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Kommundlis
Korl6tolt

min6sitesi

HATAROZAT

t.

I Pest Megyei Kormdnyhivatal (a tov6bbiakban: Korm6nyhivatal), mint hat6sk6rret rendetkez6 ets6
foku kdrnyezetuedelmi hat6s6g a D6l-Kom D6!-Duninirili Kommunalis Szotgiltat6 NonprofitKorlitolt Felet6ss6g-0-_Tirsasigot (szekhely: 7632 p6cs, Sikt6si u 52., kUJr rOoiiSeoo,
cegjegyzekszam: 02-09-064556, ad6szSm: 11541587-2-02, statisztikai szdmjet: 11's41sg7-gg11-572-02,
nyilv5ntartdsi szSm: MIN-097/2015. - a tovdrbbiakban: KOzszolg6ltat6) - a pfXffO n$OB-4t2O1g'.
ugyiratsz5mon kiadott minosit6si engedely egyidejri visszavon6sa mellett -

C/1. min6sit6si osztityba sorolja

6s r6sz6re a hullad6kgazddlkod6si kozszolgdltatdsi tev6kenys6g v6gzes6re vonatkoz6

min6sit6si enged6lyt

ad ki az al5bbiak szerint:

!t.

A hullad6kgazdilkod6si kOzszotgdttat5s v6gz6se

.a
Ug

.a
(a. a Baranya Megyei Korm6nyhivrrr,],ijfl,rOl,

dott enged(
ar 6rtat 9842-12 12015. iktat6sz5mon kijavitoft g}4z_16t201s.

o a Baranya Megyei Kormdnyhivatal Altal l32. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal6ltal 13g. a Baranya Megyei Korminyhivatal5ltal 139. a Korm6nyhivatat 6ttat 9E1KTFO1ISS_T|2
m6dositott, az Orszdgos K6rnyezetv6(a tov6bbiakban: F6fetUgyet6s6g) 6ttat
enged6ty,

' a Baranya Megyei Korm5nyhivatal 5ltal 6651-10/2016. ugyiratszdmon kijavitott, 6651-g t2016.Ugyiratsz6mon kiadott enged6ly,

' a Baranya Megyei KormSnyhivatal 6ltal 6652-1012016. ugyiratsz5mon kijavitott, 6652-9 t2016.
Ugy iratsz6mon kiadott enged6ty,
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. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 7224-1312016. iigyiratsz6mon kiadott engedely,
o a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 7225-1012016. Ugyiratszdmon kiadott enged6ly,
. a Baranya Megyei Korm5nyhivatal 6ltal 7226-1012016. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal altal 8857-912016. Ugyiratsz6mon kiadott enged6ly,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal5ltal 9108-9/2016. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal P6csi J6r6si Hivatala (a tovabbiakban: Pecsi J6r6si

Hivatat) drttat 
-igas-zttzolt. 6s 1965-912017. Ugyiratszdmokon, a Baranya Megyei

Korm6nyhivatal 6ltal 536-8/2016. iktat6sz6mon m6dositott, a FelUgyel6seg Sltal 174-212014.

iktat6szdmon kiadott enged6lY,
o a p6csi J6rdrsi Hivatal itltal 1796-2212017. es 1796-1012017. Ugyiratsz5mokon, a Baranya

Megyei Kormdnyhivatal 5ltal 3633-7/2016. iktat6szSmon 6s a FelUgyeloseg dltal

Zl-lAnOU. iktat6sz6mon modositott,2l-7t2014. iktat6szdmon kiadott enged6ly,

o a p6csi J6r6si Hivatal altal 1967-912017. Ugyiratszamon modositott, a Baranya Megyei

KormS ny h ivatal Slta I 7 oo9-1 3 12016. U gy iratsz6mon kiadott e n gede ly,

. a pecsi Jdr6si Hivatal 6ltal 3763-9/2018. Ugyiratsz5mon modositott, 3314-1312017 .

Ugyiratsz6mon kiadott enged6lY,
. aFecsi Jdrirsi Hivatal 6ltal3324-1112017. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a p6csi J5r6si Hivatal Sltal 3599-10t2O17.Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

o a Tolna Megyei KormSnyhivatal Szeksz6rdi J5r6si Hivatala (a tovSbbiakban: SzekszSrdi

J6r6si Hivataji 6ttat To-04G t8ot2o64-1112017 iktat6sz6mon kiadott enged6ly,

. a Szeksz6rdi J6r5si Hivatal dltal TO-04G 18012339-1312017 iktal'szdmon kiadott engedely,

. a p6csi Jardrsi Hivatal 5ltal 4563-1012017. Ugyiratsz6mon kijavitott, 4563-912017 -

iigy iratsz5mon kiadott enged6lY,
. a p6csi J5rdsi Hivatit 6ttat 4524-1012017. ligyiratszamon kijavitott, 4524-912017 -

Ugyiratsz6mon kiadott engedelY,
. a-iecsi J6r6si Hivatal aftat 543-19t2018. ugyiratsz6mon kijavitott, 543-1812018., 543-9/2018'

6s 2638-12t2017. Ugyiratsz5mokon m6dositott, a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal

5407-1gt2016. Ugyira[szdmon kiadott egyseges k6rnyezethaszn6lati engedely'

. a P6csi Jdrrdsi Hivatal 6ltal 4846-1 112017 . Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a pecsi Jirr5si Hivatat 6ttal 146-16ti018. Ogyiratszdmon modositott, 146-1012018'

Ugyiratsz6mon kiadott egys6ges kOrnyezethaszn6lati engedely

szerinti tevekenyseg eket, azaz nem vesz6lyes hullad.ekok sz5llit5s5t, gyUjt6s6t, el6kezel6s6t'

hasznosit6s6t, 6rtalmatlanitesat 6s vesz6gLs hulladekok gyUjtes6t, valamint .j.elen engedely

1. sz6m0 mell6ktete szerint bevont 
'kozszolg6ltatoi itvaltalkozok hulladekgazd6lkodSsi

engedelyeinek figyelembev6tel6vel vesz6lyes es neh vesz6lyes hulladek gy6jteset es sz5llit6sdt

foglalja magSban.

Kozszolg6ltato a huladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat5si tevekenyseg ell6t6sShoz k6zszolg6ltatoi

alv6llalkozokat vesz ig6r,V6"-n kozszolgaltatoi itvattatroz6kat 6s engedelyeiket jelen halArozat 1'

sz5m0 melleklete laialmazza.
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KVAKULTUNAS TENTUELESB6L,
nizaieou, HALAsZATBoL,
-reioor-cozAsBoL szARMAzo

mez6gazdas6g,kert6szet,akvakultrir6sterme!6s,erd6gazd6lkodis'

aghuIladek (kiveve q 
!99ma99]as)

vesz6lyes anYagokq! tartslmazi

02 01 10

2

Azonosit6
k6d



08

TEKEK, LAKKoK ES
Es NYoMDAFE

FoRGALMAzASAeo
oEx

08 01
fest6kek 6s lakkok gyirtisib6l, kiszerel6s6b6t, forgalmazisib6l 6s
felhasznilis5 b6l, va lamint ezek eltivolit6si b6l szarmizo h u I lad6k

08 0't 11*
szeryes old6szereket vagy m6s vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fest6k- es
lakk-hulladek 50

0801 12 festek- vagy lakk-hullad6k, amety kUtOnb6zik a 08 01 11{6t 5

08 01 18
festekek es lakkok elt6volit6sdbol szarmazl hullad6k, amely k0l6nb0zik a
08 01 17-t6t 5

08 03
nyomdafest6kek gyirtrisib6l, kiszerel6s6b6l, torgalmazfusib6l 6s
felhasznil6sib6l szilrmaz6 hullad6k

08 03 17* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, hulladekkd v5lt toner 180
08 03 18 hulladekkd vSlt toner, ametyik kUl6nb6zik a 0g 03 .17{61

5

09 rEruyxEpEszETI IPAR HULLADEKA

09 01 f6nyk6p6szeti ipar hutlad6ka

09 01 10 egyszer haszn6latos f6nyk6pez6gep, dramforrds n6lktll 222
egyszer haszn5latos f6nykepez6g6p, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosit6 k6ddaljelolt t6telekhez tartoz6 5ramforrdst is tartalmaz 22

6ramfon5st is tartalmaz6, egyszer haszn6latos f6nyk6pez6g6p, amely
kUl6nbozik a 09 01 11{6t 222

13

13 02

OLAJHULLADEK ES A FOLYEKONY UZCTURruYIC HULLADEKA
(kiv6ve _az fitolajokat, valamint a 05, a 12 6s a 19 f6csoportokban
meghatirozott hullad6kot)

motor-, hajt6m0- 6s ken6olaj hullad6k

13 02 05* 6sv6nyolaj alapu, kl6rvegyi.rletet nem tarlalmaz6 motor-, hajt6mu- 6s
ken6olaj 260

3 02 06* szintetikus motor-, hajt6mU- es ken6olaj 71

biologiailag k6nnyen lebomlo motor-, hajtomri_ 6s ken6olaj 71

CSOMAGOI.ASI NUIUOEX; X6ZELEBBR6L MEG NEM HATAROZOTTFELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEKJ, iOi1itfri66(,
szOR6ANyAGoK Es veo6ndnAzl-i 

- --

csomagol6si huilad6k (bele6rtve a v6togatoftan gyfljt6tt telepiit6si
csomagolSsi hullad6kot)

15 01 01 papir es karton csomagol5si hullad6k 21 900
15 01 02 mUanyag csomagol6si hullad6k

fa csomagol6si hullad6k

f6m csomagota.inrttrF

41011
15 01 03

2620
15 01 04

2 480
15 01 05 vegyes 6sszet6telU kompozit csomagoldsi hullad6k 2 120
15 01 06 egy6b, kevert csomagol6si hullad6k

Ur"g 
".orrgolari 

h,
textil csomagot6si hullad6k

vesz6lyes rnrrno*",
csomagolSsi hullad6k

62 130
15 01 07 I 800
't5 01 09

2 640

15 01 '10*
1 150

15 01 11. vesz6lyes, szil6rd por6zus m6trixot (pl. azbesztet) tartalmazo f6mb6l k6sz0lt
csomagolSsi hullad6k, ide6rtue a kiUrUlt hajt6gdzos palackokat 160

Kdmyezetv6delmi 6s Term6szetvddelmi F6osztdly
1016 Budapest, Mdszfros utca SB/a.

Telefon: (06_1) 22,{-9100 Fax: (06_1) 224_9163



16
A HULLADEXIIavzEKBEN x6zeLeeen6l rtaeC ruem xerARozOTT
HULLADEK

16 01

16 0'1 03 hulladekk6 v5lt gumiabroncsok
'1 650

16 01 07* olajszU16
26

16 01 13* fekfolyadek 26

26
16 01 14" vesz6 ly es a ny a g okat ta rta I mazo f99rye!9 fo]y a99!

16 01 17 vasf6mek
100

16 01 18 nemvas f6mek 100

16 01 19 mrianyagok
50

50
16 01 20 Uveg

16 06 elemek 6s akkumulitorok

16 06 01. olomakkumul6torok
220

16 06 05 egyeb elemek 6s 
"klq.9!9!9to!

5

17
EPITESLBONTAS! HULLADEK (BELEERWE
TERULETEKR6L KTTERMELT FOLDET IS)

A SZENNYEZETT

17 01 beton, t6gla, cser6P 6s kerimia

17 01 01 beton
1070

870
17 01 02 tegla

ncar6n As kerAmia 720
17 01 03

69 000
17 01 07

beton,t6gla,cser6pEskerSmiafrakci6vagyazokkever6ke'amely
lziilAnhnzik a 17 Ol 06-t6l

fa, iiveg 6s m0anYag17 02
801

17 02 01 fa

ii\/an 871
17 0202

731
17 02 03

17 04 r6malr lhala5rtve azok iilttiSzeteit is)
47

17 04 01 vOrOsrez, bronz, sdrgar6z
47

17 04 02

6lom

cink

vas 6s ac6l

6n

47
17 04 03

47
17 04 04

47
17 04 05

47
17 04 06

47
17 04 07 JAnVartor6k

47
17 04 11

amalrr lziilAnhnzik a 17 04 1O-lOll\cugl, qtllery

17 05
f6ld (ide6rtve a szennyezett teriiletekr6l szSrmaz6 kitermelt toloel,,
.-*..ab 6a luah5ei modr{r5

4 000
17 05 04 ,atz amalrrak kiilanhdznek a 17 05 03{61

--t-^.^ta amalrr kiilAnhnzik a 17 06 0'l 6S a 17 06 03-t6l
17 06

100
17 06 04 SzlgEl,trltJ ar ryqy

K6myezew6delmi 6s Termeszew6delmi F5osztily

1016 Budapest' M6sziros utca 58/a'

aluminium
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17 08 gipsz alapf 6pit6anyag

17 08 02 gipsz-alap0 epit6anyag, amely kUl0nbOzik a '17 08 01{6t 246

17 09 egy6b 6pit6si-bont6si huttad6k

17 09 04
kevert 6pitesi-bont5si hulladek,
a 17 09 02{61 es a 17 09 03{6t

amely kUlonb6zik a 17 09 01-t6t,
3 720

19

HULL , A SZENNWIZETKePz KivUL KEziaoszEN tvoviz Es rPARt viz
SZOL

19 05 szil6rd hullad6k aerob kezel6s6b6l szArmaz6 huilad6k
19 05 01 telepiilesi 6s ahhoz hason16 hulladek nem komposzt6lt frakci6ja 1 000
'19 05 03 el6ir6st6l elte16 min6s6g0 komposzt 2 000

19 05 99 kdzelebbr6l meg nem hat5rozott hulladek 45 500

19 12
k6zelebbr6l meg nem hatirozott mechanikai kezel6sb6!
osztS !yoz6s, a pritis, t6m6rit6s, pellet k6szit6s) szilmrazo h u llad6k

(pl.

19 12 01 papir 6s karton 6 850
19 12 02 f6m vas 2 500
19 12 03 nemvas f6mek 1 550

91204 m0anyag 6s gumi 2750
91207 fa, amely kUlOnb0zik a 19 12 06{61 300
912 08 textili6k 1 050
91209 6sv6nyi anyagok (pl. homok, k6vek) 1 001

91210 59het6 hullad6k (pl. keverekb6t keszitett tUzel6anyag) 101 000

19 12 12
egyeb, a 19 12 11161 kul6nb6z6 hullad6k mechanikai kezel6s6vel nyert
hullad6k (ideertve a kevert anyagokat is) 65 500

20

TELEPULES! HULLADEX INAZTNRTASI HULI.ADEK ES I XAZTARTASI
HULLADEKHoZ HASoNL'6 KERESKEDELMT, pnnr es ifurEd4rEiiii
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKUI-oUirrrrEN CfOUr-Orr FRAKCi6i
ts

20 01 elkiil6nitetten gy0jt6tt huilad6k frakci6k (kiv6ve a 15 01)
20 01 01 papir 6s karton 5 500
20 01 02 Uveg 2 000
2001 10 ruhanem[i 621
20 01 11 textili6k 620
20 01 13. oldoszerek 105
20 01 14* savak

21

20 01 15" l09ok
21

20 01 17* f6nyk6p6szeti vegyszer 21

2001 19* n6v6nyv6d6 szer 270
20 01 21* f6nycsOvek es egyeb higanytartalm0 hullad6k 120
20 01 25 €tolaj 6s zsir 225
20 01 26* olaj 6s zsir, amely kUldnbozik a20 01Z5-t6t 31

20 01 27* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 festekek, tintdk, ragaszt6k 6s gyant6k 230
20 01 28 fest6kek, tint6k, ragaszt6k 6s gyant5k, ametyek kulonbOznek a 20 01 27-t6l 245

K6myezetvddelmi 6s Term6szetv6delmi F6osztily
1016 Budapest, M6sziros utca Sg/a.

Telefon: (06-1) 22+9100 Fax: (06-1) 224_9L63
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20 01 29* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 mos6szer 22

20 01 30 mos6szerek, amelyek kUl6nbOznek a20 01 29-t6l 47

200132 gy6gyszerek, amelyek kUl6nb0znek a 20 01 31-t6l 76,3

20 01 33*
elemek 6s akkumul6torok, amelyek kOzOtt a 16 06 01' a 16 06 02 vagy a
'16 06 03 azonosito k6ddaljelOlt elemek es akkumul6torok is megtal6lhatok

240

20 01 34 elemek 6s akkumulStorok, amelyek kUl6nbdznek a 20 01 33-t6l 8'1

20 01 35.
vesz6lyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos 6s elektronikus

berendez6sek, ametyek kUldnb6znek a 20 01 21-tol 6s a 20 01 23't6l
1 200

20 01 36
kiselejtezett elektromos 6s elektronikus berendez6sek, amelyek kirl0nboznek

a20 01 21-t1l, a 20 01 23-t6l es a 20 01 35161
2 800

20 01 37* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fa 105

20 01 38 fa, amely kUlOnbOzik a20 0137-tol 1 400

20 01 39 mrianyagok 4 710

20 01 40 f6mek 3 300

20 02
kertekb6l 6s parkokb6l szAtmaz6 hullad6k (a temet6i hullad6kot is
bele6rtve)

20 02 01 biol6giailag leboml6 hulladek 33 950

20 0202 talaj6s kOvek 500

20 02 03 egy6b, biologiailag lebonthatatlan hullad6k 850

20 03 egy6b telepiil6si hullad6k

20 03 01 egyeb telepUl6si nulladek, ideertve a regyes t 345 000

20 03 02 piacokon kePzod6 hullad6k 1 400

20 03 03 0ttisztitdtsbol szArmazo marad6k hul ladek 1 700

20 03 07 lomhullad6k 36 400

20 03 99 k0zelebbr6l meg nem hat5rozott lakoss5gi hullad6k 3 500

Osszesen:
880 087,3

Kdmyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi FSosztily

1016 BudaPest, M6sz6ros utca 58/a'

Telefon: (06-1) 22+9100 Fax: (06-1) 224-9163



M6riak6m6nd, Mark6c, Mar6csa, M5rok, Martonfa, Matty, MAza, Mecsekn5dasd, Mecsekpoloske,
Mek6nyes, Mez6d, Mindszentgodisa, Moh6cs, Monyor6d, M6cs6ny, Mucsfa, Nagybudmer,
Nagycs5ny, Nagyharsdny, Nagykozdr, Nagymdnyok, Nagyny6r6d, uagypall, Nagypeterd,
lagyt6tfalu, Nagyv5ty, Nagyvejke, Nemeske, Nyugotszenterzsebet,-6b5nya, Oiiiro, Ofatulijkorag,
Okorv6lgy, Olasz, Old, Orfti, Oroszl6, Ozdfalu, Pal6, Palkonya, Patotabo2sok, p6pritd, patapoktosl,
Patosfa, P6cs, P6csbagota, P6csdevecser, P6csudvard, F6csv6rad, pellerd, 'pereked, 'peterd,

Peterhida, Pisk6, P6csa, !og5ny, Potony, R6dfalva, Regenye, Rinyaujtak, Rinyarijnep, Romonya,
R6zsafa, Sdmod, Sirok, Sisd, S6torhely, Sel ek,
Somogyap6ti, Somogyaracs, Somogyh6rsdgy, ny,
Szabadszentkirdly, Szajk, Szal6nta, Szalatna
sz 

,&sjr\, v-srqr rfq, v4qrq(r rq ny,

sz lin'

Sz Szulok,

Va Vajszt6,

Villsnykovesd, Vok6ny, ZAdor, ZalAta, Z6vod, Zeng X5:'
4.) Teleohelvek:

- hullad6klerak6: 7900 SzigetvAr, 093111-16, 093/19, Og3t2l hrsz. (KTJ: 101915174),- hullad6kkezel6 k6zpont: 7570 Barcs, Nemethegy utO4TgtS hrsz. lXtJ: 1O23Zg8g1),- hullad6kgyUjt6 udvar, 6trak6dllom6s, komposzt6l6 tetep: zZ0b Mon6cs, 164t6. hrsz.
(KTJ: 102232892),

- hulladekgyiijt6 udvar: zr20 p6csv6rad, 096/1 hrsz. (KTJ: 1o22gg71s),- hullad6kgyiijt6 udvar. 2349 szaszv1r, 431 t4 hrsz. (KTJ:1 o22}gt26),- hullad6kgyujt6 udvar: 7754 B6ry,0199. hrsz. (KTJ: 102519081),- hullad6kgyfijt6 udvar: 7900 szigetv6r, 2og9t1 hrsz. (KTJ: 102si9380),- hulladekgyujt6 udvar 6s dtrak6 6llom5s: 7940 Szenti6rinc, O2Ott12 hrsz. (KTJ: 10251 44gg),- hullad6kgyujt6 udvar: 7800 Siktos , 462 hrsz. (KTJ: 10251 gg24),
- hullad6kgyujt6 udvar: 7342MAgocs, 080/1 hrsz. (KTJ: 1o2s19ro9),- hullad6kgyujt6 udvar: 7960 seilye,062t1 hrsz. (KTJ: 1o2s1.g2ga),- hullad6kgyujt6 udvar: 7682 Bukkosd,1z4t2 hrsz. (KTJ: 1o24s2gih),- hullad€kgyujt6 udvar: 7936 szenfldszt6, 030 hrsz. (KTJ: 1o2s1g3st),- hullad6kgyujt6 udvar: 7537 Homokszentgyorgy,lTlt4 hrsz. (KTJ: tozgoaato),- hullad6kgyitjt6 udvar: 7822 Nagyharsany, oae-elg hrsz. (KTJ: 102519232), 

-

- hulladekgyujt6 udvar: 7370 oroszt6, kutterutet 021 hrsz. (KTJ: 102519276),
olet 02291 19 hrsz. (KTJ. 1 025191 1T),
. hrsz. (KTJ: 102337186),

., 23160t54. hrsz. (KTJ: 1 02506678),
ns,1n$Ii; 

:i:";:fl' s26T t6 hrsz(KTJ: 102487159),
-h
_ h 1 Kaposszekcs6,564 hrsz. (KTJ: 102461193),

_ e 059, 063/9, Szilv5s02l hrsz. (KTJ: 1004689.89),

_ h 132hrsz. (KTJ:102206479),

- hutrad6ksyujt. udvar: 7et5 K*tnfatu, 063/2 ';:r:ff+t:?';3?3?9li

lt!.

1.

2.

3.

4.

5.

tevekenys6get K6zszolg5ltat6 kizdr6lag a
iterUlet6n v6gezheti.
ekenys6g v6gz6se sor6n be kell tartani a
elyekben foglatt et6ir5sokat.

yseg - a jogszab6lyban fogtattak
taftozo hullad6kra terjedhet ki.
kenys6ge sor6n nem lepheti tOl

tilalom ellen6re a hdztart6si, vagy a h6ztartdsihulladekhoz hason16. hullad6k gyujt6s6re szolg616 gyujt6ed6nybe szit6rd 
-hatmazdlapotri

vesz6lyes hullad6k keriil, a Kozszolgdltat6nak a -veszelyes 
hullad6kot az elszdllitdst
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megel6z6en, vagy a telephely6re t0rt6n6 beszdrllit6st k6vet6en a nem vesz6lyes hulladekt6l el

kell kUlOnitenie, ha erre a mUszaki lehet6segei biztositottak.
6. A min6sitesi enged6ly nem mentesit a hulladekgazd5lkod6si kozszolg6ltat6s elvegzes6hez

szUks6ges egyeb enged6lyek meglete alol, hulladekgazdalkodasi kozszolg6ltat5si

tev6kenyseg megfelel6 hullad6kgazddlkod6sienged6lyek birtok6ban v6gezheto.

7. A nuttabefgazOatXoOasi kozszolg6ltatAs sordn 6tvett 6s sz6llitott hulladekok kizdrolag

engedellyel-rendelkez6 hulladekkelel6 r6sz6re adhatoak 6t az enged6lyeben szerepl6 6tveteli

mennyis6g erejeig.
8. A hull;de[gazOatioOasi k6zszolg6ltat5s teljesit6se csak tOrv6nyben vagy korm5nyrendeletben

meghatAroiott esetekben szUneteltethet6 vagy korl6tozhat6, valamint az ingatlanhaszn6lo

ker6sere 6nkorm6nyzati rendeletben meghatSrozott esetekben szUneteltetheto'

9. K6zszolgdltal6 az 6nkorm5nyzati hulladekgazd6lkoddsi k6zfeladat folyamatos elldt5sSrol

gondoskodni kdteles a kdzszolg5ltatSsi terUlet6n.

10. A hullad6kgazddlkod6si kOiszolg5ltatfrs v6gz6se sor6n K0zszolg5ltato koteles az

ingalanhaszir5l6 6ltal K6zszolg6ltato sz6llitoeszkdzlhez rendszeresitett gyUjt6edenyben

gy",ijt6tt telepiilesi hulladekot, naztartasban kepz6d6 z6ldhullad6kot, vegyes hullad6kot,

6[futonitetten gygjtott huilad6kot osszegyrijteni 6s elsz6llitani, a lomtalanit5s k0r6be tartozo

lomhulladekokat az ingatlanhaszn6l6t6i osszegyUjteni, Stvenni 6s elsz6llitani, valamint az

5ltata lizemeltetett hullidekgyfijt6 ponton, hulladekgytijt6 udvaron gyUjtOtt vagy Stveteli helyen

6tvett hulad6kot Osszeg[Ujieni' 6s elsz6llitani a mindenkori jogszabalyi el6ir6sok

figyelembev6tel6vel.
11. A-irulladekgazd6lkod6si k6zszolg5ltat6s v6gz6se sor6n Kozszolg6ltato koteles.az elhagyott,

vagy ellen-6rizetlen kOrUlmenyek kOzOtt elhelyezett hulladekot OsszegyUjteni, elszdllitani,

goi'dosfodni az elhagyott vagy ellen6rizetlen kOrtilm6nyek kOz6tt elhelyezett hulladek

[ezeleser6l, ha eui' ^ tetepUtesi onkorm6nyzattal megk6tdtt hulladekgazdalkod6si

k6zszolg6ltatdsi szez6d6se kiterjed.
12. Kozszoi-galtatonak gondoskodnia kell a hullad6kgazd5lkoddsi kozszolg6ltat5s kOrebe laiozo

hullad6k tov6bbi kezel6s6r6l.
13. Kozszolgdltatonak lega16bb 6vente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanit6s

megs.efuezeser6l, le5onyolit6sbrol, a lomtalanit6s at6nak atadott vagy a

kOit,erUletre helyezett lomhulladek dtveteler6l, 6ssze t5s6rol'

14. Kdzszolg5ltat6 hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat hullad6kgazd6lkodasi

engedelyhezvagy nyilvaitartasba v6telhez kotott hu tev6kenys6g6t kOteles

6gy megsz eweini, hogy az a hullad6kgazddlkodSsi kOzszolg6ltatSsi tevek6nys6g6t ne

vesz6lyeztesse.
15. KOzszolg6ttato huladekgazd5lkoddsi kdzszol96ltat6son kivUli egyeb hulladekgazddlkod6si

enged6llhez, iletve nyiiv6ntart6sba v6telhez kotott hulladekgazdalkodSsi tevekenysegeb6l

szzrmaz' ered m6ny6t koteles a kozszolgd ltatasra ford ita n i.

16. tas-kOrebe tartozo hulladekkal kapcsolatos nyilvSntart6si

17.

rk elkUl6nitett
ira 6s -jellegre
nel, valamint

A feliratnak tart6snak' jol ldrthatonak 6s olvashaH,Xiil'j"'z6sser 
vagy ferirattar ker eu6tni,

hullad6kot tartalmaz.
ozo hullad6k elsz6llitas6t z5rhat6 kont6ner

ozo, ideiglenes takar6s0 kont6ner alkalmazSs6val

tulladekfajtdk dtvetelere alkalmas felepitm6nnyel

rendelkez6 c6lgeppel, szSllitoj6rmuvel kell vegezni a kornyezet vesz6lyeztet6s6t'

szen n yez6set, kdrros it5s Al kiz1r6 modo n'

2i,. gyojtott telepUlesi hulladekot sziiks6g szerinti

UlOnitve kell elszSllitania.

22. elt6r6en nem rendelkezik a vegyes hullad6k

nte legal6bb egy alkalommal gondoskodnia kell'
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23. K6zszolg6ltat6nak - jogszabSlyban foglalt kiv6tellel - az ingatlanhaszn6l6tol lega16bb
a mtianyag-, f6m-, papir- 6s vegyes hulladekot hAzhoz men6 gyUjt6si rendszerben kell
elsz6llitania.

24. Amennyiben K6zszolg6ltatd hullad6kgyUjt6 udvart Uzemeltet, biztositania kell az egyes
hullad6kgazddlkoddsi l6tesitm6nyek kialakitSsdnak 6s Uzemeltet6s6nek szab6lyairol si6lo
24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet)
1. melleklet6ben meghat6rozott mUanyag-, f6m- 6s papirhulladek elkUlonitett gyujtes6t az
6ltala uzemeltetett hulladekgyUjt6 udvarban is. Ha az uveghullad6k elkulonitetigyUjteset a
K0zszolg6ltat6 hazhoz men6 gyUjtesi rendszer keret6ben nem biztositja, az uvejnuitaOefot
lega16bb hulladekgyUjt6 udvarban 6s hulladekgyUjt6 szigeten kett 6tvennie.

25. Ha a hulladekgazddlkod6si k6zszolg6ltatds kOr6be tartoz6 hulladek Kozszolg6ttato drttal
t0rten6 6tu6telekor, OsszegyUjt6sekor, elsz6llit5sakor a hullad6k a gyUjt6ed6nybof kiesik vagy
kisz6r6dik, a hullad6k felszed6s6rol 6s elsz6llitiis616l, valamint a terUlet megtisztitdsarol
KOzszolgSltat6nak halad6ktalan ul gondoskod nia kell.

26- A hulladekgazd6lkod5si k6zszolgdltatSs kOr6be tartoz6 hulladek ingatlanhaszn6lot6l tOrten6
elsz6llitSs6t v6gz6 K0zszolgdttat6 gyujtoj6rm0v6n munk6t v6gz6
bb egy jelenl6v6nek a hulladek 6tv6telere, OsszegyUjtes6re
y0 kepesitessel kell rendelkeznie.

27. K0zszolg6ltat6 az elkUldnitetten gyUjtott hulladek hasznositdsSt vagy 6rtalmalanitdrs6t
megel6z6en gondoskodik a hullad6k v5logatomiibe t6rt6n6 elsz6ililis516l, valamint a
hasznos ithat6 6sszetev6k elokesz ito miivelet Utj6 n tort6n6 v6 logatdsdrol.

28- Anyag1ban kell hasznositani a v6logat6m0ben v6logatott olyan nullad6kot, amely anyag6nak
0sszet6tele 6s min6s6ge alapjdn erre alkalmas.

29. A hulladekgazd6lkod6si kozszolgdltat6s k6rebe tartoz6 hulladek hullad6klerak6ban csak a
jogszabSlyban leirtak teljesUl6se eset6n rakhat6 le.

30. KozszolgSltato hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsitev6kenys6ge a m6sodtagos hullad6kok
kdzil kiz1r6lag a hulladekgazd6lkod5si kozszolg6ltat5s kOr6ben Osszegyujtott, 6tvett, illetve
elsz6llitott hullad6kok kezel6se sordn kbpz6d6, tov6bbi kezel6st ilehyto mdsodlagos
hullad6kokra terjedhet ki.

31' K0zszolg6ltat6nak a hulladekgazd6lkoddsi kozszolgdltatdsi tev6kenys6ge sor6n
marad6ktalanul be kell tartania a jogszabdlyi el6irdsokat.

32. Kozszolg6ltat6 a hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltatdsi szez6d6sben meghat5rozott c6lok
el6r6se 6rdek6ben a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg5ltat6s ell6tds6ira csak olyan
kozszolg6ltat6i alv6llalkozot vehet igenybe, amely a tevekenyseg ell5t6sdhoz megfeiel6
hulladekgazddlkod6si enged6llyel rend >lkezik az engeOetyeben szerep16 hulla-dekok
tekintet6ben az ott enged6lyezett mennyis6g erejeig.

33. A hullad6kgazd5lkod6si kOzszolgdltat6si szez6deJfelmond6sa eset6n a felmonddsi id6 alatt
_ K0zszolg6ltat6nak a hulladekgazd6lkod6si kozszolg5ltat6st vdltozaflanut el keil l6tnia.
34. Kozszolgiltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kdzszoigdltatdsi tev6kenys6g eil6t6s6hoz ig6nybe

vett k0zszolg6ltat6i alv6llalkoz6inak meg kell felelniUk a mindenkorijogsiab6lyi el6ir6so-knai.35. K0zszolg6ltat6n.ak a hullad6kgazd.6lkod6si kozszolgSttatdsi tev6kenyieg ettatasdhoz ig6nybevett k6zszolg5ltat6i alvSllalkoz6k szem6ly6ben, illetve a kozizofdltat6i alvdltalkozok
hullad6kgazddlkoddsi kozszolg6ltat6si tev6kenys6get 6rint6 -hulladekgazd6lkod6si

engedelyeiben bek6vetkezett vdltozdsokat a jogszab6lyban eloirt hat6rid6n belUl be kelljelentenie.
36- A min6sit6si engedely ki6llit6s6nak. alapj6ul szolg6l6 felt6teleknek a min6sit6si enged6ly

id6beli hatdlya alatt K6zszolg6ltat6nak folyimatosan- meg kell felelnie.
37. K6zszolg6ltat6 koteles a telepul6si dnkoimSnyzat, az onkorm6nyzatok t6rsuldsa, valamint aKoordindl6 szerv mint vagyonkezel6 6ltal a i6sz6re uzemeltete-sre 5tadott l6tesitm6nyeke[

eszkOzdket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazd6lkoddsi kozszolgdltatdssal 6rintettegy6b hullad6kgazddlkod6si l6tesitm6nyt Uzemeltetni
38' Kozszolgdltat6 kOteles a jogszabSlyban foglalt el6ir6soknak megfetel6 ugyf6tszolg6latot

m[ik6dtetni.

tv.

Jelen min6sitesi enged€ly 2019. november 30. napjdig hat6lyos.

V.

Jelen adatu6ltoz6s bejelent6si elj5rSs6ban a KormAnyhivatal meg5llapitotta, hogy 30.000 ,- Ft, azazharmincezer forint osszegU eljSrdsi kolts6g merult fel, jmetyet Kozizotgdttat6 meg-ftetett.
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vt.

A hat6rozat ellen kozigazgatdsi Uton tov6bbijogorvoslatnak helye nincs, az k6zbesit6ssel v6glegess6

v|lik, ellene kOzigazgatAsi per indithat6 - az okozott jogserelemre hivatkozissal - a kozl6st6l

sz6mitott harminc napon belUl a F6v6rosi K1zigazgallsi 6s MunkaUgyi Bir6s5gnak cimzett, de a
Korm6nyhivatalhoz 3 peld6nyban irdsban vagy elektronikus kapcsolattartdsra kOtelezett eset6n

elektronikus 6ton beny1jtott keresettel. A bir6sdg a pert t5rgyalSson klvUl bi16lja el, a felek

b6rmelyik6nek k6relm6re vagy ha sz[rks6gesnek tartja tSrgyal5st tart.

Korm5nyhivatal t6jekoztatja Kozszolg6ltatot, hogy zgat6si rendtart6srol szolo

2016. e;i CL. tOrv6ny (a tovAbbiakban: Akr.) 42. $ at kOzleset k6vet6 5 napon

belirl kerheti, hogy a Korm5nyhivatal kerelm6t ismete bir5lja el.

INDOKOLAS

K6zszolgAltat6 2015. szeptember 28-An Cll. min6sit6si osztdlyra vonatkoz6 min6sit6si enged6ly

kiadSsa irAnti k6relmet ny0jtott be a F6felUgyel6s6gre.

K6zszolg5ltato a hullad6kgazdSlkod6si k6zszolgdltat6si tevEkenyseg min6sit6se ir6nti elj6rdsok6rt,

valamint-az igazgatdsijetlegU szolg6ltat6sert fizetend6 igazgat6si szolg5ltat€rsi dijakr6l s26167112013.

(Vil;. 15.) Vtrl-renOetetla tov6bbiakban: VM rendelet) 1. melleklet6nek 2. a) pontj6ban meghat6rozott

- l. min6sit6si fokozai iranti kerelemre vonatkoz6 - 150 000,- Ft igazgatAsi szolg5ltat6si dijat

megfizette.

A F6felUgyel6seg a k6relmet megvizsgdlta 6s meg6llapitotta, hogy a hullad6kr6l szolo 2012- 6vi

Ct-XXXV]iOrven-yben (a tov6bbiakOan: Ht.1, a hullad6kgazd6lkod5si kozszolg5ltatAsi tev6kenys6g

min6sit6s6r6t sz6t6 ZOtg. evi CXXV. tOrv6nyben (a tovdbbiakban: Mtv.), a hulladekgazdAlkod6si

k6zszolg5ttatds v6gz6s6nek fetteteleir6t szol6 38512014. (Xll. 31.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban:

3gSt2O14. Korm. rendelet) foglalt tartalmi 6s formai el6irdsoknak, valamint a K0zszolg5ltat6 dltal

k6relmezett min6sit6si osztdly kOvetelmenyeinek - hiSnypotl6sokat kovet6en - megfelelt-

A F6felUgyel6s6g vizsg5lta, hogy Kozszolg5ltato nonprofit gazdas6gi t6rsas5g, valamint megfelelo

hulladekgizdalk;dasi 
- engedetyekkel rendelkezik. K6zszolg5ltat6 nyilatkozatot tett, hogy

onkorm6-nyzati adohatos6g-gal s2emben koztartozSsa nincs, valamint a koztartoz5smentes adoz6i

adatbizisban szerePel.

K0zszotg6ltat6 nyilatkozott, hogy olyan hullad6kgazd6lkod5si engedellyel rendelkezl gazd,6lkodo

szervezetnek min6sUl, ametyb6n a telepUl6si Snkorm6nyzat 6s az OnkormAnyzal t6rsul6sa a

szavazatok t0bbs6gevel tulajdoni h5nyada alapj6n k6zvetve rendelkezik, 6s a tdrsas6g

tulajdonosak6nt jogoiult arra, hogy a vezeto tisztsegviselok es a felugyel6bizotts6g tagjai tobbs6get

megvdlassza vagy visszah ivja.

A hullad6kgazd6tkoddrsi k0zszolg6ltat6s korebe tartoz6 hulladekok faitbp, tipusa, jellege, mennyisege'

valamint 0sszet6tete - az Mtv. i. S tzl bekezd6s f) pontj6t figyelembe v6ve - a hullad6kjegyzekr6l

s261672t2013. (Vlll. 27.) vM rendelet alapj6n kerult meghatarozasra.

az enged6lyezesi elj5r6s sor6n vizsg6lta, hogy K6zszolg6ltato altal. a

kod6si kSzszoig6ltat6sba bevonni kiv6nt hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge

es alv6llalkoz6i hullad6kgazddlkod6si engedelyei alapjAn biztositott.

A38512014. Korm. rendelet 2. s (1) bekezd6s6nek 2. 6s 3. pontjai alapjSn:

,,2.huttad1kgazddtkoddsikdzszotgdltatdskOrdbetartoz6h
2012.6vicLxxXV.t6ru6ny(atovilbbiakban:Ht.)42.5fi)bekezd6s
szerint lsszegyaftItt, 

^tveft, 
ittetve etsz^llitoft hullad6k, ide6ftve

szdrmaz1 mdsodlagos hullad5kot is;

3. m1sodlagos nuttiieX:: a hutladdkgazddlkoddsi kozszolgdltatds kdrdbe taftoz6 hulladek kezel,se

sordn kdpz6d6, tovdbbi kezel1st igdnyl6 marad$k I ullad5ki'

AHt.42. $ (1) bekezd6s a)-d) pontjai alapj5n:

,,A h ultad'kgazdSlkodflsi k1zszolg 6ltat6s keret6ben a k6z szolg 5ltat6:
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a) az ingatlanhaszndl6k Sltal a k1zszolgdltat6 sz6llitoeszkoz5hez rendszeresitett gyfrjt6eddnyben
gyfritott teleptilAsi hullad6kot az ingatlanhaszndl6ktbl osszegyfrjti 6s elszdllitja - ideeftve a
haztaft4sban k6pzOdd zOldhullad5k, vegyes hulladek, valamint az elkAllnitetten gyljtltt hullad1k
1sszegyAj6sdt 6s elszdllitdsdt is,
b) a lomtalanltds kdr6be taftoz6 lomhulladdkot az ingattanhaszndlikt6l lsszegyfijti, illetve 1tveszi 6s
elszdllitja,
c) az dltala Lzemeltetett hullad5kgyAjt1 ponton, hutladdkgytijtl udvaron gyljtltt vagy dtveteli hetyen
1tveft hulladekot 1sszegyljti es elszdllitja,
d) az elhagyott, illetue ellen1rizetlen kdri)lmenyek kozdtt elhetyezett hutladdkot lsszegyAjil, etszalfitja
6s gondoskodik a hullad6k kezel6s6r6l, ha effe a teleptillsi 1nkormdnyzattal megkatoft
h u llad6kg azddlkod 6 si kdz szolg 1ltatdsi sze z6d6se kiterjed,"

A Ht. 2. $ (1) bekezd6s 43., 21.6s22. pontja alapj6n:

,,43. telepL)l5si hulladdk: a hdztaft1si 6s a hdztaft1si hultad6khoz hasonll szitard hultad'k;
t ..1

21. hdztartdsi hulladdk: a hdztaft1sokban k6pz6d6 vegyes, etkullnitetten gyitjtott, valamint
lomhulladdk, idedrtve a lakdsokban, lak6ingatlanokban, a pihen6s, tidtit*s c6lj6ra haszndlt
helyis6gekben, valamint a lak6hdzak kdzOs haszndlatl helyis\geiben 6s teriiletein k6pz6d6
hullad6kot;
22. hdztaftlsi hulladekhoz hasonl1 hullad$k: az a vegyes, illetue elktillniteften gy0jt6tt huilad1k,
amely a hdztaft1sokon kivhl k6pz6dik, 6s jelleg$ben, 6sszet6tet6ben a hdztart1si hullad,khoz
hasonl6".

A F6felUgyel6seg az enged6lyez6si elj6rds sor5n figyelembe vette Kozszotgdltat6 hulladekgyUjt6
udvar iizemeltet6s6re vonatkoz6 engedelyeit, valamint a 24612014. (lX. 29.) Korm. rendeletben
foglaltakat, ezbd. a F6felugyel6s6g ezen hullad6kokkal tdrten6 hulladekgazd6lkod6si k6zszotg6ltat6st
engedelyezte.

A F6felUgyel6seg OKTF-KP/13155-912015. iktatosz5mU hatArozatAval K6zszotg6ttat6t C/|. min6sitesi
oszt6lyba sorolta 6s r6sz6re a hullad6kgazd6lkoddsi kOzszolgdltatdsi tevekenys6g v6gz6s6re
vonatkoz6 min6sitesi enged6lyt adott ki, tov6bb5 a Ht. 90. S (9a) bekezd6se, vatamini ain4tv. ZZn. 5(1) bekezd6se alapj6n a Hatlrozat kiad6sdval egyidejfleg az OKTF-KP/92T8-2t2O1s:,
1414934-2812013. es 1414934-2512013. ugyiratsz6mokon modositott, 14t4934-21t20.13. iktat6sz6mon
liSdott hulladekgazd6lkoddsi k0zszolg6ltat6si engedelyt 6s a lYt17-212015. iktat6sz6mon kiadott,
212015. sorszdm0 min6sit6 okiratot visszavonta.

Kozszolgdltato 2016. mdjus 2-An lrkezett beadv5nydban a hulladekgazddlkod6si tev6kenys6get 6rint6adataiban i bejelent6st tett a hulladekgazd6lkodasi engedEtyeiben,
a hullad6k kenys6gbe bevonni kiv6ntlullad6kok mennyisegeben,
illetve az a kezett viltozAs tekintet6ben.

KdzszolgSltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghatdrozott - K6zszotg6ltat6
hulladekgazddlkoddsi tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban torten6 vattozas eJet6n sztiks6ges - 30.ObO,- Ft
igazgat5si szol95ltat6si dijat megfizette.

A hulladekgazdAlkoddsi kozszo196ltatdsba bevonni kiv6nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge
K6zszolg6ltat6 6s az igenybe vett alv5llalkoz6k hullad6kgazd6lkoddsi enged6tyei atapj6n biztosifott.'

1.-P_fgl_lgYel6seg a1._a{3tva!toz6s bejelentesi elj6rds sor5n megdilapitotta, hogy Kozszotg6ttato
OKTF-KP/1 3 1 55-91201 s. iktat6szdm0 min6sit6si enged6ilyet rendetkezik.

Az l\4tvr 17. S (2) bekezd6se alapj6n a F6felugyel6s6g OKTF-Kpt5g23-2t2016. iktat6sz6mon 0j
T!!9:,1q!i enged6lyt {9tt x! Kozszolg6ltat6 r6si6re eI az engedety kiaddsdvat egyidejgteg ai
OKTF-KP/1 31 55-9/201 5. iktat6sz6m0 min6sitesi enged6lyt visszavonta.

Kozszolg6ltato 2016. jUlius '13-6n a F6felUgyel6s6gre 6rkezett beadvdnydban t6j6koztatatta aF6fel0gyel6s6get, hogy az OKTF-KP/S923-21i016. iktat6szamon kiadott min6sit6si enged6tybenszerepl6 Onkorm6nyzati Telepiil6siizemeltet6si Szolg6ltat6 6s KereskedelmiNonprofit U Tarsasdgot a tov6bbiakban nem veszi igenybe alvdllalkoz6k6nt.Kdzszolg ta a v6llalkozAsi szezbd6s megsz0ntet6s6t igazoiO dokumentumot.
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A hullad6kgazd6lkod5si k0zszolgdltat6sba bevont hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge KOzszolgdltato es
az ig6nybe vett alv6llalkoz6k hullad6kgazd5lkod5si engedelyei alapj5n tov6bbra is biztositott.

Az OKTF-KP/S923-212016. iktat6sz6mon kiadott min6sit6si enged6lyt a FofelUgyelos6g

OKTF-KP/S 923-4 I 2016. i ktat6szd mon h ivatal b6l modos itotta.

KOzszolg6ltat6 2016. augusztus 23-6n lrkezett beadvdnydban a hulladekgazd5lkod6si tev6kenys6g6t

6rint6 adataiban t6rt6n6 vSltozds miatti adatv5ltoz6si bejelentest tett a hullad6kgazd6lkoddsi

engedelyeiben, a hulladekgazd5lkod5si kOzszolgdltat5si tev6kenys6gbe bevonni kivSnt hulladekok

mennyisegeben, illetve a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si tev6kenys6gbe bevonni kivdnt

telephelyekben bekovetkezett v6ltoz5s tekintet6ben

K6zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj5ban meghat6rozott - K6zszolg6ltat6

hulladek-gazd5lkod6si tev6kenys6g6t erint6 adataiban tOrten6 vdltozAs eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft

igazgat6si szol96ltatSsi dijat megfizette.

A hulladekgazdAlkod6si kozszolgdltat6sba bevonni kiv6nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge

KOzszolg6ltito 6s az igenybe vett alv6llalkoz6k hulladekgazd6lkod6si enged6lyei alapj6n biztositott.

A F6felUgyel6s6g az adatvAlloz6s bejelentesi elj6r5s sorin meg6llapitotta, hogy K6zszolg5ltato

OKTF-KpJSgi3-4t2016. iktatoszAmon modositott, OKTF-KP/S923-212016. iktatosz6mon kiadott

min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a F6felUgyel6seg OKTF-KP15923-712016. iktat6szdmon 0j

min6sit6si engedelyt adott ki Kozszolg6ltato r6sz6re 6s az enged6ly kiad6s6val egyidejUleg az

OKTF-Kp/Sg21-4t2016. iktat6szdmon m6dositott, OKTF-KP/s923-212016. iktat6sz6mon kiadott

min6sit6si enged6lyt visszavonta.

K6zszolg6ltat6 2016. szeptember 2O-An 6rkezett beadvSny6ban a hullad6kgazd6lkod6si

tevekenys6get 6rint6 adataiban t6rt6n6 v6ltoz6s miatti adatvdltozdsi bejelent6st tett a

hulladeligaz-d6lkoddsi enged6tyeiben, a hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltatdrsi tev6kenys6gbe

bevonni kiv6nt hulladekok mennyisegeben, lletve a hulladekgazd6lkodasi k6zszolg5ltat6si

tev6kenys6gbe bevonni kivant telephelyekben bekOvetkezeftvAllozAs tekintet6ben.

K6zszotg6pat6 a VM rendetet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kozszolg5ltat6

hulladek-gazd6lkod6si tev6kenyseg6t erinto adataiban tOrt6n6 vSltozds eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft

igazgat6si szolgdrltat6si dijat megfizette.

A hulladekgazd5lkod6si kozszolg6ltatdsba bevonni kiv5nt hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge

Kozszotgd[Jt6 6s az igenybe vett alv6ltatkoz6k hulladekgazd6lkoddsi enged6lyei alapj6n biztositott.

A F6fetUgyel6seg az adatvdltoz6s bejelentesi elj6r6s sordn meg6llapitotta, hogy KOzszolg6ltat6

OKTF-KP/5gi3-il2016. iktatoszSmon kiadott min6sit6siengedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a F6felUgyel6seg OlflF-KP15923-912016. iktatosz6mon 0j

min6sitesi engedelyt (a tovabbiakbin: Engedelyf-adott ki Kozszotg6ltato reszere 6s az engedely

kiad6s6vat elyioejtirei az oKTF-KP/5glg-ttzolF.. iktatosz5mon kiadott min6sit6si engedelyt

visszavonta.

K6zszolg6ltat6t6l 20.16. szeptember 29-6n az Enged6ly hatdly6nak meghosszabbitAsa ir6nti k6relem

6rkezett a F6felUgYel6segre.

A F6felUgyel6seg meg6llapitotta, hogy Kozszolgdltat6 az Mtv 1g s ttl bekezdesebe.n foglalt hat6rid6

megtarti6vat f6zOerieny:ezte a min-6sit6si engeOery id6beli hat6ly5nak meghosszabbit6s6t.

Kozszolgaltat6 a VM Rendelet 1. meileklet6nek 3. pontj5ban meghat6rozott - l.-min6sitesi fokozatra

vonatkoz6 min6sit6si engedely meghosszabbit5s irAnii kerelem eset6n sziiks6ges - 120'000'- Ft

igazgatAsi szolg6ltat6si dijat megfizette.

Sltatonak - a Ht. 41. S (3)

69 ell6t6s5hoz ig6nYbe vett
BO Domb6v6ri K6rnYezet- 6
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Nonprofit Korl5tolt Felel6ss6gU TSrsas5gnak - hulladekgazd5lkod6si enged6lyeiben v6ltoz5s
k6vetkezett be.

A F6felugyel6seg meg6llapitotta, hogy a m6dosit6s az Engedelyben foglaltakat nem erinti, kiz6r6lag
az Enged6ly melleklet6ben foglaltakat, igy a hulladekgazd6lkodSsi tev6kenysegek nyitvdntart5sbi
v6tel6r6l, valamint hat6s6gi enged6lyez6s6r6l sz6l6 43912012. (Xll. 29 ) Koim. rendelet
(a tov6bbiakban: 439/2012. (X11.29.) Korm. rendelet) 14. S (1) bekezdese alapjdn az Enged6tyt
OKTF-KP/5 923-1 1 I 20 1 6. i ktat6sz6mon h ivatal b6 I m6dos itotta.

A F6felugyel6s6g a min6sitesi enged6ly hat5ly6nak meghosszabbitdsa irdnti elj6r6s sor6n
megdllapitotta, hogy a min6sitesi engedely ki6llitdrs6nak alapj6ul szolg516 fett6teleknek K6zszolgdttat6
megfelel, valamint a min6sit6si oszt5lyra tekintettel kOrnyezetir6nyit5si programmal nem rendelkezett.

A F6fel0gyel6seg meg6llapitotta, hogy az Engedely meghosszabbitds6nak akad6lya nincs, ez6rt
K0zszolg6ltat6 k6relm6re az OKTF-KP15923-1112016. iktat6szdmon m6dositott Enged6ty hat6ly6t
OKTF-KP/9414-612016. iktatoszdm0 hatdrozatdval az Mtv. '13. S (2) UefeiOese atapjan
meghosszabbitotta.

K0zszolg6ltat6 2016. december 15-6n 6rkezett beadv6nydban a hullad6kgazd6lkoddsi tevekenyseget
6rint6 adataiban tOrt6n6 vdltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelent6st telt a huiladekgazdal'kodZsi
engedelyeiben, a hullad6kgazddlkod6si k0zszolg6ltat6si tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hulladekok
mennyis6g6ben, a hullad6kgazd6lkodSsi k6zszolg6ltat6si tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt
telephelyekben, illetve az alv6llalkoz6k enged6lyeiben bekovetkezett vdltozis t6kinteteben.

Kozszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - K6zszolg6ltat6
hullad6kgazd5lkod6si tevekenyseget erint6 adataiban torten6 vaftozas eJet6n szUks6ges - 30.0-OO,- Ft
igazgat6si szolg6ltat6si dijat megfizette.

A hulladekgazd6lkoddsi k6zszolgSltat5sba bevonni kiv6nt hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge
K6zszolg6ltat6 6s az ig6nybe vett alv5llalkoz6k hullad6kgazddlkod6si enged6tyei atapjdn biztosi[ott.

1.1"_fel_1gyel6s69 az adaMAltoz6s bejelent6si elj6r6s sor6n megdttapitotta, hogy Kozszotg6ttat6
OKTF-KP/9414-612016. iktat6szdmon meghosszabbitott, OKTF-kP/5g23-11t2076. iktat6siiimon
m6dositott, OKTF-KP/S923-912016. iktat6sz6mon kiadott min6sit6si enged6ilyel rendetkezik.

OKTF-KP/5923-1312016. iktat6sz6mon Uj
az enged6ty kiad6sdvat egyidejUleg az
OKTF-Kp/5923-1 1 t2016. iktat6sz6mon

adott min6sitesi enged6lyt visszavonta.

Aval jogut6dl6ssal megszUntet6sre kerUlt. A
16l

s
ny

KOzszolgdltat6 a Korm5nyhivatalhoz 2017. febru6r 14. napjAn 6rkezett beadvdnydban a
ys6get erint6 ad ttoz6si bljetent6st
nged6lyeiben, a si tev6kenys6gbemennyis6g6ben kOzszolgaltat-asi
telepiil6sekben

Kozszolg6ltat6 a ll6klet6nek 5. c) pon$5ban meghat6rozott - Kozszolgdltatohulladdkgazdilko int6 adataiban tort6n6 vattozas eJeten szuks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgd !

A Korm6nyhivatal vizsgSlta 6s megSllapitotta, hogy a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ttat6sba bevonnikivSnt hullad6kok tipusa es mennyis6ge K6zszolgdltat6- es az ig6nybe "vett 
alvdllalkoz6k

hullad6kgazddlkod6si enged6lyei alapj6n biitositott.

I hullad6kgazd5lkod5si kOzszolg6ltat6si tev6kenys6gbe Ujonnan bevonni kivdnt telepUt6sekre
Kdzszolg6ltat6, illetue alv6llalkoz6i rendelkeznek hatllyol hullad6kgazd6tkod6si engedelyekkel.
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A Kormdnyhivatal az adatv5ltoz5s bejelentesi eljar6s sor6n meg6llapitotta, hogy Kozszolg6ltat6
OKTF-KP/S923-1312016. iktat6sz6mon kiadott min6sitesiengedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Kormdnyhivatal PE|KTF|2022-512017. Ugyiratsz5mon 0j

min6sitesi engedelyt adott ki, 6s az engedely kiad6sdval egyidejUleg az OKTF-KP15923'13120'16.

iktatosz6mon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta.

K6zszolg5ltato a Korm6nyhivatalhoz 2017. 6prilis 18. napj6n erkezett beadv6ny5ban a
hulladek-gazd5lkoddsi tev6kenys6get erinto adataiban tOrt6n6 v5ltoz5s miatti adatv6ltoz5si bejelentest

tett a -hulladekgazddrlkod6si enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hullad6kgazddlkod5si

kozszolg6ltat5si t6vekenysegbe bevonni kiv6nt telepulesekben bekovetkezett v6ltozds tekinteteben.

K6zszolg6ltat6 a VM rendetet 1. melleklet6nek 5. c) pontj5ban meghat6rozott - KOzszolg6ltato

hulladek-gazd6rlkod5si tev6kenys6g6t erint6 adataiban t6rt6n6 v5ltozds eset6n sz0ks6ges - 30.000'- Ft

igazgatdrsi szol96ltatdsi dijat megfizette.

A Korm5nyhivatal vizsgilta es meg6llapitotta, hogy a hulladekgazd6lkod5si kozszolgSltatSsba bevonni

kiv6nt hullad6kok ti[usa 6s mennyisege (ozszolg5ltat6 6s az ig6nybe vett alv6llalkozok

huiladekgazd6lkod5si engedelyei alapj6n tov6bbra is biztositott.

A huilad6kgazd5lkod6si kozszolg6ltat6si tev6kenys6gbe ojonnan bevonni kiv6nt telepiil6sre

K6zszolg6ttii6, itletve alv6llalkoz6iiendelkeznek hat6lyos hulladekgazdalkodasi enged6lyekkel.

A Korminyhivatal vizsg6lta 6s meg6llapitotta, hogy K6zszolg5ltat6 a vdltoz6st k6vet6en tov6bbra is

megfelel a C/|. min6sit6si osztdrly k6vetelm6nyeinek.

A Kormdnyhivatal az adatvdltoz6s bejelent6si elj5r6s sor6n meg6llapitotta, hogy KOzszolgdltato
pElKTFlZO22-Sl2O17.ugyiratsz5mon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik'

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjdn a Korm5nyhivatal PE1KTFI2022-812017. Ugyiratsz6mon Itj

minositesi engedelyt adott ki, 6s az engedely kiad6rs6val egyidejUleg a PElKTFl2o22-512017.

Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

KOzszolgdltato a Korm6nyhivatalhoz 2017. mSjus 29. napjin Erkezett beadv5nydban a

hullad6k-gazd6lkod6si tevekenyseg6t erint6 adataiban t6rt6n6 v6ltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelent6st

tett a -hulladekgazd6lkod6si- eigedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazd6lkoddtsi

k6zszolg5ltat6si ievekenysegbe O6vonni kivdnt hullad6kok tipus6ban 6s mennyis6geben, valamint

telepUleiekben 6s az igenybe vett alv6llalkoz6kban bekOvetkezett v6ltoz6s tekinteteben.

K6zszolg6ltato a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6rban meghat6rozott - Kozszolg5ltat6

hulladek-gazd6lkod6si tevekenys6g6t 6rint6 adataiban torten6 valtozes eset6n szuks6ges - 30.000'- Ft

igazgat6si szolg6ltatisi dijat megfizette.

A Korminyhivatat vizsgatta 6s megAllapitotta, hogy a hullad6kgazddlkodAsi k0zszolg6ltat6sba bevonni

kivAnt huladekok ti[usa 6s irennyisege (ozszolg6ltat6 6s az ig6nybe vett alv6llalkoz6k

huiladekgazd6lkod6si engedelyei alapj6n tov6bbra is biztositott.

A hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si tevekenys6gbe 0jonnan bevonni kiv6nt telepiil6sre

Kozszotgalta-t6, iletve alv6llatkozoiiendetkeznek hat6iyos hulladekgazd6rlkod6si enged6lyekkel.

A Korm5nyhivatal vizsg6lta es meg5llapitotta, hogy K0zszolgdltat6 a vdltoz5st kOvet6en tov6bbra is

megfelel a C/|. min6sitesi osztdly kOvetelm6nyeinek'

A Korm6nyhivatat az adavdltoz6s bejelent6si elj6r6s sor5n meg6llapitotta, hogy K0zszolg6ltato

pEKfFDO22-812017. ligyiratszSmon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se atapj6n a KormAnyhivatal PE/KTF\2O22-20\2017. Ugyiratslalnglt !j
minosit6si erigeo6tyt adott ki, 6s-az enged6ty kiad6sSval egyidej0leg a PElKrFl2022-812017'

Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta'

Kozszolgaltato a Korminyhivatalhoz 2017 . augusztus 18. napj5n 6rkezett beadvdnyaban a

hulad6k-gazd5tkoddrsi teveklnys6get erinto adataibin tort6n6 v6ltoz6s miatti adatv6ltozdsi bejelentest

tett a hulad6kgazd6tkod6si enge-delyeiben, telephelyeiben, a hulladekgazddlkod6si k0zszolg5ltat6si
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tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hulladekok mennyis6g6ben, valamint telepOl6sekben bek6vetkezett
v6ltozSs tekintet6ben.

K0zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mell6kletenek 5. c) pontjdban meghat6rozott - K6zszolg6ltat6
hulladekgazdSlkod6si tev6kenys6g6t erint6 adataiban t6rten6 vdltoz5s eset6n szukseges - 30.O-OO,- Ft
igazgatAsi szolg6ltatdsi dijat megfizette.

A Kormdnyhivatalvizsg6lta es meg6llapitotta, hogy a hullad6kgazd6lkod6si kOzszolgdltatdsba bevonni
kivSnt hulladekok mennyis6ge K6zszolgSltat6 6s az igenybe vett alvdllalkoz6k hullad6kgazddlkoddsi
engedelyei alapj6n biztositott.

A hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltatSsi tev6kenys6gbe Ujonnan bevonni kivdnt telepUt6sre
Kozszolg6ltat6, illetve alv6llalkoz6i rendelkeznek hatdlyos hulladekgazd6lkoddrsiengedelyekkel.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s megdllapitotta, hogy KOzszolgdltato a v5ltoz5st k0vet6en tov6bbra is
megfelel a C/|. min6sitesi oszt6ly kdvetelm6nyeinek.

A Korm6nyhivatal az adatvAlloz6s bejelentesi eljdr6s sorSn meg6llapitotta, hogy Kozszolgdltat6
PE|KTF12022-2012017.Ogyiratsz5mon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtu. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Korm5nyhivatal PE1KTF12O22-2612O17. ligyiratszdmon Uj

T|ng|llegi engedelyt adott ki KOzszolgAltato r6sz6re, 6s az enged6ly kiadds5vai egyidejrileg i
PE|KTF12022-2012017. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta.

K0zszolg5ltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2017. december 5. napj6n 6rkezett beadv6ny5ban a
hullad6kgazd6lkod5si tevekenys6g6t 6rint6 adataiban tdrt6n6 vdltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelentest

lett a hullad6kgazd5lkod6si enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hullad6kgazd6tkoddsi
k6zszolg5ltat6si tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hullad6kok tipus5ban 6s mennyiseg6ben
bekdvetkezett v6ltoz6s tekintet6ben.

Kozszolg6ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - KOzszolgaltat6
hullad6kgazddlkod6si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban t0rt6n6 v6ltoz6s eset6n szukseges - 30.O-OO,- Ft
igazgatdsi szolg5ltatdsi dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsgSlta 6s meg6llapitotta, hogy a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6sba bevonni
kivAnt hulladekok mennyis6ge K6zszolg6ltat6 6s az ig6nybe vett kdzszolg6liat6i alv6llalkoz6k
hu llad6kgazd5lkodSsi enged6tyei alapj6n biztositott.

K6zszolgdltat6 az adatv6ltoz6si eljdrSs sor6n kerte a'19-es fdcsoportba tartoz6 hulladekok
enged6lyeztet6set is a hullad6kgazd6lkod6si kOzszolg5ltat5s k6r6n belul. Tekintettel arra, hogy ezen
hullad6kok a hullad6kgazdSlkod6si k6zszolgdltat6s k0r6be tartoz6 hullad6kok Kozszotgaltato 6ltat
itzemeltetett hullad6kkezel6 letesitm6nyben t6rt6n6 kezel6se sor5n k6pz6d6 mdsodlagos hulladekok,
ez6rt a Kormdnyhivatal ezen hulladEkokkal tort6n6 hulladekgazdAlkoddsi [ozszolg6ttatdsi
enged6lyezte.

A Korm5nyhivatal vizsg6lta 6s megdllapitotta, hogy K6zszolgsltat6 a vdltozdst k6vet6en tov6bbra is
megfelel a C/|. min6sit6si oszt6ly kOvetelm6nyeinek.

A_Kormdnyhivatal az adatv6ltozAs bejelent6si eljSr6s sor6n meg5llapitotta, hogy Kozszolgdltat6
PE|KTF12022-2612017. Ugyiratszdmon kiadott min6sit6si enged6llyet rendetkezik.

Az Mtv. 1 Kormdnyhivatal PE/KTF1574-312}18. ugyiratszdmon Ujminosit6si t6 r6sz6re, 6s az enged6ly kiaddsdva'i'egyidejUbg dPEIKTFI2O t min6sit6siengeddlyt visszavonta.

K6zszolg6ltat6 a Kormdnyhivatalhoz 2018. m6rcius 13. napj6n 6rkezett beadvdny6ban a
hullad6kgazddlkod6si tev6kenys6get erint6 adataiban tort6n6 vAltoz3s miatti adatudltoz6si bejelentest
tett a hullad6kgazd6lkod6si engedelyeiben, telephelyeiben, a hullad6kgazddlkod6si kcizszolgdttat6si
tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hullad6kok mennyis6g6ben, valamint a hullad6kgazdZlkodasi
kOzszolg5ltat6si tev6kenys6g ellSt6sdra bevont alv6llalkoz6kban bekdvetkezett vSltozSs tekinteteben.
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K6zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - K6zszolg5ltat6
hullad6kgazdalkod5si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tOrteno vSltoz6s eset6n sziiks6ges - 30.000,- Ft

igazgat6si szolg6ltat6si dijat megfizette.

Kozszolgdltato 2O18. 6prilis 4-en a Korm6nyhivatalhoz 6rkezett level6ben k6relmezte a

Kormanyhivatalndl folyamatban lev6 adatvSltozdsi eljdr6s szUnetel6s6t, tekintettel arra, hogy a

min6sitesi enged6lyben szerepl6 hullad6kgazd6lkod5sienged6lyeinek modosit5sa folyamatban van.

A Korm6nyhivatal KOzszolgsltat6 k6r6s6re PE/KTFO/003O8-212018. Ugyiratszam0 v6gz6s6vel a

PEIKTFtST4-312018. Ugyiratszdmon kiadott C/|. min6sit6si oszt6lyra vonatkozo min6sitesi enged6ly

adatvi ltoz5sSva I ka pcsolatos eljdr5s sz [inete les6t meg6 I lap itotta.

K6zszolg5ttato az Akr.49. S (2) bekezd6seben foglalt hatdrid6n belUl, a Korm6nyhivatalhoz 2018.

jgnius it-en 6rkezett k6relm6ben kErelmezte az elj6rds folytat5s6t, valamint megkUldte a

KormSnyhivatal r6sz6re a szuks6ges dokumentumokat.

A Korm5nyhivatal vizsg6lta 6s meg6llapitotta, hogy a hulladekgazd6lkoddsi kOzszolgSltat6sba bevonni

kivdnt hullad6kok mennyis6ge Kozszolg6ltat6 hullad6kgazdSlkod5si enged6lyei alapj6n biztositott.

A KormSnyhivatal az adatttAlloz5s bejelentesi elj6r5s sor5n megillapitotta, hogy K6zszolg5ltato

PE1KTFlST4-3120'18. iigyiratszAmon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjdn a KormSnyhivatal PE/KTFO/00308-412018. Ugyiratsz6mon 0j

min6sit6si enged6lyt adott ki Kozszolgdltato r6sz6re, 6s az enged6ly kiadds6val egyidejUleg a

PEIKTFtST4-312018. Ugyiratsz5mon kiadott min6sitesi enged6lyt visszavonta.

K6zszolgAltat6 a KormSnyhivatalhoz 2018. november 19. napj6n 6rkezett beadv6ny6ban a

hullad6kgazddlkod6si tev6kenyseg6t erint6 adataiban t6rt6n6 v6ltozSs miatti adatvAltoz5si bejelentest

tett a hullad6kgazddlkod6si enged6lyeiben, valamint a hullad6kgazd6lkod6si kOzszolg6ltat6si

tevekenys6gbe bevonni kivdnt hullad6kok mennyis6g6ben bekdvetkezett v6ltozAs tekintet6ben.

KOzszolgdltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghatdrozott - K6zszolgAltato

hullad6k-gazd6lkoddsi tev6kenys6get erint6 adataiban t6rt6n6 vAltoz5s eset6n szi.iks6ges - 30.000,- Ft

igazgatSsi szolgAltat6si dijat megflzette.

A Korm5nyhivatal vizsgdlta 6s meg6llapitotta, hogy a hulladekgazdSlkod6si k6zszolg6ltat5sba bevonni

kiv5nt hullad6kok mennyis6ge Kozszolg6ltat6 hulladekgazd6lkodAsienged6lyeialapj6n biztositott.

A Korm6nyhivatal az adaydltozAs bejelent6si eljirds sor5n meg6llapitotta, hogy KOzszolg6ltato
pE/KTFO/OO 308-4t2018. Ugyiratsz5mon kiadott minosit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjdrn a KormSnyhivatal 0j min6sit6si enged6lyt adott ki Kdzszolgdltato

r6sz6re, Es-az enged6ly kiad6s6val egyidejUleg a PE/KTFO100308412018. UgyiratszAmon kiadott

min6sitesi enged6lyt visszavonta.

K6zszolg6ltat6 k6teles a min6sit6si engedely kidrllitis6nak alapj6ul szolg616 felt6teleknek az enged6ly

id6beli [at6lya alatt folyamatosan megfelelni, igy koteles a min6sit6si engedelyben feltuntetett' a

hullad6kgazdattooasl k-6zszolg6ltat6sbL bevont hullad6kok tipus6ra es mennyis6g6re vonatkozo

fett6telekLt fotyamatosan biztositani, tov6bb6 az Mtv. 6ltal a hullad6kgazd5lkod6si k0zszolg6ltat6si

tev6kenys6gbe bevont szdrllit6j6rmUvek, c6lg6pek, valamint hullad6kkezel6 l6tesitmenyek tulajdoni

viszonyaira vonatkoz6 e16irAsoknak megfelelni.

A hat6rozat rendelkez6 r6sz6nek lll. pontj6ban foglalt el6ir6sok az al6bbiakon alapulnak:

- 1. pont az Mtu. 8. S (2) bekezd6s c) pontja alapj5n.
- 2. pont a Ht. 62. $ (1) bekezd6se alapj6n'
- 3. pont a 385t2014. Korm. rendelet 3. $ (1) bekezdese alapj6n.
- 4. pont az Mtv. I S (2) bekezd6s f) pontja alapjSn.
- 5. pont a38512014. Korm. rendelet 3. S (2) bekezdese alapj6n.
- 6. pont a Ht. 62. $ (1) bekezd6se alapjdn.
- 7. pont a Ht. 62. $ (1) bekezd6se alapj6n.
- 8. pont a Ht. 34. $ (8) bekezdese alapj6n.
- 9. pont a Ht. 41. $ (1) bekezdEse alapj6n.
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- 10. pont a Ht.42. $ (1) bekezd6s a), c)es d) pontjai alapj6n.
- 11. pont a Ht.42. $ (1) bekezd6s e) pontja alapj6n.
- 12. pont a HL 42. $ (1) bekezd6s f) pontja alapj6n.
- 13. pont a Ht.44. $ (1) bekezdese alapjdn
- 14. pont a Ht. 42. S (5) bekezd6se alapjdn
- 15. pont a Ht. 42. $ (5) bekezdEse alapj6n
- 16. pont a Ht. 66. $ (1) bekezd6se alapj6n
- 17. pont a 38512014. Korm. rendelet 6. g alapj6n.
- 18. pont a 38512014. Korm. rendelet 7. $ alapjdn.
- 19. pont a 38512014. Korm. rendelet 8. g (1)es (2) bekezd6se atapj6n.
- 20. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. g (1) bekezd6se alapjSn.
- 21. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. g (2) bekezdflse alapjdn.
- 22. pont a Ht. 42. $ (1) bekezdese b) pontja alapj6n.
- 23. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. g (4) bekezdese alapj6n.
- 24. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. g (5) bekezd6se alapj6n.
- 25. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. g (1) bekezd6se alapjdn.
- 26. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. g (2) bekezd6se atapj6n.
- 27. pont a 38512014. Korm. rendelet 11. g (1) bekezd6se atapj6n.
- 28. pont a 38512014. Korm. rendelet 11. g (2) bekezd6se atapj6n.
- 29. pont a 38512014. Korm. rendelet 11. S (3) bekezd6se atapj6n.
- 30. pont a 38512014. Korm. rendelet 2. g (1) bekezd6s 2. 6s 3. pontjaiatapj6n.
- 32. pont a Ht. 41. S (3) bekezd6se 6s a Ht. 62. g (1) bekezd6se atapj6n.
- 33. pont a Ht. 37. $ (2) bekezd6se alapj6n.
- 34. pont a Ht. 41. $ (3) bekezd6se 6s a Ht. 62. g (1) bekezd6se atapj6n.
- 35. pont az Mtv. 11. $ 6s a Ht. 4'1. g (3) bekezdese alapjdn.
- 36. pont az Mtv. 10. $ alapjSn.
- 37 . pont a Ht. 42. $ (1) bekezd6s g) pontja alapjdn.
- 38. pont a Ht.42. $ (1) bekezdes h) pontja es a Ht. 53. g-a atapj5n.

A hatdrozat rendelkez6 r6sz6nek lV. pontj6ban foglalt id6beli hat6ly a PE/KTFOIOO3OS-412018.
Ugyiratsz6mon kiadott min6sitesi engedEly lV. pontja 6s az Mtv. 9 S (4) bekezd6se atapj5n keriilt
meghat6rozdsra.

Ha K6zszolgAltato az enged6lyezett tev6kenysbg6taz engedely id6beli hat6ly5nak lej5rtdt k6vet6en is
folytatni kivdnja, akkor az Mtv. 13. $ (1) bekezdese alapjdn a min6sit6si engedely hatSly6nak lejdrta
el6tt legkes6bb 90 nappal beny0jtott k6relm6vel kezdem6nyezheti a min6sitesi enged6ly hatalyinak
meghosszabbitds5t. A min6sit6si enged6ly hat6ly6nak meghosszabbit6s516l sz6l6 hatirozat
v6glegess6 v6l6s6ig a k6relmez6 a hat6lyos - kor6bbi - min6sit6si engedely alapj5n v6gezheti a
tev6kenyseg6t.

Ha Kdzszolg6ltato szem6ly6ben, vagy hulladEkgazd6lkod6si tev6kenys6g6t nem 6rint6 adataiban
olyan v6ltozds k0vetkezik be, amely a kiadott min6sit6si engeddly adat6nak megvdltoztat6sdt igenyli,
akkor az Mtv. 11.S (1) bekezd6se szerint a Kozszolgdltat6 a v6ltoz6s bekovetkez6sdt6l szdmitott
15 napon belul adatualtoztat6si k6relmet ny0jt be. A k6relemhez csatolni kell az adatv6ltoz6st igazolo
okiratot.

Amennyiben K6zszolgdltat6 tev6kenys6g6ben olyan v5ltozds kovetkezik be, amely alapj1n a
K6zszolg6ltat6 a min6sit6si enged6lyeben foglalt min6sit6si osztdly fett6teleinek, koveielmenyeinek
m6r nem felel meg, a K0zszolg5ltat6 az Mtv. 12. $ (2) bekezd6se atapjln - a v6ltoz6sok
bek0vetkez6s6t6l sz6mitott 15 napon belUl - ezl a t6nyt a KormSnyhivatalnak bejelenti.
A bejelent6ssel egyidej0leg a K0zszolg6ltat6 a vAltozSsoknak megfelel6 min6sit6si oszt6lyba sorot6st
tartalmaz6 m6dosit6si k6relmet nyrijt be.

Ha a K6zszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6get 6rint6 adataiban olyan vdltoz6s kovetkezik
be, amely a min6sit6si osztdlyba sorolSs5t nem 6rinti, a K6zszolg6lta[6 e t6nyt a vdltozds
bek6vetkez6s6t6l sz6mitott 15 napon betUl bejetenti.

Ha a Kdzszolg6ltat6 az Mtu. 11. $ szerinti adatvAltozdsra vonatkoz6 bejelent6si kotelezetts6g6nek
hatdrid6ben nem tesz eleget, a min6sit6 az Mtv. 15. S (1) bekezd6se alapj6n a K6zszolg6ltat6t 5b OOO
forint OsszegU birs6g megfizet6s6re kOtelezi, 6s hatdrid6 tUzes6vel felsz6litja ai adatu6ltoz6s
bejelent6s6re.
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Kdzszolg6ltato a hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g folytat6s5nak megszlintetes6t, befejez6s6t -
a megszuntetest, befejezest megel6z6en legal6bb 30 nappal a Korm6nyhivatalnak a
hulladekgazd6lkoddsi tevekenysegek nyilv6ntartdsba vetel6r6l, valamint hatos5gi enged6lyez6s6r6l
sz6l6 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet) '14. $
(2) bekezdese alapj6n bejelenti.

A Korm5nyhivatal felhivja K0zszolg5ltat6 figyelm6t a 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet al6bbi
rendelkez6s6re:

,,r5 S fi) A klrnyezetvddelmihat1sdg az engedhlyt hivatalbolvisszavonhatia, ha
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hulladdkkal kapcsolatos nyilvdntaft1si 6s adatszolgdltatdsi
kOtelezettsegekr1l sz6l6 kormdtnyrendeletben meghatdrozott k1telezettseg6nek,
b) megdllapitja, hogy a k6relmez6 a k1relemben val6tlan adatokat szerepeltetett 6s az engedely
kiaddsdt ez €rdemben befolydsolta,
c) az engeddly jogosultja a tev5kenys6g1t az engeddlyben foglaltakthl eltdr1 m6don gyakorolia, vagy
d) az enged5ly jogosultja a hat1sdgi ellen6rz1st akaddlyozza.
(2) A kornyezetvddelmihatdsdg az engeddlyt hivatalb6l visszavonia, ha
a) az engedely megaddsdhoz el1ift felt1telek mlr nem 1llnak fenn,
b) az engeddty jogosultja az engeddlyezeft hulladdkgazddlkoddsi tevAkenys6ggel felhagy, azt
megszilnteti, valamint
c) a hultad1kgazdltkod6si tev1kenys6g folytatdsa a kOmyezet veszdlyeztetes5vel, szennyez5sdvel,
kdrositdsdval j6r.
(3) A k;rnyezetvddelmi hat6sdg az enged6ly visszavondsa esetdn hatdrozatdban meghatdrozza a

tev6kenys6g felhagydsdra, valamint sziksdg eset6n a monitoringra, utogondozdsra vonatkoz6
kOvetelmOnyeket."

Az Mtv. 16. $ szerint:

,,(1) A min6sit6 a mindsit*siengeddlyt visszavonia, ha a k6relmez1
a) a 13. $ (3) bekezdlsdben vagy
b) a 14. $ (2) bekezdds6ben
foglalt felhivdsnak hat6rid6n beltil nem tesz eleget.
(2) A min6sit6 a minlsltdsi engeddlyt akkor is visszavonia, ha a min1sitds megad1s(thoz el6irt
feltdtelek mdr nem 1llnak fenn."

A Ht.84. S (1) 6s (2) bekezd6se szerint:

,,(1) A k1rnyezetv1detmi hat6sdg az e t6ru6nyben, valamint mds iogszabdlyban meghatdrozott
el6irdsok teljesitlse 1rdekdben a hullad5kbirtokost, a hulladdk tulaidonosdt, illetve a
k6rn yezeth a sz n 6l6t kdtel ez i
a) a jogszabAlyban foglalt vagy hat6sdgi hatdrozatban el1irt k1telezetts6geinek betartdsdra, illetve

a jogis6rt6 dttapot megsziintetdsdre, ha az abban foglalt el1irdsokat a hulladdk bittokosa, tulaidonosa,

illetve
a k1rnyezethaszndt| megszegi, teljesdllstiket elmulasztia, illefue a hulladekgazd1lkoddsi
enged6lyhez vaqY

a min1iircsi enged1tyhez kltdtt tev1kenys1get az engedelfi1l, a nyilvdntartdsba v6telhez kdtdtt

tev1kenysdget a nyilvdntaft1st6l eltdrd m1don gyakorolia;
b) a kOriyezetet vesziltyeztet6, szennyez1, illetve kdrosit1 tev6kenys6g felfilggesztdsdre,

abbahagydsdra, az eredeti 1llapot helyredllitdsdra;
c) a kOiiyezet szennyezdse esetlben olyan intezked1s megt6tel6re, amely a kdrnyezetszennyez6st
csokkenti vagy megszilnteti, a k6rnyezet kdrosoddsdt kizdria.
(2) A k6rnye2etv6detmi hat6sdg - az (1) bekezd*sben foglaltakon thlmen1en - felfi)ggeszti, korlltozza
vigy megtittja a hutlad1kgazddlkoddsi enged6tyhez, minlsltisi enged€lyhez kOtdtt tev6kenysdg

engeAetytOt elt6r6 vagy engeddly n6lkAli, valamint a nyilvdntaftdsba v6telhez k1tOtt tevdkenys6g

ny1vantZnasbl ett1r1 vagy nyitvdntaft|s n$tkilli folytatdsdt. A hatdrozat azonnal vdgrehaithat6vd

nyilvdnithat6."

A Ht. 86. $ (1) bekezdes a) 6s b) pontjaiszerint:

,,Az a term1szefes vagy jogi szemdly, egy$ni v1ltalkozo, tovdbbd iogi szem6lyis5ggel nem rendelkez1

szervezet, aki(amely)
a) a hutlad1kgazddlkoddssal kapcsolatos jogszabdly, k1zvetlent)l alkalmazand6 unios iogi aktus vagy

hat1sdgi hatdrozat el1irdsait megsdrti,
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b) hat6sdgi engeddlyhez, hozzdjdrul1shoz, nyilvdntartdsba v6telhez vagy bejelent*shez kOtOtt
hulladdkgazddlkoddsi tevdkenysAget enged6ly, hozzdjdrul1s, nyilv1ntaft1sba v6tel vagy bejelentes
ndlkiil, tovdbbd att6leltdr1en v6gez, [...]
azt a k1rnyezetv1delmi hatosdg a hulladdkgazddlkoddsi birsdg m6ft6kdr6l, valamint kiszabdsdnak 6s
meg1llapitdsdnak modjardl szol6 kormdnyrendelet szerint hulladekgazddlkoddsi birsSg megfizetdsdre
k1telezi."

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

,,kdzszolgdltato: az a hulladdkgazddlkoddsi kOzszolgdltatdsi tevdkenys6g min1sitdserhl szol6 tOru6ny
szerint min1sitett nonprofit gazdasdgi tdrsasdg, amely a telepill1si 1nkormdnyzaftal k1tltt
hullad€kgazddlkoddsi kdzszolgdltatdsi szerz1d1s alapjdn hullad6kgazddlkoddsi kozszolgdltatdst l6t
el;"

A Ht. 33. $ szerint.

,,(1) A telept)lisi dnkormdnyzat az 1nkorm(tnyzati hullad6kgazddlkoddsi kOzfeladat ell6t6sdt a
k1zszolgdltatoval kOtott hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgdltatdsi szerz6d6s (ttjdn biztositja.
(2) A telepal6si 6nkormdnyzat az 6nkormdnyzati hulladdkgazd1lkoddsi kOzfeladat eltdtdsdra
kozbeszerzdsi eljdrdst folytat le, kiveve, ha a kdzbeszez1sekrOl sz6l6 tOrv1ny (a tovdbbiakban: Kbt.)
szerint nem kell kOzbeszerzdsi eljdrdst lefolytatni, a hullad$kgazddlkoddsi kdzszolgdltatdsi szerz1d1s
megkdt5se nem taftozik a Kbt. alkalmazdsi kOrdbe, vagy ha a hulladekgazddlkoddsi kOzszolgdltatdsi
szerz6d0s megkot6se a Kbt. szeinti kivdteli k6rbe esik.
(3) A telhivdsban az ajdnlatker1 meghatdrozza, hogy a kOzbeszezdsi eljdrds sordn mityen, a
hullad5kgazddlkoddsi kdzszolgdltatdsi tevekenysdg min1sit1sdr1l szol6 tdrv1ny szerint osztdtyba
sorolt gazdasdgi szerepl1k tehetnek ajdnlatot vagy ny(tjthatnak be r*szvdteli jelentkez*st."

A Kormdnyhivatal felhlvja Kozszolg6ltat6 figyelm6t, hogy a Ht. 90. $ (8) bekezd6se 6rtetm6ben
hulladekgazd5lkod6si kozszolgdltat6st csak az a nonprofit gazdas6gi t6rsas5g v6gezhet, amely a
telepUlesi Onkormdnyzattal 2013. janudr 1. napj6t kOvet6en hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat5si
szez6d6st k6t0tt.

K0zszolg5ltat6 M I N_097 1201 5. sz6mon ny ilv6ntart6sba lett v6ve.

A Korminyhivatal megillapitotta, hogy Kdzszolg6ltato 6ltal 2018. november 19. napjin
el6terjesztett k6relem, valamint annak mell6kletei hi6nytatanul tettek beny0jtva, iltet6leg a
rendelkez6sre ill6 adatok alapj6n a t6nyill5s tisztizott, valamint nincs ettenr6rdekfi iigyf6l. A
k6relem megfelelt az Akr. 41. S (1) bekezd6s6ben foglalt felt6teleknek, ez6ft Korm5nyhivatat
jelen d6nt6s6t somm6s eljir5sban hozta meg az Akr. 50. g (2) bekezd6s6nek b) pontja szerinti
i,igyint6z6si hatirid6n belii l.

A KormSnyhivatal hatdskOre 6s illet6kess6ge a 7112015. (lll. 30.) Korm. rendetet 8. g 6s 10. g
f) pontj6n alapul.

Az Akr. 124. 5 valamint az eljArAsi k0lts6gekr6l, az iratbetekint6ssel 6sszefUgg6 k0ttsegterit6sr6t, a
k0lts6gek megfizet6s6r6l, valamint a koltsegmentess6grol sz6l6 469t2017. (Xtt. 28.) Korm. rendelet
1 S (1) bekezd6s 2. pontja alapjdn elj6r6si k6ltseg azigazgatAsiszolgdltat6sidij.

A fentiek 6rtelm6ben a KormSnyhivatal az eljdrr6si k6lts6gr6l a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint
dOntOtt.

A Korm5nyhivatal a min6sit6si engedelyt a Ht.62. $ (2) bekezd6se 6s az Mtv.8 S (1) bekezd6se
valamint a 17. $ (2) bekezd6se alapj6n adta ki, figyelemmel az Akr.80. g es 81. g-aiban fogtattakra.

Jelen hatSrozat bir6sdgi felulvizsgAlat6nak lehetos6get az Akr. 114. S (1) bekezd6se biztositja. A
kdzigazgatAsi 6s munkaUgyi bir6s6g illet6kesseg6t KormSnyhivatal a k1zigazgat6si perrendtart6sr6l
s26162017.6vi l. t6rv6ny (tov6bbiakban: Kp.) 4.S (1) es 13. $ (1) bekezdesei alapjdn 6llapitotta meg.
A keresetlev6l beny[jt6s6nak helye es ideje a Kp.39. $ (1) bekezd6se alapj5n kerUlt meghatbrozflsra.
A t6rgyal6s tartSsa ir6nti k6relem lehetos6g6r6l valo tdj6koztat6s a Kp. 77. g-6n alapul, amely szerint
ha egyik f6l sem keri tSrgyalSs tart6sAt, 6s azt a birosdg sem tartja szUks6gesnek, a bir6s6g
tdrgyal5son kivUl hat6roz. Tlrgyalls tart6s6t a felperes a keresetlev6lben az alperes a v6diratban
k6rheti. Ennek elmulaszt6sa miatt igazol6si k6relemnek nincs helye. Az elektronikus Ugyint6z6sre
kdteles szem6lyek kdr6t az elektronikus Ugyintez6s 6s a bizalmi szolg6ltatdsok 6ltal5nos szab6lyair6l
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sz6l6 2015. 6vi CC)fi||. t6rv6ny 9. $-a hat5rozza meg. A7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 8. $ alapj6n
az orsz6gos illet6kessegU kOrnyezetvedelmi hat6sdtg a Korm6nyhivatal.

A teljes elj6r6sban t6rt6n6 elbirdl5s lehet6seget az Akr.42. $ biztositja.

Jelen hat6rozalaz Akr. 82. $ (1) bekezdese alapjSn a k6zl6s6vel v6gleges.

Budapest, 2018. november 26.

Kapj6k: Ugyint6z6i utasit6s szerint.
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PETKTFO/00308-6/2018. iigyiratszim0 enged6ly 1. szimI mell6klete

Bevont k6zszolgdltat6i alv6llalkoz6k:

- BIOKOM P6csi V6ros0zemeltet6si 6s K6rnyezetgazd6lkod6si Nonprofit Korlitolt
Fetel6ss6gfi Tirsasig (sz6khely: 7632 Pecs, Sikl6si 0t52., KUJ. 100210619)

. a F6felUgyeloseg Sltal OKTF-KP/3128-1112016. iktat6szSmon kiadott vesz6lyes
hulladekok sz6llit6s6ra 6s nem vesz6lyes hullad6kok sz6llitds6ra es gyUjtesere
vonatkoz6 enged6ly alapjAn,

- Szentl6rinci K6ziizemi Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gI Tirsas6g (sz6khely:
7940 Szentl6rinc, P6csi 0t21., KUJ: 100329645)

o a Korm6nyhivatal Altal 73$12016. iktat6szdmon m6dositott, a FelUgyel6seg dltal
1515-812014. iktatdsz6mon kiadott nem vesz6lyes hulladekok gyUjt6sere 6s
sz6llit5s6ra vonatkoz6 enged6ly alapj5n,

- Kom!6i V6rosgazdilkod6si Nonprofit Zirtk6rfien M[kdd6 R6szv6nyt6rsasig (szekhely:
7300 Koml6, Bem J6zsef utca24., KUJ: 100293760)

. a F6felUgyel6seg 6ltal OKTF-KP|1O215-812016. iktat6sz6mon kiadott nem vesz6lyes
hulladekok sz6llit6s6ra 6s gyUjtesere vonatkoz6 engedely alapjdn,

- BONYCOM Bonyhfidi K0zijzemi Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gfi T6rsasig (szekhely:
7150 Bonyh6d, Mikes utca 3., KUJ: 100305007)

. a F6felUgyel6seg 6ltal OKTF-KP11493-8/2016. iktat6sz6mon, 1417906-1812013.
itgyiratsz6mon modositott, '1417906-1312013. iktat6sz5mon kiadott nem vesz6lyes
hulladekok sz6ll it6s6ra vonatkoz6 engedely alapj6n.
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