 hrsz. (KTJ: 1019'15774),
- hulladekkezel6 kozpont: 7570 Barcs, Nemethegy {t047915 hrsz. (KTJ: 102378891),
- hulladekgyujt6 udvar, atrakoellomas, komposztal6 telep: 7700 Mohacs, '16416. hrsz

$rJ. 102232892'),
- hulladekgyujt1 udvar.7720 Pecsv6rad, 096/1 hrsz. (KTJ: 102289715),
- hullad6kgyUjt6 udvar: 7349 Szaszv6r, 43714 htsz. (KfJ:102289726),
- hulladekgyujt1 vdvar 7754 801y,0199. hrsz. (KTJ: 102519081),
- hulladekgyujt6 udvar: 7900 Szigetver, 2099/1 hrsz. (KTJ: 102519380),
- hulladekgyUjto udvar 6s atrako allomas: 7940 Szentlonnc, 02071'12 htsz. (KTJ: 102514488),
- hullad6kgyrijto udvar: 7800 Sikl6s, 462 hrsz. (KTJ: 102519324\,
- hulladekgyr.ijt' udvar.7342 Megocs,080/1 hrsz (KTJ: 102519209),
- hulladekgyrijt6 udvar: 7960 Sellye,062/1 hrsz. (KTJ: 102519298),
- hulladekgy0jto udvar.7682 Bukkosd, 17412htsz. (KTJ. 102452803),
- hulladekgyr.ijtd udvar: 7936 Szentlaszl6, 030 hrsz. (KTJ: '102519357),
- hulladekgyr-ijt' udyar.7537 Homokszentgyorgy, 17114 nrcz. (KTJ: '102364816),

- hulladekgyujto udvar 782? Nagyhars6ny, 0483/9 hrsz (KTJ: 102519232),
- hulladekgyujto udvat.7370 Oroszl6, kulterulet 021 hrsz. (KfJ. 102519276),
- hulladekgyUjt6 udvar: 7815 Harkany, kulterulet 0229119 htsz (KTJ: 102519117),
- hulladekgyUjto udvar: 7150 Bonyhed, 7512.htsz. (KTJ: 102337186),
- hulladekgyujto udvar: 7631 Pecs, Postagalamb utca 3.,23760154. hrsz (KTJ: 102506678),
- hullad6kgytiltl udvar.7628 Pecs, Eperfes ut 3. 42099. hrsz. (KTJ: 101336027).
- hulladekgyr.ijto udvar es atrakoallomas: 7633 Pecs, Szigeti tanya 12-14. 526716. htsz

(KTJ: 102487159),
- hulladekgyr.ijt6 udvares atrakoallomas: 736'1 Kaposszekcso, 564 hrsz (KTJ: 102461193),
- hulladekkezel6 kozpont: 7639 K6keny, 057, 059, 063/9, Szilvas 021 hrsz (KTJ: 100468989),
- atrakoellomas: 7300 Komlo, Batthyanyi u 0132 htsz. (KTJ. 102206479),
- hulladekgyujt6 udvar 7300 Kom16,2946/8 hrsz (KTJ: 1022064681,
- hulladekgyujto udvar: 7975 K6t01falu, 06312 hrsz (KTJ: 102519173).

.

1 A h ulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesi tevekenys6get Kozszolgaltato kiza.olag a
ll/3. pontban felsorolt telepul6sek kozigazgatasi teruleten v6gezheti

2. A hulladekgazdelkod6si kozszolgaltatesi tev6kenyseg vegzese soran be kell tartani a
ll/1 pontban es az 1 mellekletben kozolt engedelyekben foglalt el6irasokat

3 Kozszolgaltat6 eltal vegzett hullad6kgazdalkodasi tevekenyseg - a jogszabelyban foglaltak
kiv6televel - a hulladdkgazdelkod6si kozszolgaltatas korebe tartozo hullad6kra terjedhet ki

4 Kozszolgaltato hulladekgazdelkodasr kozszolgaltatasl tevekenysege soren nem lepheti tul
jelen hatArozatban szerepl6 eves mennyis6get

5 Ha a jogszabalyban foglalt osszekeveresi tilalom ellenere a haztartasi, vagy a haztart6si
hullad6khoz hasonl6 hullad6k gyLljtesere szolgal6 gyLijt6edenybe szilard halmazallapotu
vesz6lyes hulladek kerUl, a Kozszolgaltatonak a veszelyes hullad6kot az elszellitast
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megel6zoen, vagy a telephely6re t0rt6no beszellitast kovetoen a nem veszelyes hullad6kt6l el

kell kul6nitenie, ha erre a muszaki lehetosegei biztositottak.
A minosltesi engedely nem menteslt a hulladekgazdelkodasi kdzszolgeltatds elv6gz6s6hez
sziiks6ges egyeb enged6lyek meglete al6l, hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi
tevekenyseg megfele16 hullad6kgazdalkodesi engedelyek birtokaban vegezheto.
A hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatas soran etvett es szallitott hulladekok kiza16lag
enged6llyel rendelkez6 hulladekkezelo resz6re adhat6ak 6t az enged6ly6ben szerep16 atu6teli
mennyiseg erejeig
A hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatas teijesit6se csak torvenyben vagy kormanyrendeletben
meghatarozon esetekben szuneteltetheto vagy korlatozhat6, valamint az ingatlanhasznal0
keresere Onkormenyzati rendeletben meghaterozott esetekben szUneteltethet6
Kozszolgeltat6 az dnkormanyzati hullad6kgazdelkodasi kdzfeladat folyamatos ellatesar6l
gondoskodni koteles a kdzszolgaltatasi terulet6n
A hulladekgazdalkodasi kozszolgeltates vegzese soran Kozszolgaltato koteles az
ingatlanhaszne16 altal Kdzszolgeltat6 szallit6eszkdzehez rendszeresitett gyLijtoedenyben
gyr.ijtott telepulesi hulladekot, haztart6sban k6pzod0 z0ldhullad6kot, vegyes hullad6kot,
elktilonitetten gyujtott hulladFJot osszegyujteni 6s elszellitani, a lomtalanites korebe tartoz6
lomhulladekokat az ingatlanhaszn5l6t6l osszegyUjteni, etvenni es elszallitani, valamint az
eltala uzemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hulladekgyUjt6 udvaron gy(jtdtt vagy atveteli helyen
etvett- i:ulladekot osszegyujteni 6s elsz6llitani a mindenkori jogszabalyi eloirasok
flgyelembevetelevel.
A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas vegzese soran Kozszolgaltat6 koteles az elhagyott,
vagy ellen6rizetlen korulmenyek kozott elhelyezett hulladekot 0sszegyUjteni, elszellitani,
gondoskodni az elhagyott vagy ellenOrizetlen kortllmenyek kozott elhelyezett hullad6k
kezeleserol, ha erre a telepul6si onkormanyzattal megkotott hullad6kgazdalkodasi
kozszolgaltatasi szezodese kiterjed
Kdzszolg6ltat6nak gondoskodnia kell a hulladekgazdalkodasi kozszolgAltatas k016be tartoz6
hulladek tovabbi kezel6serOl.
KozszolgAltat6nak legalebb evente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanitas
megszervez6serdl, lebonyolitasar6l, a lomtalanitas soren Kozszolgaltat6nak etadott vagy a
kdzteruletre helyezett lomhullad6k atvetelerOl, osszegyil.iteser6l, elszallitas616l.
Kozszolgaltat6 hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltatason kivUli egyeb hulladekgazdalkodasi
enged6lyhez vagy nyilvantartasba v6telhez kdtott hullad6kgazdalkod6si tev6kenys6get koteles
0gy megszervezni, hogy az a hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatasi tevek6nyseget ne

veszelyeztesse
KozszolgaltatO hullad6kgazd6lkodasi kozszolgaltatason kivUli egyeb hulladekgazdalkodasi
engedelyhez, illetve nyrlvantartasba vetelhez kotott hulladekgazdalkodesi tevekenys6gebol
szatmazo eredmenyet koteles a kozszolg6ltat6sra forditani
A hulladekgazdAlkodasi kozszolgaltatas korebe tartozo hulladekkal kapcsolatos nyilventartasi
es ad'atszolg6ltatesi kotelezettsegek tel.lesit6serol a Kozszolgaltat6nak gondoskodnia kell.
Kozszolgaltat6 koteles az ingatlanhasznalot folyamatosan tajekoztatni az elkulonitett gyr:ijtes

osztonz6se es hatekonysaganak novel6se 6rdekeben iogszabelyban meghaterozott m6don.
Kozszolgeltat6 koteles biztositani, hogy az ingatlanhasznalo a vegyes hullad6k gyujtesehez
legalabb 2 kuldnboz6 Urmertekii gytijt6edeny kozul velaszthasson A gyu.it6edeny m6ret6nek
rgazodnia kell az erintett ingatlanon k6pz6d6 hulladek mennyisegehez, valamint meg kell
felelnie a hatAlyos jogszabelyi el6lrasoknak
Kozszolg6ltat6 koteles a telepulesi hulladek elkulonitett gyujtesere szolgalo gy0jt6edenyt
a gy0jt6edenyben elhelyezheto hulladekfajtara es -jellegre vagy {ipusra utalo, egyertelmtien
felismerheto es megku16nboztethet6 szinnel, valamint jelzessel vagy felirattal ellatni
A feliratnak tartosnak, j6l l6that6nak 6s olvashatonak kell lennie Ha a telepulesi hulladekot
hullad6kgyr:1jt6 zsAkban gyrijtik, a zsakot olyan szinnel, lelz6ssel vagy felirattal kell ellitni,
amelyb6l egy6rtelmrien kiderul, hogy a zsak milyen hulladekot ta(almaz
A hulladdkgazd5lkodesi kozszolgaltatAs k0rebe tartoz6 hulladek elsz6llitaset zdrhat6 kont6ner
vagy a kipozast es kisz6r6dest megakadalyozo, ideiglenes takarasU kontener alkalmazaseval
es az e felt6teleket biztosit6, az egyes hulladekfajtak atvetelere aikalmas fel6pitm6nnyel
rendelkezo celgeppel, szallit6jarmLivel kell v6gezni a kornyezet vesz6lyezteteset,
szennyezeset, karositasat kizero m6don
Kdzszolgaltat6nak az elkulonitetten gyLjJtott telepul6si hullad6kot szUkseg szerinti
gyakorisaggal, a vegyes hulladekt6l elkUlonitve kell elszallitania
Kozszolgaltat6nak - ha jogszabaly eltdroen nem rendelkezik - a vegyes hulladek
osszegyrijteser0l es elszallitaserol hetente legal6bb egy alkalommal gondoskodnia kell
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23 KozszolgaltatOnak - jogszabelyban foglalt kivetellel - az ingatlanhaszn6l6t6l legalabb
a moanyag-, f6m-, papir- 6s vegyes hulladekot h6zhoz meno gyLijtesi rendszerben kell
elszallitania.

24. Amennyiben Kdzszolgiiltat6 hulladekgyLijt6 udvart rlzemeltet, biztositania kell az egyes
hulladekgazdalkodesi l6tesitmenyek kialakitdsdnak es Uzemeltet6senek szabdlyai16l v6l6
24612014. (lX. 29 ) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet)
1. melleklet6ben meghatarozott muanyag-, f6m- 6s papirhulladek elkijlonitett gyr.ijteset az
altala Uzemeltetett hulladekgyujt6 udvarban ls Ha az Uveghulladek elkulonitett gyujtes6l a
Kozszolgaltat6 hezhoz men6 gyujtesi rendszer keret6ben nem biztositja, az uveghulladekot
legalebb hulladekgyrljt6 udvarban es hullad6kgyUjtd szigeten kell atvennie

25. Ha a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltates korebe tartozo hulladek Kdzszolg6ltat6 altal
tdrten6 atvetelekor, osszegyUjtesekor, elszellitasakor a hulladek a gyUjtoedenyb6l kiesik vagy
kisz6r6dik, a hullad6k felszed6s616l es elszallitas616l, valamint a teriilet megtisztitase16l
Kdzszolgeltat6nak haladektalanul gondoskodnia kell.

26. A hulladekgazdalkodasi kozszolgeltat6s k0r6be tartozo hullad6k ingatlanhasznal6t6l tort6no
etvetelet, 0sszegyr.ijteset eF elszellitesat vegz6 KOzszolgeltat6 gyUjtojarmrjven munkat vegz6
alkalmazottak kozUl le-gzlabb egy jeler l6v6nek a hullad6k 6tvetelere, Osszegyrijtesere
vonatkoz6 alapfoku szakiranyU kepesit6ssel kell rendelkeznie

27. Kdzszogeftat6 az elkUl0nitetten gyUjtott hulladek hasznositAset vagy artalmatlan ltasat
r,1-egEi6z6en gondoskodik a hulladek valogatOm(be torten6 elszelliiesarOl, valamint a
hasznosithat6 0sszetev6k e16k6szit6 mr.ivelet otjan t0rt6n6 valogatAsA16l

28. Anyagaban kell hasznositani a valogat6muben valogatott olyan hulladekot, amely anyaganak
0sszet6tele es minOsege alapJAn erre alkalmas

29. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltates korebe tartoz6 hullad6k huttadeklerakoban csak a
jogszabAlyban lelrtak teljesul6se eseten rakhat6 le

30. Kdzszolg6ltat6 hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatasi tevekenysege a mesodlagos hulladekok
kozul kizarolag a hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatas kdreben Osszegyrijtott, etvett, illetve
elszallitott hullad6kok kezel6se soran kepzod6, tovilbbi kezelest igenyl6 mesodlagos
hulladekokra terjedhet ki.

31 Kozszolgaltat6nak a hulladekgazdalkodasi kozszotgaltatasi tevekenys6ge soren
maradektalanul be kell tartania a jogszabalyi et6irasokat.

32. Kdzszolgaltat6 a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesi szezodesben meghatarozott c6lok
eler6se erdekeben a hullad6kgazdelkodasi kozszolgaltates ellatas6ra csak otyan
kozszolgaltat0i alv6llalkozot vehet rgenybe, amely a tev6kenys69 ellatesahoz megfetelo
hulladekgazdSlkodesi engede yet rendetkezik az engedelyeben szerepl6 hu ai6kok
tekinteteben az ott engedelyezett mennyiseg erejeig

33 A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesi szez6des felmondasa eseten a fetmondasi id6 alatt
Kozszolgaltat6nak a hullad6kgazddlkodasi kozszolgaltatast veltozatlanul et kell latnia.

34 P.ozszolgaltat6nak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg ell6t6s6hoz igenybe
vett kdzszolgaltat6i alvallalkoz6inak meg kell felelniuk a mindenkori jogszabalyi e16irasoknak.

35. Kozszolgaltat6nak a hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatesi tev6kenyi€g ettitasahoz igenybe
vett kdzszolgaltatOi alvallalkoz6k szemelyeben, illetue a kozszolgaltat6i atvallrlkoz6k
hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget erint6 hullad6kgazd6tkodasi
engedelyeiben bekovetkezett valtozasokat a jogszabelyban eloirt hataridon bet0l be kell
jelentenie.

36 A min6sit6si engedely kiallitasanak alapjeul szolgalo felteteleknek a minositesi enged6ty
idObeli hatalya alatt Kozszolgaltat6nak folyamatosan meg kell felelnie

37. Kozszolgaltat6 koteles a telepulesi onkormanyzat, az onkormanyzatok tarsulasa, valamint a
Koordindl6 szerv mint vagyonkezel6 eltal a r6szere Uzemeltetesre atadott letesitmenyeket,
eszkozoket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazdAlkodasi kozszolgaltatassal 6rintett
egyeb hulladekgazdalkodasi l6tesltmenyt i.izemeltetni

38. Kozszolgaltat6 kdteles a jogszabalyban foglalt eloirasoknak megfelelo ugyfelszolgalatot
mLikddtetni

tv.

Jelen minositesi enged6ly 2019. november 30. napjaig hatalyos

V.

Jelen adatvaltozas bejelentesi eljarasaban a Kormenyhivatal megallapitotta, hogy 30.000,- Ft, azaz
harmincezer forlnt osszegU elj616si koltseg meriilt fel, amelyet Kozszotgaltato megfizetett
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A hataro2at ellen kOzigazgatasr uton tovabbi jogorvoslatnak helye nincs, az kezbesitdssel v6glegess6
valik, ellene kozigazgatasi per indithato - az okozott jogs6relemre hivatkozAssal - a k0zl6st6l

szamltdtt harminc napon belijl a F6vdrosi Kozig;zgatasi es Munkaugyi Birosagnak cimzett, de a

Kormanyhivatalhoz 3 peldanyban irasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kotelezett eseten

elektronrkus 0ton benyUjtott keresettel. A bir6sag a pert targyalason kiv0l birelja el, a felek

barmelyikenek kerelmere vagy ha szUksegesnek tartja targyalest tart

INDOKOLAS

Kdzszolgeltato 2015. szeptember 28-dn Cll min6sit6si osztalyra vonatkozo min6sitesi enged6ly

kiadasa iranti kerehet nyUjtott be a Fofelugyel6segre.

Kozszolgaltat6 a hulladekgazd5lkodAsi kozszolgaltatasi tevekenyseg min6sitese iranti eliaresokert,

valaminiaz igazgatasi jellegti szo196ltatAsert fizeledllgazgalesi szolgeltatasi dijakr6l sz616 7'll2013
(V t. 1S.) VM rendelet (a tov6bbiakban: VM rendelet) 1. mellekletenek 2. a) pontj6ban meghatarozott

- l. min6sitesi fokozat irdnti kerelemre vonatkoz6 - 150 000,- Ft igazgatesi szolgaltatasi dijat

megfizette

A F6felugyel6s6g a kerelmet megvizsgelta es megellapitotta, hogy a hulladekr6l sz6l6 2012. evi

CLXXXV. iorvenrben (a tovebbiakban: Ht.), a hulladekgazd6lkodasi kozszolgaltatdsi tevekenyseg

min6siteserol szolo zots. evi cxxv. torvenyben (a tovabbiakban: Mtv.), a hulladekgazdalkodasi

kozszolgaltatas vegz6s6nek felt6telei16l sz616 38512014. (Xll. 31.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban:

3AS:2O1,4 Korm. iendelet) foglalt tartalmi 6s formai el6irasoknak, valamint a Kozszolgaltat6 altal

k6relmezett min6sit6si oszt6ly kovetelmenyeinek - hianyp6tlasokat k6vet6en - megfelelt

A F6felugyel6s6g vizsg6lta, hogy Kozszolgeltat6 nonprofit gazdasegi tarsaseg, valamint megfelel6

huladekgZzdilkoddsi 
- 

enged€iyekkel rendelkezik. Kozszolgaltat6 nyilatkozatot tett, hogy

onkorm6'nyzati ad6hat6saggal szemben kozta(ozasa nincs, valamint a koztanozasmentes ad6z6i

adatbdzisban szerepel.

Kozszolgaftat6 nyilatkozoft, hogy olyan hullad6kgazdalkodesi engedellyel rendelkez6 gazdelkod6

szervezEtnek minosUl, amelybLn a teleppl6si 6nkormanyzat es az 6nkormanyzat tersulasa a

szavazatok tdbbsegevel tuiajdoni h6nyada alap.ien kozvetve rendelkezik, es a tersasag

tutajdonosak6nt iogoiult arra, hogy a vez6t6 tisztsegviselok 6s a felugyelobizottsag tagjai tobbseget

megvelassza vagy visszahivja
t - .. __

A huIadekgazdalkod6si k6zsiotg6ltatas korebe tartoz6 hulladekok fajtaja, tipusa, jel]eg€, mennyisege,

vatamint oiszet6tele - az Mw. 
-8 

S (2) bekezdes f) pontjat figyelembe veve - a hulladekjegyzekr6l

szol6 72t2013. (Vlll. 27.) VM rendelet alapjan kerult meghatarozesra

F6felugyeloseg az enged6lyezesi eljaras sor6n vizsgalta, hogy Kozszolgaltat6 altal a

nultad6igazdaikod6si kdzszoig6ltatasba bevonni kivant hulladekok tipusa 6s mennyis6ge

Kozszotgaltat6 es alvallalkoz6i hullad6kgazdalkodasi enged6lyei alapjan biztosltott

A 385t2014 Korm. rendelet 2 S (1) bekezdesenek 2 es 3 pontjai alapjan:

,,2 hu adekgazdekodesi kozszouelbtas korebe taftoz1 hulbdek: a hutlad6kr0l sz6l6
"zot 

z eui )LXXXV. t6N6ny (a tovilbbiakban: Ht ) 42. S 0 ) bekezdes 4-d) ponueban meghaterozoftak

szerint asszegyajtafi, eiett, illetve ebze itott hultad'k, ide1ftve az ilyen hullad€k kezebs6b6l

szd rmaz6 m 6sodl agos h ull adekot is ;
3. mesodtagos hulladek: a hulhdekgazdAlkodesi k,zszolg1ltatAs kdrebe brtoz, hulladek kezelise

sor^n kepzdd1, tovdbbi kezel6st igdnylo marad€k hullad5k;"

A Ht.42 S (1)bekezdes a)-d) pontjai alapjan:

,,A hultadekgazdAlkodesi kazszoqeltaas kereteben a kozszolgAltat6:'a) 
az ingallanhasznebk i)ltal ; kazszoqAltatO szAltit1eszk'zdhez rendszeresitett gyqitdedenyben

gyiiltoft lelep1l1si hulladekot az ingatlanhaszneb4dl asszegy1jti es ebzA i1a - deeive a
"n-aitartatO"n kepz1d1 zAtdhultadek, vegyes hutbdek, valamint az elkdlonitetten gylit1tt hullad4k

asszegy1jteset es eEze itAset is,
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b) a tomtalanitds karebe bftoz' to'mhulhdekd az ingattanhasznebktbl \sszegyljtt, itletve dtveszi es
elszd itja.
c) az Albb Azemeltetett hullad1kgy1jt1 ponton, hulbdekgyljft udvaron gyiljt1tt vagy etveteh helyen
1tvett hulhdekot 1sszegyAjti 6s iEze i\a,
d) az elhagyott, illetve ellen1rizetlen koruhenyek kazatt elhelyezett hulladekot 6sszegylj , elszAllitja
6s gondoskodik a hulhdek kezebserd, ha erre a telepAlesi Ankormenyzattal megkatatt
hu adekgazdalkodAsi k1zszobeltatAsi szerz6dese kiterjed,"

A Ht. 2. S (1) bekezdes 43., 21. es22. pontja alapjan:

"43. teleptil6si hullad€k: a hdztai1sibs a hezbftasi hulladekhoz hasonl' szil6rd hu adek;
t.l
21. heztaftesi hulbdek: a h,ztaftesokban kdpz5d1 vegyes, elkiilonitetten gy1jbft, valamint
lomhulladek, ide'ftve a lakAsokban, lak6ingatlanokban, a pihends, Ad0l6s ceuera hasznalt
helyisegekben, valamint a lakdhdzak kazAs hasznelat, helyisegeiben 6s teraletein kdpz1do
hu adekot;
22 heztaftesi hulladdkhoz hasonll hu adek: az a vegyes, illetve elkal,nirAien gyAjtott hullad,k,
amely a hezbftasokon kivAl kepz5dik, es jelbgeben, Asszetetel4ben a hAzbft,si hulhdekhoz
hasonl6".

A F6felUgyel6seg az engedelyezesi eljeres soran figyelembe vette Kozszolgaltat6 hullad€kgyUjto
udvar Uzemeltetesere vonatkoz6 engedelyeit, valamint a 24612014. (lX. 29.) Korm. rendeletben
foglaltakat, ezert a F6felUgyel6seg ezen hulladekokkal tdrten6 hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast
engedelyezte.

A Fofelugyeloseg OKTF-KP/13155-9/2015. iktatoszamu hat6rozataval Kdzszolgeltatot C/|. mrn6sitesi
osztelyba sorolta es reszere a hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatasi tev6kenyseg v6gzes6re
vonatkoz6 min6sit6si enged6lyt adott ki, tovabba a Ht 90. S (9a) bekezdese, valamint az Mtv. 22lA S(1) bekezdese alapjen a Halerczal kiadeseval egyidejrileg az OKTF-KP19278-2I2015 ,

1414934-2812013 es 1414934-2512013. ugyiratszamokon m6dositott, 1414934-2112013 iktatoszamon
kiadott hullad6kgazdelkodasi kozszolgeltatasi engedelyt es a Nl17-212015 iktat6szamon kiadott,
21201 5. so'Szemi min6sit6 okiratot visszavonta

Kozszolgaltat6 2016 majus 2-an etkezett beadvAnyaban a hullad6kgazdalkodasi tev6kenyseget erinto
adataiban torteno valtozas mratti adatvaltozasi bejelentest tett a hulladekgazdalkodasi engedelyeiben,
a hulladekgazdalkodesi kozszolgeltatasi tev6kenysegbe bevonni kivant hulladekok mennyis6geben,
illetve az alvallalkozok enged6lyeiben bekovetkezett valtozes tekrnteteben

Kozszolgeltat6 a VM rendelet 1 mel16kletenek 5rc) pontjaban meghatArozott - Kozszolgeltato
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban torteno veltozas eseten szukseges - 30 000,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi d ijat megflzette

A hulladekgazd5lkodasi kozszolgaltatasba bevonni kiv6nt hulladekok tipusa 6s mennyisege
Kozszolgaltat6 6s az igenybe vett alvellalkoz6k hulladekgazdalkodesi engedelyei alapjen biztosltott

A F6fel0gyeloseg az adatvaltozas bejelentesi elj6ras so16n megAllapitotta, hogy Kozszolgiiltato
OKTF-KP/13155-9/2015. iktat6szamU min6sitesi enged6llyel rendelkezik

Aa Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjan a Fofelugyeloseg OKf F -KP15923-2l2016. iktatoszamon uj
minosit6si engedelyt adott ki Kozszolgaltato reszere 6s az engedely kiadasaval egyidejiileg az
OKTF-KP/1 31 55-9/2015 iktat6sz6m0 min6sltesi enged6lyt visszavonta.

Kozszolgeltat6 2016 jdlius 13-an a FOfelugyeloseg re 6rkezett beadvanyaban taj6koztatatta a
Fofelugyelos6get, hogy az OKTF-KP15923-212016. iktat6szamon kiadott minosit6si engedelyben
szereplo Magyarsz6k Kozs6g Onkormanyzati Telepulesuzemeltetesi Szolgaltato es Kereskedelmi
Nonprofit Korlatolt FelelossegLi Tarsasegot a tov6bbiakban nem veszi igenybe alvallalkozokent
Kozszolgaltat6 level6hez csatolta a vAllalkoz6si szerz6des megszUntetes6t igazol6 dokumentumot

A hulladekgazd6lkodasi kozszolgaltat6sba bevont hullad6kok tipusa 6s mennyisege Kozszolg6ltato 6s
az ig6nybe vett alv6llalkozok hullad6kgazdalkodasi engedelyei alapj6n tovebbra is biztositott

Az OKf F-KP15923-212016. iktatoszamon kiadott minositesi engedelyt a Fofeliigyeloseg
OKTF-KP/5923-4/2016 iktatoszamon hivatalb6l modositotta
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Kozszolgaltato 2016. augusztus 23-an erkezett beadv6ny5ban a hulladekgazdalkodasi tev6kenyseget
erinto adataiban tort6no veltozes miatti adatvaltozesi bejelentest tett a hulladekgazddlkod6si
enged6lyeiben, a hulladekgazdAlkod?6i kozszolgeltatasi tev6kenysegbe bevonni kivent hulladekok
mennyisdg6ben, illetue a hulladek$azd6lkqdasi kozszolgaltatasi tev6kenysegbe bevonni kivent
telephelyekben bekdvetkezeft valtozas tekinteteben.

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban t0rten6 valtozas eseten szuks6ges - 30.000,- Ft

igazgatasi szolgSltat6si dijat megfizette.

A hulladekgazdalkodesi kozszolgeltatasba bevonni kivant hulladekok tipusa es mennyis6ge
Kdzszolgaltat6 6s az igenybe vett alvallalkoz6k hulladekgazdelkodesi engedelyei alapjen biztositott.

A F6felugyel6seg az adatveftozes bejelentesi eljaras soren megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6
OKTF-KP/5923-4/2016. iktatoszamon m6dositott, OKf F-KP15923-212016 iktat6szamon kiadott
min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. '17. S (2) bekezd6se alapjen a F6felugyel6seg OKTF-KP/5923-7/2016 iktatoszamon 0j
mjn6sitesi engedelyt adott ki Kozszolg6ltatO reszere es a7- engedely ktad6s5val egyide.iuleg az
OKTF-KP/s923-4/2016. iktat6szemon m0dositott, OKfF -KP 15923-2/2016. iktatoszemon kiadott
min6sitesi engedelyt visszavonta

Kozszolgaltato 2016. szeptember 20-en erkezett beadvanyaban a hulladekgazdelkodasi
tevekenyseget erint6 adataiban todeno valtozas miatti adatvaltozasi bejelent6st tett a

hulladekgazdelkodasi enged6lyeiben, a hullad6kgazdalkodasi kozszolgatatasr tevekenysegbe
bevonni kivant hulladekok mennyiseg6ben, illetve a hullad6kgazdelkodasi kozszolgeltatasi
tev6kenysegbe bevonni kivant telephelyekben bekovetkezeft valtozas tekinteteben.

KOzszolgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5 c) pontjeban meghatarozott - Kdzszolgaltat6
hulladekgazdalkodasi tevekenys6g6t erinto adataiban tort6nO valtozas eseten szuks6ges - 30.000,- Ft

igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette

A hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltat6sba bevonni kiv6nt hullad6kok tipusa 6s mennyisege
Kozszolgaltat6 6s az igenybe vett alvallalkoz0k hulladekgazdalkod6si enged€lyei alapjen biztositott

A Fofelugyeloseg az adatvaftozes belelent€sr eljaras soran meg6llapitotta, hogy Kozszolg6ltat6
OKTF-KP/5923-7/2016 iktat6szamon kiadoit minositesi enged6llyel rendelkezik

Az Mtv. '17 S (2) bekezd6se alaplen a Fofelugyelos€grOKTF-KP/5923-9/2016 iktatoszamon ui

min6sit6si engedelyt (a tovabbiakban Engedely) adott kr Kozszolgaltat6 r6sz6re es az engedely
kiadasaval egyidejtileg az OKTF-KP/5923-712016 iktatoszamon kiadott minositesi engedelyt
visszavonta

Kozszolgaltat6t6l 2016 szeptembet 29-en az Engedely hatalyenak meghosszabbitasa irenti kerelem

erkezett a F6felUgyelos6gre.

A F6felugyel6s6g megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6 az Mtv 13. S (1) bekezdes6ben foglalt haterido
megtartasaval kezdemenyezte a minositesi enged6ly id6beli hatalyanak meghosszabbitas6t

Kdzszolgeltato a VM Rendelet 1. mellekletenek 3 pontjaban meghaterozott - l. minosit6si fokozatra
vonatkoz6 minosit6si engedely meghosszabbit6s tranti k6relem eset6n szukseges - 120.000,- Ft

igazgatasi szolgeltatasi dijat megfizette

A Fofel0gyeloseg megellapitotta, hogy Kdzszolgaltat6nak - a Ht 41 S (3) bekezd6se alapjan - a

hulladekgazdalkod6si kozszolgaltatasi tevekenyseg elletasehoz ig6nybe vett alvallalkoz6janak - az

Enged6ly '1. melleklet6ben feltiintetett OKO-DOMB0 Domb6vari KOrnyezet- es Hullad6kgazdelkodasi
Nonprofit Korlatolt Feleloss6gU Tarsasegnak - hulladekgazdalkodAsi engedelyeiben veltozas
kovetkezett be

A Fofelugyel6seg megAllapitotta, hogy a m6dositas az Engedelyben foglaltakat nem erintr, kizatolag
az Enged6ly mellekleteben foglaltakat, igy a hulladekgazdelkodasi tevdkenysegek nyilvantartasba
v6telerol, valamint hat6sdgi enged6lyezeserol szol6 43912012 (Xll 29 ) Korm rendelet
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(a tovebbiakban: 439t2012 (Xll. 29.) Korm rendel€;t) 14 S (1) bekezd6se alapjen az Engedelyt OKTF-
KP I 5923-1 1 120 16. iktatoszamon hivatalbol m6dositotta

A F6felugyel6seg a min6sitesi enged6ly l{telyanak meghosszabbitasa iranti eljer6s sorarn
megAllapitotta, hogy a mrnOsitesi enged6ly kiellitesanak'alapjaul szolgel6 felteteleknek Kozszolgaltat6
megfelel, valamint a minosit6si osztalyra tekintettel k0rnyezetiranyitesi programmal nem rendelkezett

A Fofelugyeloseg megallapltotta, hogy az Engedely
Kozszolgaltato kerelmere az OKf F -KP15923-'l112016.
OKf F -KP 194 1 4 -61201 6. klat'szamu haterozataval

meghosszabbitesenak akadelya nincs, ezert
iktat6szamon modositott Engedely hatalyat

az Mtv 13 S (2) bekezd6se alapjan
meghosszabb itotta

Kozszolgeltat6 2016. december 15-en erkezett beadvanyaban a hulladekgazdalkodasi tev6kenyseget
6rint6 adataiban torten6 valtozas miatti adatveltozasi bejelentest tett a hulladekgazdalkodasi
engedelyeiben, a hulladekgazdalkodasi kozszolg6ltat6si tevekenysegbe bevonni kivant hullad6kok
mennyisegeben, a hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatasi tevekenysegbe bevonni ,kiv6nt
telephelyekben, illetve az alvallalkoz6k engedelyei )en bekovetkezett vAltozas tekinteteben. --

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kdzszolgaltat6
hullad6kgazd6lkodesi tevekenyseg6t erint6 adataiban tortenO v6ltozaf,esEien szuks6ges - 3O.OO0,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi dijat megllzette

A hulladekgazdalkodAsi kozszolgaltatesba bevonni kivant hulladekok tipusa 6s mennyisege
Kozszolgaltat6 es az igenybe vett alvallalkoz6k hulladekgazdelkod6si engedelyei alapjan biztositott

A Fofelugyeloseg az adatvaltozas bejelentesi eljares soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltato
OKTF-KP/9414-612016. iktal5szamon meghosszabbitott, OKTF-KP15923-1112016. iktatoszemon
m6dositott, OKTF-KP/5923-9/2016. iktat6szemon kiadott minosltesi engedellyel rendelkezik.

Pz Mtv 17. S (2) bekezdese alapjan a Fofelugyeloseg OKTF-KP/sg2 3-13/2016. iktat6szamon uJ

minositesi engedelyt adott ki KozszolgAltat6 reszere es az engedely kiadas6val egyidejUleg az
OKTF-KP19414-612016 iktatoszemon meghosszabbitott, OKTF-KP/5923-'1112016. iktatoszamon
m6dositott, OKTF-KP/s923-9/2016 iktatoszamon kiadott minositesi engedelyt visszavonta

A Fofeli.rgyel6seg 2016. december 31 napjaval logutodlassal megszilntetesre kerult. A
k0rnyezetvedelmi 6s termeszetv6delmi hat6sagi 6s igazgatasi feladatokat ellato szervek kreloleserol
sz1lo 7112015 (lll 30.) Korm. rendelet (a toviibbiakban 7112015 (111.30.) Korm. rendelet) 10 S
I) pontja alapjen a hullad6kgazdalkodiisi kozszolgaltatasi tev6kenyseg minoslteser6l sz6l6 torvdny
szerinti k0rnyezetvedelmi hat6s6gk6nt a Pest Megyel Kormanyhivatal ler el

Kozszolgaltato a Kormanyhivatalhoz 2017 februar 14 napjen erkezett beadvenyaban a
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget errnt6 adataiban t0rten6 veltozas miattr adatvaltozasi bejelentest
tett a hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, a hulladekgazdalkod6si kozszolgaltatasi tevekenysegbe
bevonni kivant hullad6kok mennyis6g6ben, valamint a hullad6kgazdelkodasi kozszolgeltatesi
tevekenysegbe bevonni kivant telepi.il6sekben bekovetkezett valtoz6s tekintet6ben.

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5 c) pontjaban meghaterozott - Kozszolgaltato
hulladekgazd6lkodasi tevekenyseget erinto adataiban t0rt6no veltozas eset6n szirks6ges - 30 000,- Ft
igazgatasi szolgAltatasi d ijat megfizette

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy a hullad6kgazdelkodasi kozszolgaltatesba bevonnr
kivant hulladekok tipusa 6s mennyrsege Kozszolgaltat6 6s az ig6nybe vett alvellalkoz6k
hulladekgazdalkodAsi engedelyer alapjan biztositot

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tev6kenysegbe ijonnan bevonni kivant telepUl6sekre
Kozszolgaltat6, illetve alvallalkozoi rendelkeznek hatalyos hulladekgazdalkodasi engedelyekkel.

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelentesi eljerAs soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltato
OKTF-KP/5923- 13/2016 iktatoszAmon kiadott minositesi engedellyel rendelkezik

Az l\4tv. 17 S (2) bekezdese alapjen a Kormanyhivatal PEIKT F 12022-512017 ugyiratsz6mon uj

minositesi engedelyt adott ki, 6s az engedely kiadasaval egyidejuleg az OKfF-KP15923-1312016
iktatoszamon kiadott minositesi engedelyt visszavonta
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Kozszolgaltato a Kormanyhivatalhoz 2017. eprilis 18 napjen 6rkezett beadvenyaban a
hulladekgazdalkodasi tev6kenys6g6t 6rint6 adatarban torteno valtozais miatti adatveltozesi bejelentest
tett a hulladekgazd6lkodesi engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hullad6kgazdalkodasi
kozszolgeltatasi tev6kenys6gbe bevonni kivAnt telepul6sekben bekdvetkezelt v6ltozas tekinteteben.

Kozszolgeltat6 a VM rende[et 'l melleklet6nek 5 c) pontjaban meghat6rozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdalkodAsi tev6kenys6get erinto adataiban tortenO valtozas eset6n szuks6ges - 30 000,- Ft
rgazgatasi szolgeltatasi d ijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatasba bevonni
kivant hulladekok tipusa es mennyis6ge Kozszolgeltato 6s az ig6nybe vett alvallalkoz6k
hulladekgazdalkod6si engedelyei alapjan tovabbra is biztositott.

A hullad6kgazdalkodSsi kozszolgeltatesi tev6kenys6gbe Ujonnan bevonni kivant telepulesre
Kozszolgaltato, illetve alvellalkoz6i rendelkeznek hat6lyos hulladekgazdalkodasr engedelyekkel

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6 a valtozest kovet6en tovabbra is
megfelel a C/l min6sitesi osztaly kovetelmenyeinek.

A Kormanyhivata I az adavaftozAs bejelentesi eljaras soran megallapitotta, frogy Xizsz-otgattatO
PEIKT F 12022-512017. ugyiratszamon kiadott min6sitesi engedellyel rendelkezik.

Aa Mtv 17. S (2) bekezdese alapian a Kormanyhivatal PEIKTF 12022-812017 ugyiratszamon ij
min6sitesi engedelyt adott ki, 6s az engedely kiades6val egyidejUleg a PEIKTF12022-512017
ugyiratszamon kiadott min6sitesi enged6lyt visszavonta.

Kozszolgeltato a Kormanyhivatalhoz 2017. majus 29. napjan erkezett beadvanyaban a
hullad6kgazdalkodasi tevekenys6get erinto adataiban torteno valtozes miatti adatvaltozesi bejelentest
tett a hullad6kgazdalkodasi enged€lyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazdalkodasi
kozszolgeltatasi tevekenysegbe bevonni kivant hulladekok tipusaban es mennyisegeben, valamint
telepu16sekben 6s az igenybe vett alvallalkoz6kban bekovetkezett v6ltozes tekintet6ben

Kozszolgeltat6 a VM rendelet '1. mellekietenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdalkoddsi tev6kenyseget erint6 adataiban t0rten6 valtozas eseten szijkseges - 30.000,- Ft
igazgatesr szolgaltatesi dijat megfizette.

A Kormenyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkod6si kozszolgeltatasba bevonni
kivent hullad6kok tipusa 6s mennyisege Kozszolgaltat6 6s az ig6nybe vett llv6llalkoz6k
hulladekgazdalkod6si enged6lyei alapjen tovAbbra is brztositott

A hullad6kgazdalkodesi kozszolgaltatesi tev6kenysegbe Ujonnan bevonni kivant telep0lesre
Kozszolgeltat6, illetve alvallalkoz6i rendelkeznek hatalyos hulladekgazdelkodasi engedelyekkel

A Kormanyhivatal vizsgalta es megellapitotta, hogy Kozszolg6ltat6 a valtozast kovetoen tovabbra is
megfelel a C/l minosit6si osztaly kovetelmenyeinek.

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelent6si eljaras soran megallapitotta, hogy Kdzszolgeltato
PElKf F12022-8120'17. ugyrratsz6mon kradott minosit6si engedellyel rendelkezik

Az Mtv 17 S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal PElKfFl2022-2012017 ugyiratszamon Uj

min6sitesi engedelyt adott kr, es az engedely kiadesaval egyidejtileg a PElKf F12022-812017
0gyiratszamon kiadott minOsit6si engedelyt visszavonta.

Kozszolgaltato a Kormenyhivatalhoz 2017. augusztus '18. napjan 6rkezett beadvanyeban a
hulladekgazdalkodasi tevekenyseg6t ennto adataiban tort6n6 veltozes miatti adatvaltozesr bejelentest
tett a hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, telephelyeiben, a hullad6kgazdalkodiisi kozszo196ltatasi
tevekenysegbe bevonni kivant hulladekok mennyisegeben, valamint telepul6sekben bekovetkezett
veltozas tekintetdben

Kozszolgaltato a VM rendelet '1 mellekletenek 5 c) pontjeban meghatarozott - Kdzszolgeltato
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erint6 adataiban torteno veltoz6s eseten szUkseges - 30 000,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette
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A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekgazd6lkodasi kozszolgeltatAsba bevonni
kivant hulladekok mennyisege Kozszolgaltat6 es az igenybe vett alvallalkoz6k hullad6kgazd6lkodasr
engedelyei alapjen biztosltott

A hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatasi tevekenysegbe Ujonnan bevonni kivent telepi.ilesre
Kozszolgeltat6, illetve alvallalkozoi rendelkeznek hatalycs hulladekgazdalkodasi engedelyekkel

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megellapitotta, hogy Kozszolgeltato a veltozast kovetoen tovebbra is
megfelel a C/l minOsitesi osztaly kovetelm6nyeinek

A Kormanyhivatal az adatueftozas belelent6si eljarAs soren megallapitotta, hogy Kozszolgeltat6
PElKf F12022-2012017. ngyiatszamon kiadott minosit6si engedellyel rendelkezik

Az. Mtu 17 S (2) bekezdese alapien a Kormanyhivatal PElKf Fl2022-2612017. ugyiratszamon ij
min6sitesi engedelyt adott ki Kozszolgaltat6 r6szere, 6s az enged6ly kiadasaval egyidejrileg a
PElKfF12022-2012017 lgyitals.zamon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta.

Kdzszolgaltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2017. december 5 napjan erkezett beadvanyaban a-
hullad6kgazdalkodasi tevekenyseget erint6 adataiban tort6nO vAltozas miatti adatvaltozasr bejelentfst -'
tett a hulladekgazddlkod6si enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazdelkodasi
kozszolgaltatesi tevekenysegbe bevonni kivant hulladekok tipusaban 6s mennyis696ben
bekovetkezett valtozes tekintet6ben

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kozszolgeltat6
hulladekgazdalkodesi tevekenyseget erint6 adataiban tdrten0 valtozes eseten sziikseges - 30.000,- Ft
igazgatesi szolgaltatesi dijat megfizette

A Kormanyhivatal vizsg6lta 6s megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatasba bevonni
kivant hulladekok mennyisege Kdzszo196ltatO 6s az ig6nybe vett kozszolgaltat6i aVallalkozOk
hulladekgazdalkodesi engedelyei alapjan biztositott.

Kozszolgeltato az adaveftozesi elJaras soren kerte a 1g-es f6csoportba tartozo hulladekok
engedelyezteteset is a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas koren belul Tekintettel arra, hogy ezen
hullad6kok a hulladekgazd6lkodasi kozszolgAltatas kdrebe tartozo hulladekok Kozszolgeltat6 altal
0zemeltetett hulladekkeze16 letesitmenyben t0rteno kezel6se soran kepzOdo masodlagos hullad6kok,
ezert a Kormanyhivatal ezen hullad6kokkal tcrrt6no hulladekgazd6lkodasi kozszolgaltatast
engedelyezte 

r

A Kormanyhivatal vizsgalta es megellapitotta, hogy Kozszolgeltato a veltozast kovetoen tovabbra is
megfelel a C/l min6sltesi osztaly kovetelmenyeinek

A Kormanyhivatal az adatvalbzas bejelentesi eljaras soren megallapitotta, hogy Kdzszolgeltat6
PElKf F 12022-2612017 igyircl,szemon kiadott minositesi engedellyel rendelkezik.

Az Mlv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormenyhivatal PEIKT F 157 4-31201 8. Ugyiratszamon Uj

minosit6si engedelyt adott ki Kozszolgaltato reszere, es az engedely kiadaseval egyidejfleg a
PE|KTF12022-2612017 ngytabzemon kiadott min6sitesi enged6lyt visszavonta.

KozszolgAltato a Korm6nyhivatalhoz 2018 marcrus 13 napjan erkezett beadvany6ban a
hulladekgazdalkodasi tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tOrt6no valtozas miatti adatvaltozasi bejelentest
tett a hullad6kgazdalkodasi engedelyeiben, telephelyeiben, a hullad6kgazdalkodesi kozszolgaltatasi
tevekenysegbe bevonni kivant hulladekok mennyiseg6ben, valamint a hulladekgazdalkodasi
kozszolgaltatasi tevekenyseg el16tasara bevont alvellalkoz6kban bekovetkezett valtozas tekinteteben

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. mel16kletenek 5 c) pontjaban meghaterozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdalkodAsi tev6kenys69et erint6 adataiban tort6no valtozes eset6n szuks6ges - 30 000,- Ft
igazgatAsi szolgaltatasr dilat megfizette

Kozszolgaltato 2018. aprilis 4-6n a Kormanyhrvatalhoz orkezett leveleben k6relmezte a
Korm6nyhivatalnal folyamatban l6v6 adatvaltozdsr eljaras sz0netel6set, tekintettel arra, hogy a
minosltesi engedelyben szerepl6 hullad6kgazdalkodasi enged6lyeinek modositasa folyamatban van
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A Kormanyhivatal Kdzszolgeltato keresere PE/KTFO/00308-2/2018 Ugyiratszam0 v6gz6sdvel a
PEIKTF 1574-312018. ogyiratszamon kradott C/l minosltesi osztalyra vonatkoz6 minosltesi engedely
adatvaltozaseval kapcsolatos eljeres szunetel6set meg6llapitotta.

. Kozszolgaltato az altalanos kozigazgatasi rendtartesr6l sz6lo 2016. evi CL. torveny (a tov6bbiakban:
Afr.1 aS 5 (2) bekezdeseben foglalt hataridon belul, a Kormanyhivatalhoz 2018. jrinius 11-en erkezett
kerelmeben kerelmezte az el.ieras folytataset, valamint megkiildte a Kormanyhivatal reszere a
szukseges dokumentumokat.

A Kormanyhrvatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy a hullad6kgazdalkodAsi kozszolgAltatesba bevonni'- kivant hulladekok mennyisege Kozszolgeltat6 hulladekgazd6lkodesi engedelyei alapjen biztositott.

A Kormenyhivatal az adatreftozes bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltato
PElKf Fl5T4-312018 ugyiratszemon kiadott min6sitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormenyhivatal Uj min6sitesi engedelyt adoft ki KOzszolgaltat6
resz6re, 6s az engedely kia<asaval egyidejrlleg a PElKf FlST4-312018. Ugyiratszamon kiadott
min6sit6si enged6lyt visszavonta.

Kozszolgaltat6 koteles a min6sitesi engedely kiellitesenak alapjaul szolge16 felteteleknek az enged6ly
id6beli hatelya alatt folyamatosan megfelelni, igy koteles a min6sitesi engedelyben feltuntetett, a
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesba bevont hulladekok tipusara es mennyisegere vonatkozo
felteteleket folyamatosan biztositani, tovabba az Mtv. altal a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi
tevekenysegbe bevont szallit6jarmUvek, celgepek, valamint hulladekkezel6 letesltmenyek tulajdoni
viszonyaira vonatkoz6 el6irasoknak megfelelni.

A hatarozat rendelkezo resz6nek lll pontjeban foglalt el6irasok az alebbiakon alapulnak:

- 1. pont az Mtv. I S (2) bekezdes c) pontja alapjAn.
- 2. pont a Ht. 62. S (1) bekezdese alapjen
- 3 pont a 38512014. Korm rendelet 3 S (1) bekezdese alap.ian
- 4 ponl az Mtv. 8 S (2) bekezdes f) pontja alapjen
- 5. pont a 38512014. Korm. rendelet 3. S (2) bekezdese alapjan.
- 6. pont a Ht. 62. S (1) bekezdese alapjen
- 7. pont a Ht 62. S (1) bekezdese alapjan.
- 8. pont a Ht. 34 S (8) bekezdese alapjan
- 9. pont a Ht 41. S (1) bekezdese alapjan.
- 10. pont a Ht. 42. S (1) bekezdes a), c) 6s d) pontjai alap.lan
- i1. ponta Ht.42. S (1)bekezdese) pontja alapjen
- 12. pont a Ht 42. S (1) bekezdes f) pontja alapjan
- 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) bekezdese alapjan.
- 16. pont a Ht. 66. S (1) bekezd6se alapjen
- 17. pont a 38512014. Korm. rendelet 6. $ alap16n.
- 18 pont a 38512014 Korm. rendelet 7. S alapj6n.
- 19. pont a 38512014 Korm. rendelet 8. S (1)es (2) bekezdese alapjan
- 20 pont a 38512014. Korm rendelet 9. $ (1)bekezd6se alapjen
- 21. pont a 38512014 Korm. rendelet I S (2) bekezdese alapjen
- 22 ponl a Ht 42 S (1)bekezdese b) pontja alapjan.
- 23 pont a 38512014. Korm rendelet 9 S (4) bekezd6se alapjen.
- 24 pont a 38512014. Korm rendelet 9 S (5) bekezdese alapien.
- 25 pont a 38512014. Korm rendelet 10. S (1) bekezdese alapjan.
- 26. pont a 38512014 Korm. rendelet'10. $ (2) bekezdese alapjan.
- 27 pont a 38512014. Korm rendeletll S (1)bekezdese alapjan.
- 28. pont a 38512014 Korm rendelet 11 S (2) bekezdese alapjan
- 29. ponta 38512014. Korm rendelet 11 S (3) bekezdese alapjan
- 30. pont a 38512014. Korm rendelet 2 S (1) bekezdes 2. es 3 pontjai alapjan
- 32. pont a Ht 41 S (3) bekezdese 6s a Ht. 62 S (1) bekezdese alapjAn
- 33. pont a Ht. 37 S (2) bekezdese alapJen
- 34. ponta Ht 41.S(3) bekezdese 6s a Ht. 62 S (1) bekezdese alapjan
- 35 pont az Mtv. 11 S es a Ht 4'1 S (3) bekezdese alapjan
- 36 pont az Mtv 10 S alapJan
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37. pont a Ht. 42. S (1) bekezd6s g) pontja alapjan.
- 38 pont a Ht 42. S (1) bekezdes h) pontJa es a Ht 53. S-a alapjan

A hatarozat rendelkezo resz6nek IV. pontjeban foglalt idobeli hataly a PE|KTFl5T4-312018
ugylr:rtszamon kiadott min6sit6si engedely lV pontla es az Mtv I S (4) bekezdese alapjaa kerult
meghatarozasra

Ha Kozszolgaltat6 az engedelyezett tevekenys6g6t az engedely idObeli hatelyanak lejartat kovetoen is
folytatni kivanja, akkot az Mtv. I 3. S (1) bekezd6se alapjan a min6sitesi engedely hatalyenak lejarta
el6tt legkesobb 90 nappal beny0jtott kerelmevel kezdemenyezheti a minositesi engedely hatalyenak
mleghosszabbitasat. A minOsitesi enged6ly hatalyanak meghosszabbitasar6l sz6lo halerczal
v6glegesse valasaig a kerelmez6 a hatalyos - korabbi - min6sitesi engedely alapjan vegezheti a
tev6kenyseget.

Ha Kozszolgeltat6 szemelyeben, vagy hulladekgazdalkodasi tevekenys6get nem 6rinto adataiban
olyan valtozas kovetkezik be, amely a kiadoit minosit6si enged6ly adatanak megvaltoztatasat igenyli,
akkot az Mtv. 11. S ('1) bekezdese szerrii-a Kozszolgaltato a valtozas bekovetkez6s6tol szamitott
15 napon beltil adatveltoztatasi k6relmet nyujt be. A k6relemhez csatolni kell az adatvaltozast igazol6
okiratot.

Amennyiben Kozszolgeltat6 tevekenyseg6ben olyan valtozas kOvetkezik be, amely alapJan a
Kozszolgaltato a min6sit6si engedelyeben foglalt minositesi osztaly felteteleinek, kovetelmenyernek
mar nem felel meg, a Kdzszolgaltat6 az Mlv 12 S (2) bekezdese alapjen - a veltozasok
bekovetkez6s6tol szamitott '15 napon belul - ezt a tenyt a Kormenyhivatalnak bejelenti
A bejelentessel egyidejr.ileg a Kozszolgaltat6 a valtozasoknak megfelelo min6sit6si osztalyba sorolest
tartalmazo m6dositasi kerelmet nyUjt be

Ha a Kozszolgaltato hulladekgazdalkodasi tevekenys6get erint6 adataiban olyan veltozas kovetkezik
be, amely a min6sitesi osztalyba sorolasat nem 6rinti, a KOzszolgaltato e t6nyt a valtozAs
bekovetkezesetol szemitott 15 napon belUl bejelenti

Ha a Kozszolgaltato az Mtv. 11. S szerinti adatvaltozasra vonatkozo bejelentesi kotelezetts6genek
hateridoben nem tesz eleget, a minosito az Mtv 15. S ('l) bekezdese alapjen a Kozszolgaltatot 50 000
forint osszegr.i birsag megfizetesere kotelezi, 6s haterido tUzesevel felszolitja az adalveftozes
bejelent6sere.

Kozszolgaltato a hulladekgazdelkodasi tevekenys6g folytat6s6nak megszunteteset, befejez6set -a megsziintet6st, befejezest megelozoen legalabb 30 nappal - a Kormenyhivatalnak a
hulladekgazdalkodhsi tev6kenysegek nyilvantartasba veteler6l, valamint hat6sagi engedelyez6serol
szol6 43912012. (Xll. 29 ) Korm rendelet (a tov6bbiakban 43912012 (Xll 29.) Korm rendetet) 14. S
(2) bekezdese alapjan bejelenti.

A Kormanyhivatal felhivja Kozszolgaltat6 figyelmet a 43912012. (Xll 29.) Korm rendelet atabbi
rendelkezes6re:

,,15. S 0)A kOrnyezetvedelmi hat1sAg az engedqlyt hivatalb1l visszavonhatja, ha
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvAnhftasi es
adatszoEelbEsi kdtelezetts6gekr1l sz0l0 kormenyrendeletben meghabrozott k,telezettsegenek,
b) megdllapitja, hogy a kdrelmez6 a k6relemben val6tlan adatokat szerepeltetett es az engedely
kiadeset ez ,rdemben befolyAsolta,
c) az engedely jogosultja a tevdkenysegdt az engeddlyben foglaltakt1l elter1 m1don gyakorolja, vagy
d) az engedely jogosultja a hat5segi ellen1rzest akadelyozza
(2) A kornyezetvedelmi harcseg az engedelyt hivatalb6l visszavon\a, ha
a) az engeddly megadAsAhoz el1ift feltetelek mer nem 6llnak fenn,
b) az engedely jogosultja az engedelyezeft hu ad6kgazdalkodesi bvekenyseggel felhagy, azt
megszAnteti, valamint
c) a hulladekgazdelkodesi bvekenyseg folytabsa a karnyezel veszelyezteEsevel, szennyezesevel,
k6rosititsAval jAr.
(3) A k1rnyezetvedelmi hat1s1g az engeddly visszavondsa esercn habrozaEban meghatarozza a
tevekenyseg felhagyAsera, valamint szAks,g eset,n a monitoringra, ut1gondozAsra vonatkozb
kAvetelmenyeket "
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Az Mtv. 16. S szerint: .

,,(1) A nln6sitd a mindsit'si enged5lyt visszavonja, ha a kerelmezd
a) a ,3. S Q) bekezdpseben vagy
b) a 14. S Q) bekezoes'ben.
foglalt felhlvesnak hatdrid1n belal nem tesz eleget
(2) A min,sit1 a mindsftesi enged,lyt akkor is visszavonja, ha a min1sitas megadesehoz el1itt
feftebbk mAr nem e nak fenn."

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

,,(1) A kornyezetvedehi habseg az e torvenyben, valamint mAs iogszabelyban megha6rozoft
el,ir1sok teljeslrcse 5rdekeben a hulladekbifiokost, a hu adek tulaidonosAt, illetve a
karnyezethaszne| kbtelezi
a) a jogszabelyban foglalt vagy habsegi habrozatban el'irt katelezeftsegeinek betaftesAra, illetve
a jogsett, ,llapot megsztintercsere, ha az abban foglaft erclresokat a hulladek bitlokosa, tulaidonosa,
illetve
a karnyezethaszneb megszegi, teliesabs[iket elmulasztia, illetve a hullad6kgazdelkodesi
enged€lyhez vagy
a mindsit'si engedelyhez katbft teveke\yi\get az engedelytal, a nyilvenbft,sba veEhez kdtott
Evekenyseget a nyilvenbftest5l efier1 m6don gyakorolia;
b) a kornyezetet veszelyeztet1, szennyez1, illetve kerositd bvekenyseg feffaggesztesere,
abbahagyesera, az eredel e apot helyree itesera;
c) a kOrnyezet szennyezese eseteben olyan int€zked6s megtetebre, amely a karnyezetszennyezest
cs,kkenti vagy megsziinteti, a k'rnyezet kerosoddsdt kizdria

e) A karnyezetvedelmi habseg - az (1) bekezdesben foglaltakon t0lmen6en - felfaggeszti, kodebzza
vagy megtiltja a hulladekgazdekodesi engedelyhez, min1sltesi engedelyhez katatt bvekenyseg
engedelyt1t efier1 vagy engedely nelkiili, valamint a nyilvenbftesba v,tehez kAt,tt tevekenyseg
nyifuentartdst1l efter1 vagy nyilvdntaft6s nek1 folfiateseL A haftrozat azonnal vegrehajthat6va
nyilvenlthat6."

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

,,Az a termeszetes vagy jogi szem6ly, egyeni v6llalkoz0, bvebb, iogi szemqlyiseggel nem rendelkez6
szeNezet, aki (amely)
a) a hulbdekgazdalkodessal kapcsolatos jogszabAly, kozvetlenAl alkalmazand6 uni6s iogi aktus vagy
hat1segi hadrozat el6iresait megsefti,
b) hat6s6gi engedetyhez, hozzSjdrulitshoz, nyilv,ntaftesba v6telhez vagy beielenteshez kotott
hu adekgazd'lkodesi bvekenys'get eng?dely. hozzejerubs. nyilvanbdesba vetel vagy beielentes
nelki)l, bvebbe aft6l elEr@n vegez, [ . .]
azt a karnyezetvedelmi hatlseg a hulbdekgazdekod1si birseg m6fteker1l, valamint kiszab,senak 6s

mege apitAs1nak m^djerOl sz1t' kormenyrendelet szerint hulbdekgazd1lkodesi birsAg megfizercsere
k1telezi."

A Ht.2 S (1)bekezdes 37 pontja szerint.

,,kazszo@eftab: az a hulladekgazdekodesi kAzszo@efta6si bvekenyseg min1sircserd sz5l6 t5rveny

szerint minasik.tt nonprofit gazdasSgi Hrsaseg, amely a telepiilesi ankormenyzattal k6t6tt
hultad6kgazddlkodesi kAzszolgAlta6si szerzodes alapjen hulladekgazdAlkodAsi kbzszolgdltat1 bt
el;"

A Ht 33. $ szerint:

,,(1) A telep1lesi onkormenyzat az 
'nkormenyzati 

hu adekgazdalkodesi kozfeladat e e6sAt a

kdzszobelbt6val kotoft hulladekgazdelkodesi kozszolgAltabsi szen1des (ltj'n biztositia
(2) A teleplbsi ankormenyzat az ankormAnyzati hulbdekgazdekodesi kAzfeladat e eqsera
kozbeszenesi eljere$ folytat le, kiv,ve, ha a kazbeszerzesekr\l sz6l6 bNeny G tovdbbiakban: Kbt.)
szerint nem kell kazbeszerzesi elj1re bfolytatni, a hulhdekgazddlkodesi k5zszobAltabsi szerz1des
megkotese nem tadozik a Kbt alkalmazlsi korebe vagy ha a hu ad€kgazdelkodAsi kbzszolga)ltabsi
szerzddes megkdtese a KbL szerinti kiveteh korbe esik
(3) A felhiv1sban az ajAnlatkdro meghaarozza, hogy a kozbeszenqsi elier1s soren milyen, a

hu adekgazdAlkodAsi kozszoqAlta6si tevekenyseg min1siteserol sz'l1 rcNeny szerint osztAlyba
sorolt gazdasegi szereplok tehetnek ajanlatot vagy ny1ithatnak be roszveteli ielentkez1st "
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A Korm6nyhivatal felhivja K6zszolgdltat6 figyelmet, hogy a Ht. 90. S (B) bekezd6se 6rtelm6ben
hullad6kgazd5lkod5si kdzszolg5ltatdst csak az a nonprofit gazdas6gi tdrsasSg v6gezhet, amely a
telepUlesi 6nkorm6nyzattall2013. janu6r 1. napj5t kOvetoen hullad6kgazd6lkodisi kdzszolg5ltatdsi
szez6d6st k6t0tt.

KOzszolgAltat6 MIN_097 12015. sz6mon nyilv5ntart5sba lett v6ve.

A Kormdnyhivataljelen elj5rds sordn PE/KTF12417-312018. Ugyiratsz6mon fUgg6 hat6lyu d0nt6st adott
ki K0zszolg6ltato r6sz6re, meiyhez az Akr.43. S (4) bekezd6se alapjdn nem kapcsol6dtak joghat6sok

A KormSnyhivatal jelen etlarasioran, az elj6rds szUnetel6s6t k6vet6en az Akr.43. S (5) bekezd6s,
valamint az Akr.43. S (7) bekezd6s c) pontja alapjdn 8 napon belirl 6rdemben dOntOtt.

A Korm6nyhivatal hatdskOre es illetekess6ge a 7112015. (111.30.) Korm. rendelet 8. $ es 10. $
f) pontj6n alapul. --t
Az Akr. 124. S valamint az elj6r6si k6ltsegekr6l, az iratbetekint6ssel 6sszefUgg6 k0ltsegt6rit6sr6l, a
kOltsegek megfizet6s6r6l, valamint a kolts6gmegleFsegr6l sz6l6 46912017. (Xll. 28.) Korm. rendelet
1 S (1) bekezdes 2. pontja alapjSn eljdrdsi k6ltseg azigazgatAsi szolgdltatdsidij.

A fentiek 6rtelm6ben a Kormdnyhivatal az elj6r6si koltsegr6l a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint
ddntOtt.

A Korm6nyhivatal a minositesi enged6lyt a Ht.62. $ (2) bekezd6se 6s az Mtv. 8 S (1) bekezd6se
valamint a 17. $ (2)bekezdese alapj5n adta ki, figyelemmel az Akr.80. $ es 81. $-aiban foglaltakra.

Jelen hatdrozat bir6sdgi felUlvizsgdlat6nak lehet6seget az Akr. 114. S (1) bekezdese biztositja. A
k1zigazgatAsi 6s munka0gyi bir6sdg illetekesseg6t Kormdnyhivatal a kdzigazgatdsi perrendtartdsrol
sz6lo2017.6vi l. torv6ny (tov6bbiakban: Kp.)4 S (1)es 13. $ (1) bekezd6sei alapj6n 6llapltotta meg.
A keresetlevel benyOjt5sdnak helye es ideje a Kp. 39. $ ('1)bekezdese alapj6n kerUlt meghatdrozAsra.
A tSrgyalAs tart6sa i16nti k6relem lehet6s6g6r6l val6 tdjekoztat5s a Kp. 77. $-5n alapul, amely szerint
ha egyik f6l sem keri t5rgyal6s tart6s6t, 6s azt a birosdg sem tartja szUks6gesnek, a birosdg
t5rgyalSson kivtil hat6roz Tdrgyal1s tart6sdt a felperes a keresetlev6lben az alperes a v6diratban
kerheti. Ennek elmulaszt6sa miatt igazol6si k6relemnek nincs helye. Az elektronikus Ugyint6z6sre
k6teles szem6lyek k0r6t az elektronikus Ugyintezes 6s a bizalmi szolg6ltat6sok 6ltal5nos szab6lyairol
szol62015.eviCCXXll.tOrveny9.$-ahat6rozzameg.A7112015 (111.30.) Korm.rendeletS.$alapjSn
az orsz6gos illetekessegri k6rnyezetv6delmi hatosSg a Korm6nyhivatal.

Jelen hat6rozalaz Akr. 82. $ (1) bekezd6se alapjdn a kOzl6s6velv6gleges.

Budapest, 2018. j0nius 18.

A korm6nymegbizoft helyett elj616 dr. Rosdy Tamis
foigazgato neveben es megbiz6s5b6l

/r
/

dr. Dobrai Bal6zs
osztdlyvezet6

KapjZrk: Ugyintez6i utasit6s szerint
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A PE/KTFO100308-412018. tigyiratsz6mf engedely 1. sz6m0 mell6klete

Bevont kozszolg6ltatoi alv6llalkozok:

- BIOKOM P6csi VirosUzemeltet6si 6s Kdrnyezetgazd6lkodiisi Nonprofit Korl6tolt
Felel6ss6gfi T6rsasSg (szekhely: 7632 Pecs, Siklosi 0t 52., KUJ: 100210619)

. a F6felUgyel6seg 6ltal OKTF-KP/3128-1112016. iktatosz6mon kiadott vesz6lyes
hulladekok sz6llit6sdra 6s nem vesz6lyes hulladekok sz6llltds5ra 6s gyUjtesere
vonatkozo engedely alapj6n,

- Szentl6rinci K6ziizemi Nonprofit Korl5tolt Felel6ss6gfi TSrsasig (szekhely:
7940 Szentl6rinc, P6csi tt21., KUJ: 110329645)

. a Korm6nyhivatal Altal 73-6120'16. iktatoszAmon modosltott, a FelUgyel6seg 6ltal
1515-812014. iktatosz6mon kiadott nem vesz6lyes hulladekok gyUjtesere 6s
sz6llit6s5ra vonatkoz6 engedely alapj6n,

- Kom16i Virosgazd5lkodisi Nonprofit Zlrtkdrfien Mfikdd6 R6szv6nytirsasSg (szekhely:
7300 Koml6, Bem Jozsef ulca24., KUJ: 100293760)

o a F6felUgyel6seg 5ltal OKTF-KP110215-812016. iktatosz6mon kiadott nem vesz6lyes
hullad6kok sz6llit5s6ra es gyUjtesere vonatkoz6 engedely alapj6n,

- BONYCOM BonyhAdi Kilztzemi Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gfi T6rsasig (szekhely.
7150 Bonyh5d, Mikes utca 3., KUJ: 100305007)

. a F6feliigye16s6g dltal OKTF-KP/1493-8/2016. iktat6sz5mon, 1417906-1812013.
Ugyiratsz6mon m6dositott, 1417906-1312013. iktat6sz6mon kiadott nem vesz6lyes
hulladekok sz6llitds5ra vonatkoz6 engedely alapjan.
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