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HATAROZAT

t.

A Pest Megyei Kormenyhivatal (a tovabbiakban: Kormenyhivatal), mint hataskorrel rendelkezo elso
foku kornyezetvedelmi hat6sag a O6l-Kom D6l-Dunintfli Kommun6lis SzolgSltat6 Nonprofit
Kodetolt Felel6ss6g0 TarsasSgot (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si u 52., KUJ: 100279306,
cegjegyzekszam: 02-09-064556, ad6szem: f 541587 -242, statisztikai szam;el: l l 1587 -3811-572-02,
nyilvantartasi sz6m: MIN_097/2015. - a tovabbiakban: Kozszobaltat6) - a PE/KTFO/003086/2018
irgyiratszamon kiadott min6sltdsi engedely egyideiu visszavonasa mellett -

C/|. min6sit6si osztelyba sorolja

6s r6szere a hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatasi tevekenyseg vegzesere vonatkoz0

min6sit6oi enged6lyt

ad ki az alabbiak szerint:

[.

1.I Az enoed6lvezen tev6kenys6o megneyez6se:

A hulladekgazdelkodasi kozszolg6ltatas vegzese

a Somogy Megyei Korm6nyhivatal Kaposvari JarAsi Hivatala altal So-04ZKOl56-812o17
ugyiratszamon m6dosttott, a Del-dunantuli Kornyezetvedelmi 6s Termeszetvedelmi
Felugyebseg (a tovabbiakban: Felugyeloseg) eftal 6'197-1412014. iktatoszamon kiadott
enged6ly,
a Felugyel6s6g eftal 8120-1512014. iktat6szamon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Kormanyhivatal eltal 1O764-1012015. iktat6szemon kiadott engedely,

a Baranya Megyei Kormanyhivatal altal 10765-13/2015. iktatoszamon kiegeszitett
107 65-121201 5. iktat6szamon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Kormanyhivatal altal 9u2-1712015. iktatoszamon kijavltott 9842-16/2015
iktatoszAmon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal altal 13254-812015. iktatOszamon kiadott engedely,

a Baranya Megyei Kormenyhivatal eltal 13982-912015. iktat6sz6mon kiadott engedely,

a Baranya Megyei Kormenyhivatal 6ltal 13986-8/2015. iktatoszamon kiadott engedely,

a Kormanyhivatal 6ltal PE/KTFO/00363-2/2019., PE|KTFO|1S5-7120'18. es

PE/KTF/6055-3/2017. ugyiratszamokon m6dosltott, az Orszagos Kornyezevedelmi 6s

Termeszetuedelmi F6felugyel6seg (a tovebbiakban: F6felugyeloseg) altal

OKTF-KP/2538-1 0201 6. iktatoszamon kiadott engedery,
a Baranya Megyei Kormanyhivatal 6ltal 6651-10/2016. irgyiratszamon kiiavitott, 6651-9/2016.

ugyiratszamon kiadott engedely,
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. a Ba?nya Megyei Kormanyhivatal eltal 6652-10t20j6 Ugyiratszamon kravitott, 6652-9/2016
Ugyiratvamon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Kormanyhivatal altat 7224-1312016 Ugyiratszamon kiadott enged6ly,. a Baranya Megyei Kormenyhivatal attal 7225-1012016. ugyiratszamon kiadoft enged6ly,. a Baranya Megyer Kormenyhivatal 6ltat 7226-10t2016. Ugyiratszemon kiadott engedety,. a Baranya Megyei Kormanyhivatal attal 8857-912016 ugyiratvamon kiadott engedely,. a Baranya Megyei Kormanyhivatal ettal 9108-9/20i6. Ugyiratszamon kiadott engedety,. a Baranya Megyei Kormanyhivatal pecsi Jarasi Hivatala (a tovabbiakban: p6csi Jarasi
Hivatal) altal 1%7-912017. ugyiratszamon m6dositott, a Baranya Megyei Kormanyhivatal altal
7009-13/2016. ugyiratszemon kiadott engedety,

. a Pecsi Jardsi Hivatal 6ltal 3763-9/2018 ugyiratszamon modositott, 3314-1\tzoi7.
Ugyiratszemon kiadott engedely,

. a Pecsi Jaresi Hivatal eftal 3324-1'UZO17. Ugyiratszemon kiadott engedely,. a Pecsi Jarasi Hivatal eltal 3599-10/2017. Ugyiratszamon kiadott engedety,. a Tolna Megyei Korminyhivatal Szekszerdi Jeresi Hivatala (a tovabbiakban: Szekszardi
Jaresi Hivatal) altal TO-04G/80/2064-11t2017 iktatoszamon kiadott engedety,. a szekverdi J6rasi Hivatat ettal ro-04c/80/2339-1312017 iktat6szemon kiadott engedety,. a P6csi J6resi Hivatat eftat 4563-10t2017 iigyiratszamon kijavitott, 4563-9/2017
tigyiratszamon kiadott engedely,

. a P6csi Jarasi Hivatal aftat 4524-1012017. ugyiratszamon kijavitott, 4s24-gr2o17
Ugyiratszamon kiadott engedely,

. a P6csi Jarasi Hivatat aftal 176-112019. ugyiratszamon m6dositott, s4g-1gl2o1g.
i.igyiratvamon kijavitott, 543-18t2o19., u3-9t2018. es 2638-12t2017 ugyiratszemokon
modositott, a Baranya Megyei Korm6nyhivatat ettat uoz -19t2016. trgyiratiidmon kiadoft
egyseges k0rnyezethaszn6lati en9ed6ly,

. a Pecsi Jeresi Hivatal aftat 4U6-11t2017. Ugyiratszamon kiadott engedety,. a P6csi Jeresi Hivatal afiat 146-16t2018 0gyiratszemon mddositon, 146-1otzoi8.
Ugyiratszanpn kiadott egyseges k6rnyezethasznelati engedely,. a Pecsi JArasi Hivatat attat 4396-,13/2018. Ugyiratszemon kiadott enged6ly

szerinti tevekenys6geket, azaz nem veszeryes hulladekok szallites6t, gy0jteset, e16kezeleset,
hasznosit6sat, ertalmattan ites6t es veszetyes hufladekok gyLjjteset, ,jtamint ieten "ngJety1 szeml melEklete szerint bevont kozszolgAltatoi itvatbttozox hultaobkgazo6t(ooisi
engedelyeinek figyelembevetelevel veszelyes es nem veszelyes hulladek gyUjteset 6s sz5llitdsdt
foglal,a magaban.

Kozszolgeltat6 a hulladekgazdelkodasi kozszolgaftatasi tevekenyseg ellatas6hoz kdzszolgaltatoi
alv6llalkozokat vesz igenybe. A kozszolgaltat6i alvallalkozokat 6s enged6tyeiket jeten hat6r-ozat 1.
szemU melleklete laialmazza.
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Azonosil6
k6d Megnevez6s Mennyis69

(tonna/6v)

02

MEZ OGAZDASAGI, 
- KERTESZETI, A

ERDOGAZOALKODASBOL. VAD
ELELMTSZER- ELOALL|TASB6L ES
HULLAOEK

02 01
mez6gazdasag, kert6szet, akvakultUras termel6s, erd6gazdelkod6s,
vadaszat 6s haleszat hullad6ka

02 01 u
02 01 10

m0anyaghulladek (kiv6ve a csomagolas) )))
femhulladek

08

BEVONETOK (FESTEKEK,
TOMITOANYAGOK ES
KISZERELESEBoL, FORGA
SZARMAZ6 HULLADEK

08 03
nyomdafest6kek gyed.isab6l, kiszerel6s6b6l, forgalmaz6seb6l 6s
felhaszn6lis5b6l szirmaz6 hullad6k

08 03 17. veszelyes anyagokat tartalmaz6, hullad6kka valt toner 180



09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA

09 01 f6nyk6p6szeti ipar hullad6ka

09 01 10 egyszer haszn6latos fenykepez69ep, aramforras nelkUl

09 01 11' egyszer hasznalatos fenyk6pez6gep, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosito koddal jelolt t6telekhez laioz' e@mfonest rs tartalmaz

aa

09 01 12
aramforrast is tartalmaz6, egyszer hasznalatos fenykepezOgep, amely
kultnb6zik a 09 01 11-t6l

222

13
OLAJHULLADEK ES E TOTYEXOHY UZEMANYAG HULLADEKA (KiV6VE
az 6tolajokat, valamint a 05, a 12 6s a 19 f6csoportokban meghatarozott
hullad6kot)

13 02 motor-, hajt6m[- 6s ken60laj hullad6k

13 02 05- asvanyolaj alapu, kl6rvegyuletet nem tartalmaz6 motor-, hajt6m0- es
ken60laj

220

13 02 06' szintetikus motor-, hajtomr.l- 6s kenoolaj 22

13 02 07. biol0giailag konnyen lebom16 motor-, hajtomr.i- 6s ken6olaj 22

't5
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBRoL MEG
FELITATo ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
SZOR6ANYAGoK ES VED6RUHAZAT

NEM HATAROZOTT
TORL6KEND6K,

15 01
csomagolesi hullad6k (bele6rtve a valogatottan gy[jttitt telepiil6si
csomagolSsi hulladekoi)

15 01 01 papir 6s karton csomagolesi hulladek 21 900

15 01 02 mr.ianyag csomagolasi hulladek 11 410

15 01 03 fa csomagolasi hulladek 2 630

15 01 M fem csomagolasi hulladek 2 510

15 0'l 05 vegyes osszetetelU kompozit csomagolasi hulladek 2 120

15 01 06 egyeb, kevert csomagolesr hulladek 62 110

15 01 07 irveg csomagolasi hulladek 8 750

15 01 09 textil csomagolasi hulladek 2 640

15 01 10' vesz6lyes anyagokat maradekkent brtalmaz6 vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladek

1 150

15 01 11',
veszelyes, szilard porozus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo fembol keszult
csomagolasi hulladek, ideertve a kiurl.rlt hajt6gazos palackokat 115

16
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBRoL MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK

16 01

a kiizleked6s (szallitas) kailiinbitz6 teriileiei16l szermaz6 hullad6kk6 velt
g6pj6rmii (ide6rtve a terepjar6 jermgvet is), a hullad6kke v6lt g6Pjerm0
bontesab6l, valamint karbantarteseb6l sz5rmazo hullad6k (kiv6ve a 13,
a '14 f6csoportokban, a'16 06 6s a 16 08 alcsoportokban meghaterozott
hullad6k)

16 0'1 03 hulladekke veI gumiabroncsok 1 650

16 01 07- olajsz( 16
).)

16 01 13- fekfolyadek 22

'16 0't 14- veszelyes anyagokat tartalmaz6 fagyal16 folyadek

16 01 17 vasfOmek 100

'16 01 18 nemvas femek 100

16 01 19 mr.ianyagok 50
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16 01 20 Uveg 50

16 06 elemek 6s akkumulatorok

16 06 01- olomakkumulatorok 220

17
EpirEst-eoNrAsr HULLADEK (BELEERwE
renUletexn6L KITERMELT FOLDET rs)

A SZENNYEZETT

17 01 beton, t6gla, cse16p 6s keramia

17 01 01 beton 1070

17 01 02 tegla 870

17 01 03 cserep 6s keramia 720

17 01 07
beton, tegla, cserdp 6s keremia frakci6 vagy azok kevereke, amely
kolonbozik a 17 01 06{61 70 000

17 02 fa, aiveg 6s mfianyag

17 02 01 fa 701

17 02 02 uve9 871

17 02 03 m0anyag 731

17 04 f6mek (bele6rtve azok iitv6zeteit isl
17 04 01 vorosrez, bronz, s6rgarez 47

17 04 02 aluminium 47

17 04 03 6lom 47

170404 cink 47

17 04 05 vas 6s acel 47

17 04 06 6n 47

17 04 07 femkeverek 47

't7 04 11 kabel, amely kulonbozik a 17 04 11-ti5l 47

17 05
f6ld (ide6rtve a szennyezett teriiletekr6l szSrmaz6 kitermelt ftildet),
kfivek 6s kotrasi medd6

17 05 04 fold 6s k6vek, arnelyek kiiltinboznek a 17 05 03-t6t 4 000

17 06 szigetel6anyagokat 6s azbesztet tartalmaz6 6pit6anyag

17 060d szigetel6 anyag, amely kulonbttzik a 17 06 0't 6s a 17 06 03{61 100

17 08 gipsz alap[ 6pit6anyag

17 08 02 gipsz-alapu epitoanyag, amely kulonbozik a 17 08 0.1{61 147

17 09 egy6b 6pit6si-bontisi hullad6k

17 09 04
kevert epitesi-bontasi hulladek, amety kut6nb6zik a 17 09 O1-tdt,
a 17 09 02-ti5l 6s a 17 09 03{6t 3 720

19

HULLADEKKEZEL6 LETESiTMENYEKB6L.
KEPZ6DESENEK TELEPHELYEN
SZENNwzTIszTiroxe6L, VALAMINT Az
SZOLGALTATASBOL szARimzo HULLADEK

A SZENNWIZET
KivUL KEZEL1

rvoviz Es tpARt viz

19 05 szilard hullad6k aerob kezel6s6b6l szirmaz6 hullad6k

19 05 01 telepulesi es ahhoz hason16 hutladek nem komposztalt frakcioia 1 000
19 05 03 el6irast6l elte16 min6seg0 komposzt 2 000
19 05 99 kozelebbrOl meg nem hatarozott hulladek 45 500
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19 '.12
kozelebbr6l meg nem hatirozott mechanikai kezel6sb6l (pl.
osztelyozes, apritis, tiimOrit6s, pellet k6szit6s) szArmaz6 hullad6k

19 12 0'r papir es karton 6 850

19 12 02 f6m vas 2 500

'19 12 03 nemvas f6mek 1550

19 12 04 mrianyag 6s gumr 2750

19 12 07 fa, amely kUlonbozik a 1 9 12 06-tol 300

19 12 08 textiliak 1050

19 12 09 asvAnyi anyagok (pl homok, kovek) 1 001

19 12 10 e9het6 hulladek (pl keverekbol keszitett tuzeloanyag) 101 000

19 12 12
egy6b, a 19 12 11-t6l kulOnb0z6 hulladek mechanikai kezelesevel nyert
hulladek (ideertve a kevert anyagokat is) 65 500

20

TELEPUL.ESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK Es. e xAzTanTAsI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES IHTCZUCNVI
HULLADEK), IDEERTVE Az ELKULONiTETTEN GY0JTOTT FRAKC|OT
IS

20 01 elkaildnitetten gyojtdtt hulladek frakci6k (kiv6ve a l5 01)

20 01 01 papir es karton 5 500

20 01 02 Uveg 1950

20 01 10 ruhanemr.i 630

20 01 1',1 textiliak 630

20 01 13' old6szerek 110

20 01 14' savak 22

20 01 15' l0gok .,.

20 01 17- fenykepeszeti vegyszer 22

20 01 19- ndvenyvedo szer 230

20 01 21- fenycsovek es egyeb higanytartalmU hulladek 115

20 01 25 6tolaj es zsir 230

20 01 26' olaj 6s zsir, amely kulonbozik a 20 01 25-t1l ))
20 01 27', veszelyes anyagokat tartalmazo festekek, tintak, ragasztok es gyantak 230

20 01 28 festekek, tintak, ragasztok es gyantak, amelyek kulonbtznek a 20 01 27 -16l 250

20 01 29. veszelyes anyagokat tartalmaz 6 mos6szer 22

20 01 30 mos6szerek, amelyek ktllonboznek a 20 01 29-t6l 47

20 01 32 gyogyszerek, amelyek kulonboznek a 20 01 31{61 77

20 01 33- elemek 6s akkumul6torok, amelyek kozott a 16 06 01, a '16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosito k6ddal jelolt elemek 6s akkumulatorok is megtalalhat6k 240

20 01 34 elemek 6s akkumulatorok, amelyek kulonboznek a 20 01 33{61 72

20 01 35. veszelyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elektromos es elektronikus
berendezesek, amelyek kulonboznek a 20 01 21{61 es a 20 01 23-t6l

't 150

20 01 36
kiselejtezett elektromos es elektronikus berendezesek, amelyek ktildnbtiznek
a 20 01 21-t61, a 20 01 23-t6l €s a 20 01 35-t6l

2 800

20 01 37' veszelyes anyagokat tartalmaz6 fa 110

20 01 38 fa, amely kulonbozik a 20 01 37{ol '1 400

20 01 39 m Ua nyagok 4 710
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1016 Budapest, Mdsziiros utca 58/a.

Telefon: (0G1) 224-9100 Fax: (ocr) 224-9163
E-mail: orszaqoszoldhatosagla9est.gov.hu Web: http://w1r14/.kormanyhivatal.hu/hL/pest



20 01 40 f6mek 3 300

20 02
kertekb6l 6s parkokb6l szetmaz6 hullad6k (a temet6i hullad6kot is
bele6rtve)

20 02 01 biologiailag leboml6 hulladek 32 350

20 02 02 tala.l 6s kovek 500

20 02 03 egyeb, biol69iailag lebonthatatlan hulladek 850

20 03 egy6b telepiil6si hullad6k

20 03 01 egyeb telepUlesi hulladek, ideerNe a vegyes telepUlesi hulladekot is 345 000

20 03 02 piacokon kepz6d6 hulladek 1 400

20 03 03 ittisztitasbOl szetmaz' maradek hulladek 1700

20 03 07 lomhulladek 43 400

20 03 99 kozelebbrol meg nem hatarozott lakossagi hullad6k 3 500

6sszesen: 885 823

Kozszolgaltat6 hulladekgazdalkodSsi kozszolgaltatasi tevekenys6g6t Abaliget, Adorjes, AlsOmocsolad,
Alsoszentmarton, Aparhant, Apatvarasd, Aranyosgadeny, Ata, Babarc, Babarcsz6l6s, Babocsa,
Bak6ca, Bakonya, Baksa, Banfa, Bar, Baranyahidveg, Barcs, Basal, Betvardgyuta, Beremend,
Berkesd, Besence, Bezedek, Bics6rd, Bikal, Birjan, Bisse, Boda, Bodolyab6r, Bogad,
Bogedmindszent, Bogdasa, Boldogasszonyfa, B6ly, Bonyhad, Bonyhedvarasd, Borjad, Bosta,
Botykapeterd, Bukkosd, B0rus, CUn, Csanyosz16, Csarn6ta, Cseb€ny, Cserdi, Cserkot, Csert6,
CsikOst6tt6s, Csonkamindszent, Dalmand, Darany, Dencsheza, Dinnyeberki, Di6svisz16, Domb6ver,
Dravacsehi, Dravacsepely, Drevafok, Dravagardony, Dravaivanyi, Drevakeresztir, Dravapalkonya,
Dravaprski, Dravaszabolcs, Drevaszerdahely, Drevasztara, Dravatam6si, Egereg, Egyhazasharaszti,
Egyhezaskozar, Ellend, Endroc, Erd6smarok, Erdosmecske, Ezs6bet, Fazekasboda, Feked,
Felsoegerszeg, FelsOszentm6rton, Gar€, Gerde, Geresdlak, Gilvanfa, Gordisa, Gorcsony,
Gorcsonydoboka, Gy6d, Gyongyfa, Gyongyosrnellek, cyore, Harkany, Hassegy, Hegyhatmar6c,
Hegyszentm6rton, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Himeshaza, Hirics, Hobol, Homokszentgyorgy,
Horvathertelend, HosszUheteny, Huszt6t, lbafa, lllocska, lpacsfa, lstvendi, lvanbattyan, lvandarda,
lzmeny, Jag6nak, Kacsota, Kakasd, KAkics, Kalmancsa, Kaposszekcso, Karasz, K6sad,
Kastelyosdombo, Katadfa, Ketoly, Kekesd, Kemes, Kemse, Keszu, Ketujfalu, Kirelyegyhaza,
Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisbudmer, Kisder, Kisdorog, Kishajm6s, Kisharsany, Kisherend,
Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislipp6, Kismanyok, Kisnyarad, Kistamesi, Kistapolca, Kistotfalu, Kisvejke,
Kisszentmarton, Kom16. Koml6sd, KOr6s, Kovecshida, Kovecsszenaja, Kozarmisleny, Kobleny,
K6k6ny, Kdlked, K6vag6szol6s, K6veg6t0tt0s, Lak6csa, Lenycs6k, Lap6ncsa, Lengyel, Liget, Lipp6,
Lipt6d, Loth6rd, Loveszhet6ny, Luzsok, Mdgocs, Magyarb6ly, Magyaregregy, Magyarhertelend,
Magyarlukafa, Magyarmecske, Magyarsarl6s, Magyarsz6k, Magyartelek, Majs, Mdnfa, Madza, Meda,
Meriakemend, Markoc, Mar6csa, M6rok, Martonfa, Matty, Maza, Mecsekn6dasd, Mecsekpdloske,
Mekenyes, Mez6d, Mindszentgodisa, Moh5cs, Monyor6d, M6cseny, Mucsfa, Nagybudmdr,
Nagycs6ny, r, Nagymanyok, Nagynyered, Nagypall, Nagypeterd, Nagytottatu,
Nagyvdty, N ugotszentezsebet, Ob6nya, Ocs5rd, Ofalu, Okorag, Okorvolgy,
Olasz, Old, Pal6, Palkonya, Palotabozsok, Peprad, Patapoklosi, Patosfa,
Pecs, Pecsbagota, Pecsdevecser, Pecsudvard, P6csvdrad, Pellerd, Pereked, Peterd, Peterhida,
Pisk6, P6csa, Pogany, Potony, Redfalva, Regenye, RinyaUJlak, Rinyaujnep, Romonya, R6zsafa,
Semod, Serok, Sasd, Setorhely, Sellye, Siklos, Siklosbodony, Siklosnagyfatu, Somberek,
Somogyapati, Somogyaracs, Somogyhersagy, Somogyhatvan, Sornogyviszl6, S6svertike, Sumony,
Szabadszentkirary, Szajk, Szalanta, Szalatnak, Szaporca, SzerAsz, Szaszvar, Szava, Szebeny,
Szederkeny, Szekelyszabar, Szell6, Szemely, Szentborbes, Szentd6nes, Szentegat, Szentkatatin,
Szentlasz16, Szentl6rinc, Szigewar, SzilAgy, Szilv6s, SzOke, Sz6ked, Szoreny, Szulim6n, Szulok,
Szr.ir, Teklafalu, Tengeri, Tesenfa, Teseny, Tofri, T6t0jfalu, Tott6s, Turony, Udvar, Ujpetre, Vajszl6,
Varad, Varalja, Varga, Vesarosbec, V6zsnok, Vejti, Vekeny, Veleny, Vemend, Versend, Villany,
Villanykovesd, Vokeny, Zedot, Zalela, Z,vod, Zeng6varkony, 26k kozlgazgatesi terutet6n v6gezheti.
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4.) Telephelyek:

- hullad6klerak6: 7900 Szigetvar,093/11-16,093/19,093/21 hrsz (KTJ: 101915774),
- hullad6kkezel6 kdzpont: 7570 Barcs, Nemethegy Ut 0479/5 hrsz (KTJ: 102378891),
- hulladekgyUjto udvar, atrakoallomas, komposztal6 telep: 7700 Mohecs, 164/6 hrsz

$rJ. 1022328921,
- hulladekgyr.i,to udvar 7720 Pecsvarad, 096/1 hrsz. (KfJ:102289715),
- hulladekgyrijto udvar: 7349 Szaszvar, 43714 htsz. (Kf J:102289726\,
- hulladekgyojt1 udvar 7754 861y,0199. hrsz. (KTJ: 102519081),
- hulladekgyrijto udvar: 7900 Szigetvar, 2099/1 hrsz. (KTJ: 102519380),
- hulladekgyrijt6 udvar es 6trak6 allomas: 7940 Szentl6rinc, O2O7l12 hrsz (KTJ: 102514488),
- hulladekgyrijto udvar: 7800 Sikl6s,462 hrsz. (KTJ 102519324),
- hulladekgyujtl udvar.7U2 Mdgocs,080/1 hrsz. (KTJ: 102519209),
- hullad6kgyiijt6 udvar: 7960 Sellye,062/1 hrsz. (KTJ: 102519298),
- hulladekgy(jt1 udvar 7682 Bukkosd, 17412 htsz (KTJ: 102452803),
- hullad6kgytijt6 udvar: 7936 Szentleszb, 030 hrsz (KTJ: 102519357),
- hullad6kgytijt6 udvar: 7537 Homokszentgydrgy, 17114 htsz. (KTJ: 102364816),
- hulladekgyrijtl udyar.7822 Nagyharsany, 0483/9 hrsz (Kf J: 1025192321,
- hulladekgyr.ijtb udvar 7370 Oroszl6, kiilterulet 021 hrsz. (KTJ: 102519276),
- hullad6kgyujt6 udvar: 7815 Harkeny, kulterulet 0229119 hrsz. (KTJ: 102519117),
- hulladekgydjt6 udvar: 7150 Bonyhad, 7512. htsz (KTJ: 102337186),
- hulladekgyr.ijto udvar: 7631 Pecs, Postagalamb utca 3 , 23760154. hrsz (KTJ: 102506678),
- hullad6kgyr.ijtb udvar.7628 P6cs, Eperfes Ut 3. 42099. hrsz. (KTJ: 101336027),
- hulladekgyr.ijto udvar es atrakoallomes: 7633 Pecs, Szigeti tanya 12-14. 526716. htsz

(KTJ. 102487159),
- hullad6kgy0jt6 udvar es atrak6allomas: 7361 Kaposszekcso, 564 hrsz (KTJ: 102461 193),
- hulladekkezel6 kozpont: 7639 Kokeny, 057, 059, 063/9, Szitves 021 hrsz (KTJ: i00468989),
- etrak6allomas: 7300 Koml6, Batthydnyi u.0132 hrsz (KTJ: 102206479),
- hulladekgyrijt6 udvar: 7300 Kom16,2946/8 hrsz (KTJ: 10220&168),
- hullad6kgyfijtb udvar.7975 Ket0jfalu,063/2 hrsz (KTJ: 102519173).

.

1. A hulladekgazdSlkod6si kozszolgeltatasi tevekenys6get Kozszolgaltato k2ar6lag a
ll/3 pontban felsorolt telepUl6sek kOzigazgatasi tertileten vegezheti.

2. A hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatasi tevekenyseg vegzese sor6n be kell tartani a
ll/'1. pontban es az 1. mellekletben kozolt engedelyekben foglalt el6irasokat

3 Kozszolgaftat6 altal vegzett hulladekgazdalkodesi tevekenyseg - a jogszabalyban foglaltak
kiv€tel6vel - a hulladekgazdalkodesi kozszolgetatas kOrebe tartoz6 hulladekra terjedhet ki

4. Kozszolgetato hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatasi tevekenysege soran nem lepheti tul
jelen hatarozatban szerep16 6ves mennyis6get

5 Ha a jogszabalyban foglalt osszekeveresi tilalom ellenere a haztadesi, vagy a h6ztanasi
hulladekhoz hason16 hullad€k gyujtosere szolgal6 gyujtoedenybe szilard halmazallapotu
veszelyes hulladek kerul, a Kozszolgaltat6nak a veszelyes hulladekot az elszalliEst
megelozoen, vagy a telephely6re torten6 beszallitast k0vet6en a nem veszelyes hulladektol el
kell kUl0nitenie, ha erre a mUszaki lehet6s6gei biztositottak.

6. A minosltesi engedely nem menteslt a hulladekgazdalkodesi kozszobeltatas elvegzesehez
sziikseges egy6b engedelyek megl6te al6l, hulladekgazd6lkodesi kozszolgaltatasi
tevekenyseg megfele16 hulladekgazdelkodasi engedelyek birtokeban vegezhet6.

7. A hulladekgaz dalkodasi kozszolgaltates soran atvett 6s sz6llitott hulladekok kze.6lag
engedelryel rendelkez6 hulladekkeze16 reszere adhatoak at az engedelyeben szerep16 atveteli
mennyiseg erqeig

8. A hulladOkgazdalkodasi kozszolgeltatas teljesitese csak torvenyben vagy kormAnyrendeletben
meghaterozott esetekben szuneteltetheto vagy korlatozhat6, valaminl az ingatlanhaszna16
keresere 0nkorm6nyzati rendeletben meghatarozott esetekben szUneteltethet6.

9 Kozszolgetat6 az onkormanyzati hulladekgazdelkodasi kozfeladat folyamatos ell6t6s6r6l
gondoskodni koteles a kozszolg6ltatasi terulet6n.

10. A hulladekgaz delkodasi kozszolgaltatas v6gzese soran Kozszolgaltat6 kiiteles az
ingatlanhaszna16 altal Kozszolgeltato szallit6eszkozehez rendszeresttett gyr.iit6edenyben
gyr.ijtdtt telepUlesi hulladekot, hAztanasban k6pz6d6 zoldhullad6kot, vegyes hulladekot,
elktilonitetten gyujtott hulladekot osszegyujteni es elszallltani, a lomtalanltas korebe tartozo

Komye?xNedelmi ds T.rmdszeled.Lni F6osztily
1016 Budap€st, M6szros utca 58/a.

Telefon: (0G1) 22+9100 Fax (0G1) 22+9163



lomhulladekokat az ingatlanhasznalotol osszegyujteni, atvenni es elszallitani, valamint az
eltala Uzemeltetett hullad6kgyiijto ponton, hullad6kgyUjto udvaron gyr.ijtdtt vagy atv6teli helyen
avett hulladekot osszegyu.,teni 6s elszellitani a mindenkori ,ogszabalyi el6irasok
figyelembev6tel6vel

1'1. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas vegz6se soran Kdzszolgaltat6 koteles az elhagyott,
vagy ellen6rizetlen kOrUlmenyek kdzdtt elhelyezett hullad6kot osszegyrijteni, elszallitani,
gondoskodni az elhagyott vagy ellen6rizetlen korulmenyek koztift elhelyezett hullad6k
kezeleserol, ha erre a telepulesi onkormanyzattal megkotott hulladekgazdalkodasi
k0zszolgeltat6si szez6dese kiterjed.

12. Kozszolga[at6nak gondoskodnia kell a hulladekgazdalkod6si kozszolgaltates kor6be tartozo
hulladek tovabbi kezelese16l

13. Kozszolgaftatonak legalabb evente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanit6s
megszervezeser6l, lebonyoliHserol, a lomtalanitas soran Kozszolgaltatonak atadott vagy a
kozteruletre helyezett lomhulladek atvetelerOl, osszegyUjteserol, elszallit6sarOl

14 K0zszolga[at6 hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatason kivuli egyeb hulladekgazdelkodasi
engedelyhez vagy nyilvantartasba vetelhez kdtdtt hulladekgazdelkodesi tev6kenyseget koteles
ugy megszervezni, hogy az a hulladekgazdelkodesi kdzszolgaltatasi tevekenys6g6t ne
veszelyeztesse.

'15 Kozszolgaltat6 hulladekgazdalkodasi kozszolgaltat6son kivuli egyeb hulladekgazdalkodasi
engedevhez, illetve nyilvantartasba vetelhez kotott hulladekgazdelkodAsi tev6kenysegebdl
szarmaz6 eredmenyet koteles a kozszolgaltatasra fordltani.

16. A hulbdekgazdAlkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladekkal kapcsolatos nyilvantadasi
es adatszolgaltatasi kotelezettsegek teljesitese16l a Kozszolgaltatonak gondoskodnia kell

17. Kozszolgaftato koteles az ingatlanhasznal6t folyamatosan tAjekoztatni az elkulonitett gyr.ijtes
0szt0nzese es hatekonys6genak novel6se 6rdekeben .logszabalyban meghatarozott m6don.

18. KozszoEeltat6 koteles biztositani, hogy az ingatlanhaszn6l6 a vegyes hulladek gyr.,jtesehez
legalebb 2 kulonb0z6 0rme(ekii gyfjt6edeny k6zul valaszthasson A gyujtoedeny meretenek
igazodnia kell az erintett ingatlanon kepz6d6 hulladek mennyisegehez, valamint meg kell
felelnie a hatalyos jogszabalyi el6iresoknak

19. Kdzszolgeltat6 koteles a telepulesi hulladek elkuldnitett gyujtesere szobalo gyujtoedenyt
a gyrijt6edenyben elhelyezheto hulladekfajtera es -jellegre vagy -tipusra utal0, egyedelmr.ien
felismerhet6 es megkUliinboztetheto szinnel, valamint jelz6ssel vagy felirattal elletni
A feliratnak tartOsnak, j6l lethatonak 6s olvashatonak kell lennie Ha a telepul6sr hulladekot
hulladekgytijt6 zsakban gyrijtik, a zsekot olyan szlnnel, jelzessel vagy felirattal kell elEtnr,
amelybdl egy6rtelmtien kiderul, hogy a zsak milyen hulladekot tartalmaz.

20. A hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatas korebe tartoz6 hulladek elszallitesat zerhato kontener
vagy a kipozast es kisz6r6dast megakadalyoz6, ideiglenes takaresU kontener alkalmazasaval
es az e felteteleket biztosit6, az egyes hulladekfajtak atvetelere alkalmas felepitmennyel
rendelkezo celgeppel, szAllitojarmuvel kell vegezni a kornyezet vesz6lyezteteset,
szennyez6s6t, karositasat krz616 m6don.

21. Kozszolgeftatonak az elkulonitetten gyUjtott teleptrl6si hullad6kot szuks6g szeflnti
gyakoriseggal, a vegyes hulladekt6l elkUldnitve kell elszAllitania.

22. K'zszoqeftatonak - ha jogszabely elter6en nem rendelkezik - a vegyes hullad6k
osszegy0jtese161 6s elszellitasar0l hetente legalabb egy alkalommal gondoskodnia kell

23. Kozszolgeltat6nak - jogszabelyban foglalt kivetellel - az ingatlanhasznal6t6l legalabb
a muanyag-, fem-, papir- es vegyes hulladekot hazhoz men6 gytijtesi rendszerben kell
elszellltanra.

24 Amennyiben KOzszolgaltato hulladekgyr.ijt6 udvart tizemeltet, biztositania kell az egyes
hullad6kgazdalkodasi letesitmenyek kialakltasanak es Uzemeltetesenek szab6lyai16l szo16
246120'14 (lX. 29 ) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 24612014. (lX 29.) Korm. rendelet)
1. melEkleteben meghat6rozott mrianyag-, f6m- es papirhulladek elk0lonitetl gytijteset az
altala uzemelteteft hulladekgyrijto udvarban is. Ha az uveghullad6k elkulonitett gyr.ijteset a
Kozszolgaltato hazhoz men6 gyujtesi rendszer kereteben nem biztositja, az uveghulladekot
legalabb hulladekgy0jt6 udvarban 6s hulladekgyUjt6 szigeten kell 6tvennie.

25. Ha a hulladekgaz dalkodesi kozszolgeltatas korebe tartoz6 hullad6k Kozszolgeltato altal
t0rten6 atvetelekor, osszegyr.ijtesekor, elszellitesakor a hulladek a 9y[jt6edenybOl kiesik vagy
kiszorodik, a hulladek felszedeser6l es elszellitAsAr6l, valamint a terulet megtisztitasarol
KOzszolgalat6nak haladektalanul gondoskodnia kell.

26. A hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatas kdrebe tartoz6 hulladek ingatlanhasznal6t6l todeno
dtuetelet, Osszegyiijteset 6s elszallitasat vegz6 Kozszolgaltat6 gytilt6iarmUven munkat vegz6
alkalmazottak koz0l legalabb egy jelenlev6nek a hulladek atvetelere, osszegy0jtesere
vonatkoz6 alapfok0 szakirenyU kepesitessel kell rendelkeznie.

KdmyezrNereLhi 6s Term6szeNedelrni F6osztily
1016 Budapesl, Maszims urca 58/a.
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Kozszolgaltat6 az elkul0nitetten gyrjjtott hulladek hasznositesat vagy artalmatlanitesat
megel6zoen gondoskodik a hulladek velogatomr.ibe t0rtenO elszallitase16l, valamint a
hasznosithato dsszetev6k el6keszito mr.ivelet Utjen t0den6 vabgatasa16l
Anyagaban kell hasznositani a velogatomr.iben viilogatott olyan hulladekot, amely anyaganak
osszetetele es min6sege alapjan erre alkalmas
A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kdrebe tartoz6 hulladek hulladeklerak6ban csak a
jogszaberyban leirtak teljes0lese eseten rakhat6 le
Kozszolge[at6 hulladekgazdalkod6sr kdzszolgaltatasi tevekenysege a masodlagos hullad6kok
kozul kizar6lag a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatas koreben ossze9yr.i,t0tt, atvett, illetve
elszellilott hullad6kok kezel6se soran kepz6d6, tov6bbi kezel6st ig6ny16 masodlagos
hulladekokra terjedhet ki
Kozszolgeltatonak a hulladekgazd6lkodasi kozszolgaltatasi tevekenysege soran
maradektalanul be kell tartania a jogszabelyi eloiresokat
Kozszolgeltat6 a hulladekgazdelkodasi kozvolgeltat6si szerz6desben meghatarozoft celok
elerese erdekeben a hulladekgazdelkodesi kozszolgaltatas elletAsara csak olyan
kozszoEeltat6i alvallalkozot vehet i96nybe, amely a tevekenyseg elletasehoz megfelelo
hulladekgazdalkodasr engedellyel rendelkezik az engedelyeben szerep16 hulladekok
tekinteteben az ott engedelyezett mennyis6g erejeig.
A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szez6d6s felmondasa eset6n a felmondasi ido alatt
KozszolgAltat6nak a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatast valtozatlanul el kell letnia.
Kozszolgeltat6nak a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatasi tevekenys6g ellatesehoz igenybe
vett kdzszolgaltat6i alv6llalkoz6inak meg kell felelnitrk a mindenkori ,ogszabeyi e16iresoknak
Kozszolgaltat6nak a hulladekgazdalkodesi kozszolga[at6si tev6kenyseg elletasahoz igenybe
vett kozszolgaltatoi alvallalkoz6k szemeryeben, illetve a kozszolgaltatoi alvallalkoz6k
hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatasi tevekenyseget erinto hulladekgazdalkodasi
engedelyeiben bekovetkezett v6ltozasokat a jogszabalyban el6irt hataridon belul be kell
jelentenie
A minositesi engedely kiallitasenak alap.jAul szolgal6 felteteleknek a minositesi enged€ly
idobeli hatalya alatt Kozszolgeltatonak folyamatosan meg kell felelnie.
Kozszolgaltat6 koteles a telepulesi 6nkormanyzat, az 0nkormanyzatok tarsulAsa, valamint a
Koordinal6 szerv mint vagyonkezelo altal a reszere Uzemeltetesre Stadott letesitmenyeket,
eszkozoket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazdelkodasi kozszolgatatassal erintett
egy6b hulladekgazdalkodesi letesltm6nyt 0zemeltetni
KozszolgatatO koteles a jogszabaryban foglalt e16iresoknak megfele16 0gyfelszolgalatot
mr.ikodtetni

tv.

Jelen min6sitesi engedely 2019. november 30. napjeig hat6lyos

v.

Jelen adawaltozas bejelentesi eljarasaban a Kormanyhivatal megallapitotta, hogy 30.000,- Ft, azaz
harmincezer forint osszegU eljarasi k0lts6g merult fel, amelyet Kozszolgaltat6 rnegfizetett.

vt.

A haterozat ellen kozigazgatasi Uton tovebbi jogorvoslatnak helye nincs, az kezbesitessel veglegesse
velik, ellene kozigazgatesi per indithat6 - az okozott jogserelemre hivatkozassal - a ktizlest6l
szamitott harminc napon belol a F6vArosi Ktizigazgatesi 6s Munkaugyi Blr6sAgnak cimzetl, de a
Korndnyhivatalhoz 3 peldanyban lr6sban vagy elektronikus kapcsolattanasra kotelezett eseten
elektronikus uton benyujtott keresettel. A bir6sag a pert tergyalason kivul biralja el, a felek
bermelyikenek kerelm6re vagy ha sziiksegesnek tartja targyaEst tart.

Kormanyhivatal tajekoztatla Kdzszolgaltat6t, hogy az atalanos kozigazgatasi rendtartasrol sz6l6
2016. evi CL. torveny (a tovabbiakban: Akr.l 42. $ alapjSn jelen hatarozat kozEset koveto 5 napon
bel0l kerheti, hogy a Kormanyhivatal kerelmet ismetelten, teljes eljAresban birelja el.
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INDOKOLAS

Kozszolgaltat6 2015. szeptembe( 28-en Al. min6sitesi osztalyra vonatkoz6 minositesi engedely
kiadasa iranti k6relmet nyUjtott be a FclfelUgyel6s€gre.

Kozszolgeltat6 a hulladekgazdelkodasi kozszolgeltatasi tevekenyseg min6sitese iranti eljarasokert,
valamint az igazgatasi jelleg0 szolgalatasert fizetendo igazgatasi szolgaltatesi dija|J,l sz,l' 7112013
(Vlll 15.) VM rendelet (a tovebbiakban: VM rendelet) 1. mellekletenek 2. a) pontiaban meghatarozott
- L minositesi fokozat iranti kerelemre vonatkoz6 - 150 000,- Ft agazgatAsi szolgaltatesi diiat
megfizette.

A Fofelugyel6seg a kerelmet megv2sgalta es megallapitotta, hogy a huttad6kr6l sz6t6 2012. 6vi
CLXXXV. torvenyben (a tovabbiakban: Ht ), a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltaEsi tevekenyseg
min6siteserol sz0l0 2013. evi C)qV. torvenyben (a tovabbiakban: MV.), a hu adekgazdatkodasi
kozszolgaltates vegzesenek feltetelei16l sz6l6 38512014. (Xll. 31.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban:
38512014. Korm. rendelet) foglalt tartalmi es formai el6irasoknak, valamint a Kozszobaltat6 altal
kerelmezett min6sltesi osztely kovetelmenyeinek - hianyp6flesokat k6vet6en - megfetelt.

A Fofelugyeloseg vizsgalta, hogy Kozszolgatato nonprofit gazdasagi tersaseg, valamint megfelelo
hulladekgazdSlkod6si engedelyekkel rendelkezik. Kozszolg6ltat6 nyilatkozatot teft, hogy
onkormanyzati ad6hat6saggal szemben koztartoz6sa nincs, valamint a koztartozasmentes ad6z6i
adatbazisban szerepel.

Kozszolgaltato nyilatkozott, hogy olyan hullad6kgazdelkodAsl engedellyel rendelkez6 gazdetkod6
szervezetnek mindsul, amelyben a telepulesi onkormanyzat 6s az 6nkormanyzat tersulasa a
szavazatok tobbsegevel tulajdonl h6nyada alapj6n kozvetve rendelkezik, es a tarsaseg
tulajdonosakent jogosult arra, hogy a vezet6 tisztsegvisel6k 6s a felugyel6bizottsag tagiai tobbs6g6i
megv6lassza vagy visszahlvja.

A hulladekgazdalkodesi kdzszolgaltatas k0rebe tartoz6 hu ad6kok fajtaja, tipusa, je ege, mennyisege,
valamint 6sszet6tele - az Mtv. 8. S (2) bekezdes f) pontj5t figyelembe v6ve - a hu adekjegyzekrol
szol6 7212013 (Vlll. 27.) VM rendelet alapjan kerutt meghatarozasra.

F6felugyeloseg az engedelyezesi eljares soran vzsgatta, hogy Kozszotgaltat6 eltal a
hllladekgazdalkodesi kozszolgaltatasba bevonni kivant hu adekok tipusa 6s mennyisege
Kozszo196ltato es alvalElkozoi hulladekgazdalkodesi engedelyei alapjen biztositott

438512014. Korm. rendelet 2 S (1) bekezdesenek 2. es 3. pontjai atapj6n:

,,2. hulladekgazdAlkodesi k'zszolgeftates kArebe bftoz' hullad'k: a hulladekr'l sz't6
2012. €vi GLXXXV. t1ryeny (a tovabbiakban: Ht.) 42. s 0) bekezdes 44) pontj1ban meghat1rozoftak
szeint asszegyfijtoft, aveft, illetve elsza ftott hulladek, ide,ftve az ityen hutbdek kezel6s6b6l
szArmaz0 mesodlagos hulladekot is;
3. mesodlagos hulbdek: a hulbdekgazdAlkodesi kazszolgdltatAs kdrebe tatloz' hulladek kezelese
sorAn kepzMA, bvebbi kezeest igenyb maradek hulladeki'

A Ht. 42. S (1) bekezdes a){) pontjai atapian:

,,4 hulbdekgazdAlkodesi k,zszoqefiaas kerercben a k,zszolg6ltat6:
a) az ingatlanhasznAbk eftd a kozszolgAltat' sze ibeszkozehez rendszeresiteft gy1ft^edenyben
gyajtott telepiibsi hulbdekd az ingauanhaszn1t6not asszegyarti es ebze ttja - ideertue a
hazbftesban RepzMo zoldhulladek, vegyes hu adek, vatamint az elk l'nitetten gyajbfi hu adek
Osszegyljrcs 6s eEze lbsat is.
b) a lomtalanftes korebe bftoz' lomhulladdkot az ingatlanhasznal'K,t \sszegyljti, illetve Atveszi 6s
elszAllltja,
d az eftab |zemeltetett hu adekgyajto ponton, huttad'kgyajt, udvaron gyujt1tt vagy etu,teti hetyen
etveft hu adekot AsszegyAli es ebzAtlttja,
d) az elhagyoft, illetve ellenbizetlen kAriilmenyek kazatt elhelyezett hutbdekd osszegy1fti, etszel tja6s gondoskodik a hulladek kezercsefil, ha erre a teleptiesi onkom^nyziitai megkotofl
hu adekgazdelkodesi k1zszolgeftatesi szerz^dese kiteied,"
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A Ht. 2. S (1) bekezdes 43., 21. Es22 pontja alapjen:

,i3 telepitesi hu adek: a hezhft'si 6s a hezhftesi hulbdekhoz hasonl' szibrd hulbdek:
I.J
21. heztaftesi hulladek: a hezbftesokban kepzMA vegyes, elkAlbnltetten gy1jtdtt, valamint
lomhulbdek, ideettue a lakesokban, lak'ingatlanokban, a pihenes, ild rcs ceuera hasznAlt
helyisegekben, valamint a lak6hezak kOz5s hasznAlat(, helyisegeiben es brqletein kepz1do
hu adekot;
22. h'ztaddsi hulbdekhoz hasonl' hulbdek: az a vegyes, illetve elk0lOniteften gyAlAfi hulhdek,
amely a hezbiesokon klval kepz5dik, es jellegeben, 1sszetete6ben a hezbftesi hulladdkhoz
hasonl6".

A Fofelugyeldseg az engedelyezesi el.iaras soran figyelembe vette Kozvolgaltat6 hulladekgytijtd
udvar Uzemeltetesere vonatkozo engedelyeit, valamint a 24612014. (lX. 29.) Korm rendeletben
foglaltakat, ezert a F6felugyebseg ezen hulladekokkal t6rten6 hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatest
engedelyezte.

A F6felUgyel6seg OKTF-KP/13155-9/2015. iktatoszam0 hatarozataval Kozszolgaltatot C/|. min6sitesi
osztalyba sorolta es reszere a hullad6kgazdalkodasi kozszo196ltat6si tevekenyseg vegz6s6re
vonatkoz6 minositesi engedelyt adott ki, tov6bb6 a Ht 90. S (9a) bekezdese, valamint az Mtv. 22lA S(1) bekezdese alapjdn a Haterozat kiadasaval egyideiuleg az OKTF-KP19278-2I2015.,
1414934-2812013. €s 1414934-2512013. Ugyiratszamokon m6dosltott, 1414934-2112013 iktat6szamon
kiadott hulladekgazd6lkodasi kdzszolgeltatasi engedelyt es a Nl17-212015 iktatosz6mon kiadott,
2120 1 5. sorczemi min6sitd okiratot visszavonta.

Kozszo196ltat6 2016. majus 2-an 6rkezett beadv6ny6ban a hulladekgaz dAlkodasi tevekenys6g6t 6nnt6
adataiban tOden6 veltozas miatti adatvaltozasi bejelentest tett a hulladekgazdalkodasi engederyeiben,
a hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatasi tev6kenysegbe bevonni kivant hulladekok mennyisegeben,
illetve az atuellalkoz6k enged6lyeiben bekovetkezett valtozas tekinteteben

K02szolgaltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontJaban meghaterozott - Ktizszolgaltato
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget 6rint6 adataiban tort6n0 valtozes eseten sztlkseges - 30.OOO,- Ft
igazgatasi szolgeftaEsi dljat megfizette.

A hulladekgazdalkodasi kozszolga[atasba bevonni kivant hulladekok tipusa es mennyisege
Kozszolgeltat6 es az igenybe vett alvallalkoz6k hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan biztositott

A F6felugyeloseg az adatvAltozes bejelentesi et ares soran megallapttotta, hogy KOzvotgattat6
OKTF-KP/1 31 55-9/201 5. iktat6szami min6sitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mt\!. 17 S (2) bekezdese alapjan a F6feltigyel6seg OKf F -KPt5923-2l2016. iktatoszemon Uj
minositesi engedelyt adott ki Kozszolgaftato reszere es az engedely kiadesaval egyidejilleg az
OKTF-KP/1 31 55-9/201 5. iktat6szAm0 min6sitesi enged6lyt visszavonta.

Kozszolgaltat6 2016. jUlius 13-an a FOfelugyeldsegre erkezett beadvanyeban tej6koztatatta a
Fofelugyel6seget, hogy az OKTF-KP/5923-2/2016. iktatdszamon kiadotl min6sitesi enged6lyben
szereplo Magyarszek Kozseg Onkormdnyzati Telepulesuzemeltet6si Szolgeltat6 6s Keraskedelmi
Nonprofit Korlatolt Felel6sseg0 Tarsasagot a tovabbiakban nem veszi igenybe alvellalkoz6kent.
Kozszolgaltat6 levelehez csatolta a vellalkozasi szerzod6s megszuntet6set igazo16 dokumentumot.

A hulladekgazdelkodasi kOzszolgaltatasba bevont hulladekok tipusa es mennyis6ge KOzszolgaltat6 6s
az igenybe vett alvallalkoz6k hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan tovabbra is biztosttott.

Pa OKTF-KP15923-212016. iktat6szamon kiadott min6sltesi engedetyt a F6fetUgyetoseg
OKTF-KP/s923-4/2016. iktatoszamon hivatialb0l modositotta.

Kozszolgaltat6 2016. augusztus 23-an erkezett beadvanyeban a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget
erintO adataiban tOrtenO veltozas miatti adatvaltozasi bejelentest tett a hulladekgazdSlkodasi
engedelyeiben, a hullad6kgazdalkodasi ko2szolgaltatAsi tevekenysegbe bevonni kiv6nt hulladekok
mennyisegeben, illewe a hullad6kgazdalkodasi kozszolgeltatasi tevekenysegbe bevonni kivant
telephelyekben bekovetkezett valtozas tekinteteben

K6myezAvA€tni es Term6szeNaelni F6osztily 1j
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Kdzszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5 c) pontjaban meghatarozott - KOzszolgeltat6
hulladekgazdalkodasi tev6kenys6g6t erint6 adataiban tortenO veltozas eseten szUkseges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi diJat megfizette.

A hulladekgazdelkodasi k6zszolgaltatasba bevonni kivant hulladekok tipusa es mennyis6ge
Ktizszolgeltat6 6s az igenybe veti alvallalkoz6k hulladekgazdalkodesi engedelyei alapjan biztositott.

A F6felugyel6seg az adatvaltozas bejelentesi el.iaras soran megellapitotta, hogy Kozszolg6ltato
OKTF-KP/5923-4/2016. iktat6szamon m6dositott, OKTF-KP15923-2n016 iktatoszamon kiadott
minOsitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Fofelugyeloseg OKTF-KP/5923-7/2016. iktat6szamon 0j
minositesi engedelyt adott ki Kozszolgaltat6 reszere es az enged6ly kiadasaval egyideiuleg az
OKTF-KP/5923-4/2016. iktat6szamon m6dositott, OKTF-KP/s923-2/2016. iktat6szamon kiadott
min6sltesi engedelyt visszavonta.

Kdzszolgaltat6 2016. szeptember 20-an erkezett beadvanyeban a hulladekgazdelkodasi
tevekenys6g6t erinto adataiban toden6 valtozes miatti adatvAltozasi bejelentest tett a
hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, a hulladekgazdelkodasi kozszolgaftatasi ievekenysegbe
bevonni kivant hulhdekok mennyisegeben, illetve a hulladekgazdalkodAsi kozszolgaliatasi
tevekenysegbe bevonni kiv5nt telephelyekben bekovetkezett veltozas tekinteteben.

Kdzszolga[ato a VM rendelet '1. mellekletenek 5 c) pontjAban rneghatArozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdalkodAsi tevekenys6get erintO adataiban t0rten6 veftozes eseten szukseges - 30.000,- Ft
igazgat6si szo196ltatasi dljat megfizeue.

A hulladekgazdalkodasr kozszolgAltatasba bevonni kiv6nt hullad6kok tipusa es mennyisege
Kozszolg6ltat6 6s az igenybe vett alv6llalkoz6k hulladekgazdalkodasi enged€lyei alapjen biztositott.

A F6felugyeloseg az adatvaftozas bejelentesi eliaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgeltat6
OKTF-KP/5923-7/2016 iktat6szamon kiadott min6sitesi engedelVel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Fofelugyel6seg OKTF-KP/5923-9/2016 iktat6szamon 0j
min6sltesi engedelyt (a tovebbiakban: Engedely) adott ki KozszolgAltat6 reszere 6s az enged6ly
kiadasaval egyidejUleg az OKTF-KP/5923-112016. iktat6szamon kiadott min6sit6si engedelyt
visszavonta.

Kozszolgaltatot6l 2016. szeptembet 294n az Engedely hatalyenak rneghosszabbit6sa iranti kerelem
erkezett a FOfelUgyel6segre

A Fofeltrgyeldseg megallapitotta, hogy Kozszolgeltat6 az Mv. 13. S (1) bekezdes6ben foglalt haterid6
megtanasaval kezdemenyezte a min6sitesi engedely id6beli hatalyanak meghosszabbltaset

Kozszolgaltato a VM Rendelet 1. mellekletenek 3. pontjaban meghaterozoft - L min6sltesi fokozatra
vonatkoz6 min6sit6si engedery meghosszabbit6s iranti kerelem eseten sziikseges - '120.000,- Ft
igazgatesi szolgeltat6si dljat megtizette.

A Fofelugyeloseg meg6llapitotta, hogy Kozszolgaltatonak - a Ht. 41. S (3) bekezdese alapjan - a
hulladekgazdelkodasi kozszolgalbtasi tevekenyseg el16tasahoz igenybe vett alvallalkozoj6nak - az
Enged6ly 1. mellekleteben feltuntetett OKO-DOMBO Domb6veri Kornyezet- es Hullad6kgazdalkodasi
Nonprofit KorlatoI Felelossegu Tersasegnak - hullad6kgazdalkodesi engedelyeiben va[ozas
kovetkezeft be.

A F6felugyel6s6g meg6llapitotta, hogy a m6doslt6s az Engedelyben foglaltakat nem 6rinti, kizarolag
az Engedely mellekleteben foglaltakat, igy a hullad6kgaz dalkod6si tevekenysegek nyilventartasba
vetel6r6l, valamint hat6sSgi enged6lyezes6r6l sz6l6 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet
(a tovebbiakban: 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet) 14. S (1) bekezdese alapjan az Engedelyt OKTF-
KPl5923-11 12016. iktatovemon hivatalb6l m6dosltotta.

A Fofelugyeloseg a min6sltesi engedely hatav6nak meghosszabbltasa iranti eljaras soran
megallapitotta, hogy a min6sit6si engedely kiellitasanak alapjaul szolga16 felt€teleknek Kozszolgaltato
megfelel, valamint a min6sit6si oszt6lyra tekintettel kdrnyezetirenyitasi programmal nem rendelkezett.
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A Fofelugyel6seg megallapitotta, hogy az Engedely meghosszabbitasanak akadelya nincs, ez6rt
Kozszolgaltato kerelmere az OKTF -KP15923-11|2U6. iktat6szamon rn6dositott Enged6ly hatalyat
OKTF-KP/g4146/2016 iktat6szamu hatarozatAval az Mtv. 13. g (2) bekezd6se alapjan
meghosszabbitotta

Kozszo196ltat6 2016. december 1s-en erkezett beadvAnyaban a hulladekgazdalkodesi tevekenyseget
6rint6 adataiban t0rten6 valtozas miatti adatvaltoz6si bejelentest tett a hulladekgazdalkodasi
engedelyeiben, a hulladekgazdalkodesi kdzszolgaltatasi tevekenysegbe bevonni kivant hullad6kok
mennyisegeben, a hulladekgazdalkodasi kozszolgalatasi tevekenysegbe bevonni kivant
telephelyekben, illetve az alvallalkoz6k enged€lyeiben bekdvetkezett veltozas tekinteteben.

Kdzszolgaltato a VM rendelet 1 mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kiizszolgaltato
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erint6 adataiban tdden6 veltozas eseten szukseges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgaltatasi dijat megfizette.

A hulladOkgazd6lkodasi kt zszolga[atasba bevonni klv6nt hultadekok tipusa es mennyisege
Kdzszolgaltato es az igenybe vett alvallalkoz6k hullad6kgazd5lkodasi engedelyei alapjan bztositott.

A FOfelUgyel6seg az adatveltozas bejelentesi eljaras sor6n megallapitotta, hogy KOzszotg6ltatO
OKTF-KP/94146/2016 iktat6szemon meghosszabbitott, OKTF-KP/5923 -1112016 iktat6szamon
modosltott, OKTF-KP/5923-9/2016. iktat6szamon ktadott min6sitesi engedellyet rendetkezik

Az Mtv. 17 s (2) bekezdese alapjen a Fofetugyet6seg oKTF-Kp/5923-13/2016. iktatoszamon uj
minositesi engedelyt adott ki Kdzszolgeltat6 reszere es az enged6ly kradaseval egyrdejrileg az
OKTF-KP/94144/2016. iktatoszamon meghosszabbitott, OKTF-KPt5923-11t20'16. iktatoszamon
m6dositott, OKTF-KP/5923-9/2016. iktatoszemon kiadott min6sitesi enged6tyt visszavonta.

A Fofelugyeloseg 2016. december 31 napjavat jogutodtessal megszuntetesre kerult A
kornyezetvedelmi es tenneszetvedelmi hat6segi 6s igazgatasi feladatokat ell6t6 szervek kijet6tese16l
szol6 71120'15 (lll. 30.) Korm. rendetet (a tovebbiakban: 11t2015 (l|.30.) Korm. rendetet) io. S
0 pontja alapjan a hulladekgazdelkodasi ktizszolgaltatasi tevekenyseg mindsiteserot szOtO iorveny
szerlnti kornyezetvedelmi hatosAgkent a Pest Megyei Korm6nyhivatal iar el.

Kozszolgaltatd a Kormenyhivatalhoz 2017. februar 14. nap,an erkezen beadvenyeban a
hulladekgazdalkod6si tevekenyseget erint6 adataiban todeno valtozes miatti adatvaltozasr bejelentest
tett a hulladekgazdalkodesr engedelyeiben, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaftatasi tevekenysegbe
bevonni kivent hullad6kok mennyisegeben, valamint a hullad6kgazdSlkodasi kozszotgattat6si
tevekenys6gbe bevonni kivant telepulesekben bekovetkezett veltozes tekinteteben.

Kozszolgatat6 a VM rendelet 1. mett6ktetenek 5. c) pontj6ban meghatarozott - Kozszolgaltat6
hullad6kgazdalkodasi tev6kenyseget erint6 adataiban torten6 v6ltozes eaeten szukseges - 30.O-00,- Ft
igazgatasi szolg6ltatesi dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsga[a es megAllapitotta, hogy a hullad6kgazdelkodasi kozszolgaltatasba bevonni
kivant hulladekok tlpusa es mennyisege Kdzszobe[ato es az igenybe vett alva alkozok
hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan biztositott.

A hulladekgazdalkodAsi kozszolgeltatasi tevekenysegbe 0,onnan bevonni kivant tetepul6sekre
Kozszolgaltat6, illetve alvallatkoz6i rendetkeznek hatatyos hulhdekgazdelkod6si engedelyekket.

A Kormenyhivatal az adatveftozes bejelentesi eljares soran megellapltotta, hogy Kirzszolgaltato
OKTF-KP/5923-13/2016. iktat6sz6mon kiadott min6stt6si engedetryet rendetkezik.

Az. Mw. 17. $ (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal ?EIKTF t2022-s12017. lgyiratszemon 0i
min6slt6si engedelyt adott ki, es az engedety kiadasavat egyidejueg az oKTF-Kp/sg2 g-13t2016.
iktat6sz6mon kiadott min6sltesi enged6lyt visszavonta.

Kozszolgaltato a Kormanyhivatalhoz 2017. apritis 18. napjan erkezefl beadvanyaban a
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget 6rintO adataiban tt,rtenO vAltoz6s miatta adatvattozasi bejelentest
tett a hullad6kgazdSlkodasi enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazdelkodasi
kozszolgeftatasi tevekenysegbe bevonni kivant telepulesekben bekovetkezett veltozas tekinteteben.
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Kozszolgaltat6 a VM rendelet 'l . mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszotgaltat6
hulladekgazdalkodesi tevekenyseget erint6 adataiban tdnen6 veltozes eselen szUkseges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgAltatesi diiat megfizette

A Kormanyhlvatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy a hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatesba bevonni
kivent hulladekok tipusa es rnennyisege Kozszolgaltato es az igenybe vett afuallalkozok
hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan tovabbra is biztositott.

A hulladekgazdalkod6si kdzszo196ltatesi tevekenys6gbe Ujonnan bevonni kivant telepiilesre
K6zszolgaltat6, illetve atuallalkoz6i rendelkeznek hatelyos hulladekgazdalkodasi engedelyekkel

A Kormanyhivatal vzsgafta 6s meg6llapitotta, hogy Kozszolga[ato a v6ltozest kovetoen tovebbra is
megfelel a C/l. minosltesi osztaly kovetelmenyeinek.

A Kormanyhivatal az adatvAltozas bejelentesi elaras soran megellapitotta, hogy Kozszolgaltato
P Kf F 1202?-512017. ugyiratszamon kradott mrnositesr engeddllyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal PEIKTF 12022-812017. ilgyiratszamon Uj

min6sitesi engedelyt adott ki, es az engedely kiadasaval egyidej0leg a PEIKT F 12022-512017
ugyiratszernon kiadott min6sltesi engedelyt visszavonta

Kozszolgaltato a Kormanyhivatalhoz 2017. mejus 29. napjen drkezett beadvanyaban a
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget 6rinto adataiban t0rt6n6 veftozes miatti adatvaltozasi beielentest
tett a hulladekgazdalkodesi engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazdalkodasi
kozszoEaltatasi tevekenysegbe bevonni kivant hulladekok tipusAban 6s mennyisegeben, valamint
telepulesekben es az igenybe vett alvallalkozokban bekovetkezett valtozes tekinteteben.

Ktzszolgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kozszolgeltato
hulladekgazdalkodasi tevekenys6get 6rint6 adataiban torten6 v6ltozas eset6n szukseges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgaltatAsi dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsg6lta es meg6llapitotta, hogy a hulladekgazdelkodasi kozszolgalhtasba bevonni
kivant hulladekok tipusa es mennyisege Kozszolgaltat6 es az igenybe vett alvallalkoz6k
hullad6kgazdAlkod6si engedelyea alapjen tov6bbra is biztositott.

A hullad6kgazdelkodasi kozszolgdltat5si tevekenysegbe Ujonnan bevonni klvanl telepul6sre
Kozszolga[at6, illetve alvallalkozoi rendelkeznek hatalyos hulladekgazd6lkodasi engedelyekkel

A KormAnyhivatal vizsgalta es megellapitotta, hogy Kozszobaltato a veltozast kovetoen tovabbra is

megfelel a C/|. min6sitesi osztAly kovetelmenyeinek.

A Kormanyhivatal az adatveftozas bejelentesi eljaras soran megelbpitotta, hogy K0zszolg6ltat6
PEIKIF 12022-812017. ugyiratszemon kiadott min6sitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. $ (2) bekezd€se alapien a Kormenyhivatal PEIKIF 12022-2012017. ugyiraFzamon Ui

min6sitesi engedelyt adott ki, 6s az engedely kiadasaval egyidejuleg a PElKfFl2O22-812O17
ugyiratszamon kiadott minOsitesi engederyt visszavonta

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivatalhoz 2017 augusztus 18. napj6n erkezett beadvenyeban a
hulladekgazdelkodasi tevekenyseget erint6 adataiban torten6 valtoz6s miatti adatv6ltozasi bejelentest
tett a hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, telephelyeiben, a hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltatasi
tevekenys6gbe bevonni klvant hulladekok mennyiseg6ben, valamint telepul6sekben bekovetkezeft
v6ltozas tekinteteben.

Kozszolgeltato a VM rendelet 'l . mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdAlkodasi tevekenys6g6t 6rint6 adataiban t0rl6n6 vAltozas eseten sztlks6ges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgAltatasi dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megallapltotta, hogy a hulladekgazdelkodasi kdzszolgdltat6sba bevonni
kivent hulladekok mennyisege Kozszolgeltat6 es az igenybe vett a&allalkoz6k hulladekgazdalkodasi
engedelyei alap,an biztositott.
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A hulladekgazddlkodasi kOzszolg6ltat6si tevekenysegbe Ujonnan bevonni kivant telepulesre
Kozszolgeltat6, illeve atuellalkoz6i rendelkeznek hatelyos hulladekgazdAlkodasi engedelyekkel

A Kormenyhivatal vizsgalta es megallapitofta, hogy Kozszolgalht6 a valtozast kovetoen tovebbra is
megfelel a C/|. min6sitesi osztaly kOvetelmenyeinek

A Kormanyhivatal az adal\ralbzes bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy Kdzszolgaftato
PEIKTF 12022-201201 7. trgyiratszamon kiadott min0sitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alap.Jen a Kormanyhivatal PflKfFl2O22-?6t2017. ugyiratszemon Uj

minositesi engedelyt adott ki Kozszolgatat6 reszere, 6s az engedely kiadasaval egyidejuleg a
PEIKf F 12022-2012017 Ugyiratszarnon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta

Kozszolgaltato a Korm6nyhivatalhoz 2017 december 5. napjan erkezett beadvanyeban a
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erint6 adataiban tort6no valtozas miatti adatvaltozasi bejelentest
tett a hulladekgazdalkodesi engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazdalkodasi
kozszolgaftatasi tevekenys6gbe bevonni kivant hulladekok tipusaban es mennyisegeben
bekdvetkezett veltozas tekinteteben.

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontleban meghatarozott - Kozszolgeltato
hullad6kgazdelkodAsi tevekenyseget erint6 adataiban t0rt6n6 valtozas eseten szUkseges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi dtjat megfizette.

A Kormenyhivatal vizsgelta 6s megallapitotta, hogy a hulladekgazdAlkodasi kdzszolgaltatasba bevonni
kiv6nt hulladekok mennyisege Kozszolgaltat6 6s az ig6nybe vett kozszolgaltat6i alvAllalkozok
hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjen biztositott

Kozszolgaltat6 az adatvaltozasi eljares soran kene a 1g-es f6csoportba tartoz6 hulladekok
enged6lyezteteset is a hulladekgazdalkod6si kozszolgaltatas k0r6n belul. Tekintettel arra, hogy ezen
hulladekok a hulladekgazd6lkodasi kozszolgaltatas korebe tartozo hulbdekok Kozszolgaltato altal
uzemeltetett hullad6kkezel6 letesitmenyben t0rteno kezelese soran kepzodo mesodlagos hullad6kok,
ezei a Kormdnyhivatal ezen hulladekokkal toden6 hullad6kgazdalkodesi kozszolgaftatest
engedelyezte.

A Kormanyhivatial vizsg6lta es megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6 a valtozast k0vet6en tovabbra is

megfelel a C/|. minositesi osztaly kovetelmenyeinek.

A Kormanyhivatal az adaveftozes bejelentesi el.,ares soran megallapitotta, hogy Kozszolgeltato
PE|KIF12022-2612017. ugyiratszamon kiadott min6sit6si engedelryel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjen a Korn6nyhivatal PElKfFlST4-312018. ugyiratszemon Ui

minositesi engedelyt adott ki Kdzszolgeftat6 r6szere, 6s az engedely kiadas6val egyidej0leg a
PEIKTF l?022-2612017 0gyiratszamon kiadott min6sltesi engedelyt visszavonta.

Kdzszolgeltat6 a Kormanyhivatalhoz 2018 mdrcius 13. napjan erkezett beadvany6ban a
hu ad6kgazdAlkodesi tevekenyseget erintO adataiban t0rtend veltoz6s miatti adatvaltozasi bejelentest
tett a hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, telephelyeiben, a hulladekgazdelkodasi kozszolgeltat6si
tevekenys6gbe bevonni kivent hulladekok mennyis€g6ben, valamint a hulladekgazdelkodrsi
kdzszolgaltatasi tevekenyseg ellStasara bevont alvallalkoz6kban bekovetkezett veltozes tekinteteben

Kozszolgaltato a VM rendelet '1 . melleklet6nek 5. c) pontjaban meghaterozott - KozszolgAltat6
hu ad6kgazdalkodesi tevekenyseget erint6 adataiban tort6n6 vAltozas eseten szukseges - 30.000,- Ft

igazgat6si szolgeltatesi dijat megfizette.

KOzszolgaltat6 2018. aprilis 4+n a Kormanyhivatalhoz erkezett leveleben kerelmezte a

Kormenthivatalnal folyamatban lev6 adatvaltozasi eljArAs szUneteleset, tekintettel arra, hogy a

min6sitesi engedelyben szerepl6 hullad6kgazdalkodesi engedeveinek m6dosltasa folyamatban van.

A Kormenyhivatal Kozszolgaltato keresere PUKTFO/00308-212O18. UgyiatszSmo v€gz€s€vel a
pEtKTFlST4-3t2018. tjgyiratszAmon kiadott C/|. min6sltesi osztelyra vonatkoz6 minositesi enged6ly

adatvaltozasaval kapcsolatos eliaras sz0neteleset megallapltotta.
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Kozszolgeltato az Akt. 49. S (2) bekezdes6ben foglalt hatdrid<in beliil, a Kormdnyhivatalhoz 2018
junius 11-en erkezett kerelm6ben kerelmezte az e\eds folytatas6t, valamint megkoldte a
Kormanyhivatal reszere a szUkseges dokumentumokat.

A Kormenyhivatal vizsgelta 6s megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatesba bevonnr
kiv5nt hullad6kok mennyisege Kozszolgaltat6 hulladekgazdalkod6si engedelyei alapjan biztositott.

A Kormanyhivatal az adatvaftozas bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgdltat6
PEIKTF 1574-312018 Ugyiratszamon kiadott min6sitesl engedellyel rendelkezik

Az Mtv. 17 S (2) bekezdese alapjAn a Kormenyhivatal PEIKTFO/00308-4/2018. Ugyiratszamon Uj
min6sitesi engedelyt adott ki Kozszolgaltatd reszere, es az engedely kiadasavat egyidejuleg a
PflKfF 1574-3D018 Ugyiratszemon kiadott minOsitesi engedetyt visszavonta.

Kdzszolgaltat6 a Kormenyhivatalhoz 2018 november 19. napj6n erkezett beadvanyaban a
hulladekgazdalkod6si tev6kenyseget erinto adatarban torten6 veltoz6s miatti adatvaltozasi bejelentest
tett a hulladekgazdalkodesi engedelyeiben, valamint a hullad6kgazdalkodesi kozszolgaftatasi
tevekenys6gbe bevonni kivent hulladekok mennyiseg6ben bekdvetkezett vAltozas tekintet6ben

Kozszolg6ltato a VM rendelet 1 mellekletenek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kdzszolg6ltat6
hulbdekgazdelkodasi tevekenyseg6t erint6 adataiban tOden6 valtozes eseten szUks6ges - 30.0OO,- Ft
igazgatesi szolgaltaEsi dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsgelta es megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgalbt6sba bevonni
kivant hulladekok mennyisege Kozszolgaltat6 hulladekgazd6lkodesi engedelyei alapjan biztositott

A Korm6nyhivatal az adawa\ozes be,elentesi eljeres soran megdllapitotta, hogy Kozszolgaltato
PE/KTFO/00308-4/2018. 0gyiratszamon kiadott min6sitesi engede yet rendetkezik.

Az MN. 17. S (2) bekezdese alap.,6n a Kormanyhivatat PE/KTFO/00308{/2018. ugyiratszamon ljj
mrndsitesi enged6lyt adott ki Kozszolgaltat6 reszere, 6s az enged6ty kiadaseval egyidejtleg i
PEIKTFO/oo308-4/2018 Ugyiratszemon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta.

Kozszolgatato a Kormanyhivatalhoz 2019. ianulr 28. napjan erkezefi beadvanyaban a
hulladekgazd6lkodasi tevekenys€get erintO adataiban toden6 veftozas miatti adatvaftozesi b;,elent6st
tett a hulladekgazdelkodasi engedelyeiben, valamint a hullad6kgazddlkodasi kozszolgatatasi
tevekenys6gbe bevonni kiv6nt hulladekok tipusAban, valamint mennyis6geben bekovetkezeft veltozas
tekinteteben. Kozszolgaftato tovabba tajekoztatta a Kormenyhivatalt, miszerint uj szellit6jermiiveket
kivan bevonni a kozszolgatatasi tevekenysegbe

Kozszolgaltato a VM rendelet 1 melleklet6nek 5. c) pontjeban rneghatdrozott - Kozszolgattat6
hulladekgazd6lkodasi tevekenyseget erinto adataiban torten6 vaftozas eaeten szukseges - 3O.O-OO,- Ft
igazgatesi szolgaltatasi dijat megfizette.

A Kormenyhivatal vizsgAlta es megellapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgettatasba bevonni
kivant hulladekok tipusa es mennyisege Kozszolgaltat6, valamint jelen enged6ly 1 . szamu
melleklet6ben feltuntetett kozszolgaltat6i atuallalkoz6k hulladekgazdelkoddsi engedefei ataplan
biztosttott

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekgaz delkodasi kozszolgattatesba bevonni
kivant uj szallltojarmtivek tulajdoni kategoriaja megfelel a C/|. min6sitesi osztary kovetelmenyeinek.

A Kormanyhivatal az adatvAltozas bejelentesi eljdrds sor6n megallapitotta, hogy Kozszolgeltat6
PEIKTFO/oo308-6/2018. Ugyiratszamon kiadott min6sit6si enged6tryel rendetkezik

Az MW 17. S (2) bekezd6se alapjan a Korm6nyhivatal Ui min6sitesi engedetyt adott ki Kozszotgattato
reszerer es az engedely kiadaseval egyidejuleg a PE/KTFO/00308$t2016. iigyiratszamon liadott
minOsltesi engedelyt visszavonta.

Kozszolgatat6 koteles a minOsltesi engedely kiallitasenak alapjaul szolgal6 felteteleknek az engedely
id6beli hatelya alatt folyamatosan megfelelni, igy koteles a hinositesi engedelyben felt0nte"tett, a
hulladekgazdalkodesi k0zszolgaltat6sba bevont hulladekok tlpusara es riennyisegere vonatkoz6
felt6teleket folyamatosan biztositani, tovebba az MW. altal a hulladekgazdalkod6si iozszolg6ltatdsi
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tevekenysegbe bevont szallitojermrivek, celgepek, valamint hulladekkeze16 letesitmenyek tulajdoni
vrszonyaira vonatkoz6 e16iresoknak megfelelni.

A hat6rozat rendelkez6 reszenek lll. pontjeban foglalt eloirdsok az alabbiakon alapulnak:

- 1. pont az Mtv. 8. S (2) bekezd6s c) pontja alapjen.
- 2. ponta Ht 62. S (1)bekezdese alap,an.
- 3. pont a 38512014. Korm. rendelet 3. S ('l) bekezdese alapjan.
- 4. pont az Mtv 8. S (2) bekezd6s f) pontja alapjen.
- 5. pont a 38512014. Korm. rendelet 3. S (2) bekezdese alapian
- 6. pont a Ht 62 S (1) bekezdese alapjan.
- 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 alapjen.
- '10. pont a Ht 42. S (1) bekezdes a), c) es d) pontjai alapjan.
- 11. pont a Ht 42. S (1) bekezdes e) pontja alapjen.
- 12. ponl a Ht. 42. S (1) bekezdes 0 pontja alapj6n.
- 13. pont a Ht 44. S (1) bekezdese alapjan.
- 14 pont a Ht.42 S (5) bekezdese alaptan.
- 15. pont a Ht. 42. S (5) bekezdese alapjan.
- 16. pont a Ht 66. S (1) bekezdese alapjen.
- 17. pont a 38512014. Korm. rendelet 6. S alapjen.
- 18. pont a 38512014. Korm. rendelet 7. S alapjan.
- 19. pont a 38512014. Korm. rendelet 8. S (1) es (2) bekezd6se alapjan.
- 20. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. S (1) bekezd6se alapien.
- 2'1. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (2) bekezd6se alapj6n.
- 22. pont a Ht. 42. S ('l) bekezdese b) pontja alapjen.
- 23. pont a38512014. Korm rendelet 9. S (4) bekezdese alapjan.
- 24. pont a38512014. Korm. rendelet 9. S (5) bekezdese alapjen.
- 25. pont a38512014. Korm. rendelet 10. S (1) bekezd6se alapjen,
- 26. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. S (2) bekezdese alapian.
- 27. ponl a 38512014. Korm. rendelet 11. S (1) bekezd6se alapian.
- 28. pont a 38512014. Korm. rendelet 11. S (2) bekezdese alapien.
- 29. pont a 38512014. Korm. rendelet 1 1. S (3) bekezdese alapjen.
- 30. ponta 38512014. Korm rendelet 2. S(1)bekezdes2. es 3. pontjai alapjan
- 32. pont a Ht. 41. S (3) bekezdese es a Ht. 62. S (1) bekezdese alapj6n.
- 33 pont a Ht. 37. S (2) bekezdese alapjan.
- 34 pont a Ht.41. S (3) bekezd6se es a Ht.62. S (1) bekezdese alapjan.
- 35. pont az Mtv. 11 S es a Ht. 41. S (3) bekezdese alapian.
- 36. pont az Mtv. 10 S alapjan.
- 37. pont a Ht.42. S (1) bekezdes g) pontia alapian.
- 38. pont a Hi. 42. S (1) bekezdes h) pontia es a Ht. 53. $-a alapjdn.

A haterozat rendelkezo reszenek lV pontiaban foglalt idobeli hataly a PgKtFO/00308-6/2018.
iigyiratszarnon kiadott minositesi engedely lV. pontja es az Mtv. 9 S (4) bekezdese alapjan kerult
meghaterozesra.

Ha Kozszolgaltat6 az engederyezett tevekenyseget az engedely id6beli haEly6nak lejartat k0vet6en is
folytatni kivanja, akkot az Mtv. 13. S (1)bekezdese alapian a minosltesi engedely hatelyanak lejarta
el6tt legk6s6bb 90 nappal benyojtott kerelmevel kezdemenyezheti a min6sitesi enged6ly hatAlyanak
meghosszabbltesAt. A min6slt6si enged€ly hatAly6nak meghosszabbitase16l sz0l0 halerczat
vegEgesse valasaig a kerelmez6 a hatelyos - korebbi - min6sltesi engedev alapjan vegezheti a

tevekenyseget

Ha Kozszolgaltat6 szemelyeben, vagy hulladekgazdalkodasi tevekenyseget nem erint6 adataiban
olyan valtozas kOvetkezik be, amely a kiadott min6slt6si enged6ly adatanak megvaftoztat6sat igenyli,
akkot az Mtv. 11 S (1) bekezdese szerint a Kdzszolgaltato a valtozas bek0vetkez6s6t6l szamitott
15 napon belul adatvaltoztatasi kerelmet nyijt be A kerelemhez csatolni kell az adatvaftozast igazol6
okiratot.

Ha a Kozszolgaltat6 hulhdekgazdalkodasi tevekenyseg6t erinto adataiban olyan valtozes kovetkezik
be, amely a mindsltesi oszt5lyba sorolasat nem erinti, a Kdzszolgaltat6 e tenyt a veltoz6s
bekovetkezeset6l szamitott 15 napon belul bejelentl.
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Ha a K0zszolg6ltat6 az MV. 11. S szerinti adatuatozasra vonatkozo bejelentesi kotelezetsegenek
hatArid6ben nem tesz eleget, a min6sit6 az Mtv. 15. S (1)bekezdese alapjan a K6zszolg6ltat6t 50 000
fonnt osszegu birsag megfizet6sere kotelezi, es haterid6 t0z6sevel felsz6litja az adaveftozhs
bejelentesere.

Amennyiben Kozszolgaltat6 tevekenysegeben olyan vatoz6s kovetkezik be, amely alapjAn a
Kozszolgeltat6 a minosit6si enged6lydben foglalt min0sitesi osztary felteteleinek, kovetelm6nyeinek
mer nem felel meg, a KOzszolgatat6 az Mtv. 12. S (2) bekezdese alapjan - a vettozasok
bekovetkezesetol szemitott 15 napon belul - ezt a t6nyt a KormAnyhivatalnak beielenti
A bejelentessel egyidejuleg a Kozszobatat0 a vetozesoknak megfelel6 min6sitesi osztalyba sorolast
tartalmaz6 m6dositasi kerelmet nyUjt be.

Kozszolgatat6 a hulladekgazd6lkod6si tevekenyseg folytatasanak megszunteteset, befeiezeset -a rnegszuntetest, befejezest megel6z6en legalebb 30 nappal - a Kormanyhivatalnak a
hulladekgazdelkodasi tevekenys6gek nyilvantartasba vetel6r6l, valamint hat6sagi engedelyezeserdl
sz6l6 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet (a tovebbiakban 43912112. (Xll. 29.) Korm. rendetet) 14. S
(2) bekezdese alapjen bejelenta.

A Kormanyhivatal felhivja KozszolgAllato figyelmet a 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet alabbi
rendelkezesere:

,,15 S fi) A k'myezetuedehi habseg az engedelyt hivatatb't visszavonhatja, ha
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hullad€kkal kapcso/atos nyilv'ntaftesi 6s
adatszolgefta6si k5lelezeftsegekr5l sz6l6 kormenyrendeletben megha6rozott kotelezetts^genek,
b) negAllapltja, hogy a kerehez, a kerelemben valatlan adatokat szerepelteteft 6s az engedety
kiadeset ez erdemben befolyesofta,
c) az engedaly jogosultja a bvekenyseg az engedelyben foglaltamal elt6r6 mMon gyakorolja, vagy
d) az engedely jogosultja a habsegi ellenane$ akadetyozza.
(2) A kArnyezetuedemi habseg az engedelyt hivatalb5l visszevonja, ha
a) az engedely megadesehoz el5lft felrcbbk mer nem e nak fenn,
b) az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdekod1si lev'kenys,gget felhagy, azt
megsz0nteti, valamint
c) a hulbdekgazdekodAsi tevekenyseg folytadsa a kdrnyezet veszelyeztetesevel, szennyezesevel,
kAroslaseval jeL
P) A karnyezetvedehi hat1seg az engedhly vrSszavondsa eset6n hat1rozabban meghat1rozza a
Evekenyseg bhagyesera, valamint sziikseg eseten a monitotingn, ut^gondoz,sra vonatkoz'
kAvetehenyekel."

Az Mtv. 16. S szerlnt:

,,(1) A nin1slt, a minlsircsi engedelyt visszavonja, ha a k6relmez6
a) a 13. S p) bekezdeseben vagy
Ua1a.5@bekezdeseben
foglalt felhiv^snak hateriddn bel l nem tesz eleget.
(2) A ninosito a minosircsi engedelyt akkor is visszavonja, ha a minlsftes megades1hoz eblft
felrcbbk mAr nem 1llnak fenn."

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

,,(1) A kamyezetvedelmi hatosag az e taNenyben, valamint mds jogszab1lyban meghaarozoft
eblresok teljeslt4se erdekdben a hullad'kbittokost, a hullad'k tulajdonoset, illetve a
kOm yez eth a sz n ebt kAblez i
a) a jogszabdlyban tqlalt vagy habsegi habrozatban el'ttt kotelezeftsegeinek betaftes'ra, ittetue
a iogs6tt, e apot megszantetes6re, ha az abban foglalt elAhAsokat a hutbdek bitlokosa, tulajctonosa,
illetve a kdrnyezethaszneb megszegi, teljesats-saket elmulasztja, ille\e a hullad'kgazdekodesi
engeclalyhez vagy a minostt,si engedevhez kdtatt tevqkenys^get az engedelrt,t, a nyitv,nbrt|sba
veblhez kdtdtt tevekenyseget a nyilvAntaftest'l efter, m6don gyakorolja;
b) a komyezetet veszelyeztet', szennyez', illewe kerosit' tev6kenys6g felfijggesztes're,
abbahagyesAn, az eredeti allapot helyree l6sera;
c) a karnyezet szennyezese eseteben olyan inEzkedes megtaebre, amely a k,myezetszennyez,st
csdkkenti vagy megsz1nteti, a k1myezet k6rosod6set kizerja.
e) A karnyezetvedehi habseg - az (1) bekezdesben fogtattakon t(tlmen\en - telfaggeszti, kolAbzza
vagy megtiltja a hu adakgazd'tkodesi engederyhez, minasftesi engedetyhez iatott bvekenyseg
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engedelfi1l efter1 vagy engedely nekufi, valamint a nyilvdnlaftesba vetelhez kAt,tt Evekenyseg
nyilvenbdest5l efter' vagy nyilventadAs nelkali folytatAsdt. A haterozat azonnal vegrehajthabve
nyilv6nlthat6."

AHt 86. S (1) bekezdes a) es b) pont ai verint:

,Az a termeszetes vagy jogi szem6ly, egyeni ve akoz6, tov^bbe jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
szeNezet, aki (amely)
a) a hulbdekgazdAlkodAssal kapcsolatos jogszabAly, kozvetleniil alkalmazandb uni's jogi aktus vagy
habsegi habrozat el resait megsefti,
b) habsegi engec!6lyhez, hozzAj,ruHshoz, nyilventadesba vetehez vagy bejelenrcshez kAt'tt
hu adekgazd^lkodAsi rcvekenysegd engedely, hozzejerubs, nyilvenbft'sba vetel vagy bejelentes
nekll, bvebbe aft6l elrcrAen vegez, [. ..]
azt a k5rnyezetuedemi habseg a hulbdekgazdekodesi birseg m6ft6ker6l, valamint kiszab4senak es
mege apftesAnak m5djerd sz'l, komenyrendelet szerint hulladdkgazdekodesi blrsdg megfizercsere
kAtelezi."

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

,,kazszolgeltat6: az a hulladekgazdelkodesi kozszolg4ltat^si tevekenyseg mindgrcser1l sz6l6 tarveny
szerint min1siteft nonprofit gazdasdgi Hrsaseg, amely a telepabsi ankorm'nyzattal kotatt
hu adekgazd'lkodesi kazszobelhasi szezades abpjen hullad6kgazddlkodesi kozszoqelbb bt
el;"

A Ht. 33. S szerint:

,,(1) A teleparcsi ankormanyzat az ankormenyzati hulbdekgazdelkodesi kozfeladat e ebset a
kozszobelbrcvd katdtt hulbdekgazdekodesi kozszolgAltatdsi szenNes ltjan biztositja.
(2) A telepircsi ,nkormAnyzat az ankormAnyzati hulbdekgazdekodesi kazfeladat ell,tdsdra
kozbeszerzesi eljArAst tdytat le, kiveve, ha a kazbeszezesekfil sz6l' torveny @ bvebbiakban: Kbt )
szerint nem kell kazbeszerzesi euerest lefolytatni, a hulladekgazdekodesi kazszobeftaEsi szeaAdes
megkaEse nem taftozik a Kbt. alkalmazesi karqbe, vagy ha a hulbdekgazd^lkodesi kazszobeftabsi
szeefies megkotese a Kbt. szeinti kivateli kfibe esik.
(3) A felhlvAsban az ajAnlaker, meghaqrozza, hogy a kozbeszerzesi eljArAs sorAn milyen, a
hullad€kgazd6lkodAsi kozszolg'ltatdsi tevekenyseg mindsitdser5l sz5l6 torveny szerint oszalyba
sorolt gazdasegi szereplAk bhetnek ajenbtot vagy nyljthatnak be ftszveteli jelentkezest."

A Kormanyhivatal felhlvja Kozszobaltat6 figyelmet, hogy a Ht. 90. S (8) bekezdese e(elmeben
hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatast csak az a nonprofit gazdasegi tarsaseg vegezhet, amely a
telepulesi onkormanyzattal 2013. janu 1. napjat kovet6en hulladekgazdalkodesi kozszolgalhtasi
szez6dest kotott.

Kozszolgeltat6 MIN_097/201 5. szamon nyilvantartSsba lett v6ve.

A Korminyhivatal megellapitotta, hogy K6zszolgeltat6 eltal 2019. januSr 28. napjen
el6teriesztett k6relem, valamint annak mell6kletei hianytalanul lettek benytjtva, illet6leg a
rendelkez6sre all6 adatok alapjin a t6nyall5s tisztazott, valamint nincs ellen6rdekii iigyf6l. A
k6relem megfelelt az Akr.41. S (1) bekezd6s6ben foglalt felt6teleknek, ez6rt Kormanyhivatal
jelen ddnt6s6t sommes eljeresban hozta meg rz Akr. 50. S (2) bekezd6s6nek bl pontja szerinti
iigyint6z6si haterid6n beliil.

A Kormanyhivatal hateskore es ilbtekessege a 7112015. (lll. 30.) Korm rendelet 8. $ es 10 $
f) pontjan alapul.

Pz. AW. 124. S valamint az eljaresi koltsegekr6l, az iratbetekintessel osszefugg6 koltsegterltesrol, a
koltsegek megfizeteser6l, valamint a koltsegmentessegr6l sz0l6 46912017. (Xll. 28 ) Korm rendelet
1. S (1) bekezdes 2. ponta alapjan elaresi kdltseg az igazgat6si szolgalbtasi dlj

A fentiek enelmeben a Kormenyhivatal az eljarasi koltsegr6l a rendelkez6 reszben foglaltak szerint
d0ntott.

A Kormanyhivatal a min6sit6si engedelyt a Ht. 62. S (2) bekezdese es az Mtv.8. S (1) bekezdese
valamint a 17. S (2) bekezdese alapjen adta ki, flgyelemmel az Akr. 80. S es 81. S-aiban foglaltakra
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Jelen haterozat bir6sAgi felulvizsg6latanak lehetoseget az Akr. 114. S (1) bekezdese biztositja. A
kozigazgatasi es munkaugyi bir6sag illetekesseget Kormenyhivatal a kozigazgatasi perrendtartas16l
sz6l6 2017 6vi l. tdrv6ny (tov6bbiakban: Kp.) 4. S (1) es 13. S (1) bekezdesei alapjan ellapitotta meg
A keresetlevel beny[rjtasanak helye es ideje a Kp. 39. S (1)bekezdese alapjen kerult meghatarozasra
A tergyalas tartesa iranti kerelem lehetosegerol val6 tajekoztatas a Kp. 77. S-en alapul, amely szerint
ha egyik fel sem keri targyalas tadasat, es azt a birosag sem tartja szuksegesnek, a birosag
tSrgyalason kivul hataroz. Tergyalas tartAset a felperes a keresetlevelben az alperes a vediratban
kerheti Ennek elmulasztesa miatt igazolasi kerelemnek nincs helye. Az elektronikus ugyint6z6sre
koteles szemelyek koret az elektronikus tigyintezes 6s a bizalmi szolgaltatasok eltalSnos szabalyairol
sz0l0 2015 €vi CCXXll. torveny 9. S-a hatarozza meg A 7l12015. (lll 30)Korm rendelet L S alapj6n
az orszegos illetekessegri kornyezetvedelmi hatosag a Kormanyhivatal.

A teljes eljArasban todeno elbirales lehet6s6get az Akr. 42. S biztosltia.

Jelen hatarozat az Akr 82 S ('l) bekezdese alapjan a kdzlesevel vegleges.

Budapest, 2019. februer 5.

Dr. Tarnai Richard kormenymegbizoft
neveben es megbizasabol:

/ L--
dr. Dobrai Balazs

osztalyvezeto

\i

*'D

KaoiSk: Ugyint6z6i utasltAs szerint.
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PE/KTFO/01064-22019. tigyiratszimI enged6ly 1. szdmI mel16klete

Bevont ktizszolgeltat6i alvellalkozok:

- BIOKOM P6csi Verosiizemeltet6si 6s KOrnyezetgazdalkodasi Nonprofit Korletolt
Felel6ss6gii Te6aseg (szekhely: 7632 P6cs, Siklosi ut 52., KUJ: 100210619)

. a F6felugyeloseg altal oKTF-KP/3128-112016 iktatoszamon kradott vesz6lyes
hulladekok szallitesara es nem vesz6lyes hulladekok szallitasera es gyr,jtesere
vonatkozo engedely alapjan,

- Szentl6rinci Kiiziizemi Nonprofit Korl6tolt Felel5ss6g0 Tarsasag (szekhely:
7940 Szentl6rinc, Pecsi Ut 21., KUJ: 100329645)

. a Korm6nyhivatal altal 73.$12016 iktatoszamon modositott, a Felugyeloseg altal
1515-812014 iktat6szAmon kiadott nem veszelyes hulladekok gyUjtesere es
szallitesara vonatkozO enged6ly alapjan,

- Koml6i Virosgazd6lkod6si Nonprofit Zertkiirgen M0kiid6 R6szv6nyt5rsasag (szekhely:
7300 Koml6, Bem J6zsef utca 24., KUJ. 100293760)

. a F6felUgyeloseg altal OKTF-KP110215-812016 iktatoszamon kiadott nem vesz6lyes
hulladekok szallitasara es gy0jtesere vonatkoz6 engedely alapjan,

- BONYCOM Bonyhedi Kozaizemi Nonprofit Korletolt Felel6ssogai Tarsaseg (szekhely:

7150 Bonyhed, Mikes utca 3., KUJ: 100305007)
. a F6felugyel6seg aftal OKTF-KP/1493-8/2016. iktatoszamon, 1417906-'18/2013'

irgyiratszamon m6dositott, 1417906-1312013 iktat6szamon kiadott nem veszdlyes
hulladekok szallitasera vonatkozo engedely alapjan.

b,
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