
Ppsr MEcvEr
KonUANYHIVATAL

Ugyiratsz6m: PE/KTFO/01 064-61201 9.

Ugyintez6: Simon Orsolya

Telefon: (06-1 ) 224-9100

HATAROZAT

t.

A Pest Megyei Korm6nyhivatal (a tov6bbiakban: Korm5nyhivatal), mint hatSskOrrel rendelkez6 els6
fok0 kornyezetv6delmi hat6s6g a D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis SzolgSltat6 Nonprofit
Korl5tolt Felel6ss6g0 T5rsasigot (szekhely: 7632 P6cs, Sikl6si u 52., KUJ: 100279306,
cegjegyz6kszdm: 02-09-004556, ad6sz6m: 11541587-2-02, statisztikai sz6mjel: 11541587-3811-572-02,
nyilvdntartdsi sz6m: MIN_097/2015. - a tovSbbiakban: K6zszolg6ltat6) - a PE/KTFOI01O64-412019.
Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedely egyidejU visszavondsa mellett -

C/1. min6sit6si osztilyba sorolia

6s r6sz6re a hullad6kgazdAlkodAsi k6zszolg6ltat6si tev6kenyseg v6gz6s6re vonatkozo

min6sit6si enged6lyt

ad ki az a16bbiak szerint:

lt.

1.) Az enged6lyezeft tev6kenys6g megnevez6se:

A hulladekgazdAlkodisi kOzszolg6ltat6s v6gz6se

. a Somogy Megyei Korm6nyhivatal Kaposv6ri J6r6si Hivatala 6ltal SO-04ZKO/1509-1112019.
Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a Del-dun6ntrili K6rnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi FelUgyel6s6g (a tov6bbiakban:
FelUgyel6seg) 6ltal 8120-1512014. iktat6sz6mon kiadott enged6ly,

. a Baranya Megyei Korm5nyhlvatal 6ltal 10764-1012015. iktat6szAmon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 10765-1312015. iktat6sz6mon kieg6szitett
1 07 65-12 1201 5. i ktat6sz6mon kiadott e n ged6ly,

. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 9842-1712015. iktat6sz6mon kijavitotl9S42-1612015.
iktat6sz6mon kiadott enged6ly,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 5ltal 13254-812015. iktat6szSmon kiadott enged6ly,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 13982-912015. iktat6sz6mon kiadott enged6ly,

. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 13986-8/2015. iktat6sz6mon kiadott engedely,

. a Korm6nyhivatal 6ltal PE/KTFO/OO363-212019., PE/KTFO|155-712018. 6s

PE/KTF/6055-312017. Ugyiratsz5mokon m6dositott, az Orsz6gos KOrnyezetv6delmi 6s
Term6szetv6delmi F6felUgyel6seg (a tovdbbiakban: F6felUgyel6s6g) dltal
OKTF-KP/2538-1 0/2016. iktat6szdmon kiadott enged6ly,

. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 6651-10/2016. Ugyiratsz6mon kijavitott, 6651-912016.
tigyiratsz6mon kiadott engedelY,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal Sltal 6652-1012016. Ugyiratsz6mon kijavitott, 6652-912016.
iigyiratsz6mon kiadott enged6lY,
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. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 5ltal 7224-1312016. iigyiratsz6mon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Korm5nyhivatal illtal 7225-1012016. Ugyiratszdmon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 7226-1012016. ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei KormSnyhivatal 6ltal 8857-9/2016. Ugyiratsz6mon kiadott enged6ly,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 5ltal 9108-9/2016. UgyiratszAmon kiadott enged6ly,

. a Baranya Megyei Korm5nyhivatal P6csi Jdr6si Hivatala (a tov5bbiakban: P6csi Jir6si
Hivatal) 5ltal 1967-912017. iigyiratsz6mon m6dositott, a Baranya Megyei Kormdnyhivatal altal
7009-1312016. Ugyiratszdmon kiadott engedely,

. a P6csi Jdr6si Hivatal altal 3763-912018. Ugyiratsz5mon m6dositott, 3314-1312017.
Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a P6csi Jdr5si Hivatal 5ltal3324-1112017. UgyiratszSmon kiadott enged6ly,

. a P6csiJ6r6si Hivatal6ltal3599-'1012017. Ugyiratszimon kiadott enged6ly,
o a Tolna Megyei Korm6nyhivatal Szeksz5rdi J6r6si Hivatala (a tovibbiakban: Szeksz6rdi

J5r6si Hivatal) 6ltalTO-04G18012064-1112017 iktatoszSmon kiadott enged6ly,
. a Szekszdrdi Jdrdsi Hivatal6ltalTO-04G/80/2339-1312017 iktat6sz6mon kiadott engedety,
. a P6csi J6r5si Hivatal Sltal 4563-1012017. 0gyiratsz5mon kijavitott, 4563-912017.

Ugyiratsz6mon kiadott engedely,
. a Pecsi Jdr6si Hivatal drltal 4524-1012017. ugyiratsz6mon kijavitott, 4524-9t2017.

Ugyiratsz6mon kiadott engedely,
. a P6csi J5r6si Hivatal 6ltal 176-112019. i.igyiratszamon m6dositott, 543-19t2018.

Ogyiratsz6mon kijavitott, 543-1812018., 543-912018. es 2638-1212017. Ugyiratsz6mokon
m6dositott, a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 5407-1912016. Ugyiratszdmon kiadott
egys6ges kdrnyezethaszn6lati engedely,

. a P6csi J6r5si Hivatal 6ltal 4846-1112017. Ugyiratsz6mon kiadott enged6ly,

. a P6csi J5rdsi Hivatal Sltal 4396-1312018. tlgyiratsz6mon kiadott engedely

szerinti tev6kenys6geket, azaz nem vesz6lyes hulladekok sziillit6s6t, gytijteset, el6kezel6s6t,
hasznositAsdt, 6rtalmatlanit5sSt 6s vesz6lyes hullad6kok gyiijteset, valamint jelen enged6ly
1. sz6m0 mell6klete szerint bevont k6zszolg6ltat6i alv6llalkozok hullad6kgazdalkod6si
engedelyeinek figyelembevetel6vel vesz6lyes es nem veszelyes hulladek gyUjteset es sz6llit5sat
foglalja magdban.

Kozszolgdltat6 a hulladekgazddlkod6si kOzszolg5ltat6si tev6kenyseg ell6tds5hoz kozszolg5ltatoi
alv6llalkozokat vesz ig6nybe. A k6zszolg6ltat6i alv5llalkoz6kat 6s enged6lyeiket jelen hatilrozat 1.
sz5m0 mell6klete laialmazza.

2.) A hullad6k fajtSja. tipusa. jetlege. mennyis6ge 6s 6sszet6tele:

Kdrnyezetvedelmi es Term6szetv6delmi F6oszt6ly
1016 Budapest, M6szdros utca 5B/a.

Telefon: (0Gt) 22+9100 Fax: (0G1) 2Z+9L63

Azonosit6
k6d Megnevez6s Mennyis69

(tonna/6v)

02

MEz6GAzoASAGt,. TERMELESBoL,ERD6GAZDAUooA HALASZATBoL;
ElelurszeR- ELOA BoL szARMAz6
HULLADEK

02 01
mez6gazdasig, kert6szet, akvakultrirSs termet6s, erd6gazditkodis,
vad6szat 6s hal5szat hullad6ka

02 01 04 mrianyaghulladek (kiveve a csomagol5s) 222

0201 10 f6mhulladek 222

08

TEKEK, L
Es

FORGAL
DEK

08 03
nyomdafest6kek gy5rtis6b6l, kiszerel6s6b6l, forgatmazis6b6l 6s
felhaszn6l6sibol szflrmaz6 hullad6

08 03 17. vesz6lyes anyagokat tartalmazo, hulladekk6 v6lt toner 180

2



09 rEruvrEpEszETr rPAR HULLaoExl

09 01 f6nyk6p6szeti ipar hullad6ka

09 0'l 10 egyszer haszn6latos f6nykepez6gep, 6ramforr6s n6lkUl 222

09 01 11. egyszer haszn6latos f6nykepez6gep, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonoslt6 koddal jelOlt tetelekhez tarloz6 5ramforr6st is tartalmaz

22

09 01 12
6ramforr5st is tartalmazo, egyszer haszn6latos f6nykepez69ep, amely
kUlOnbOzik a 09 01 1 1-t6l

222

13
oLAJHULLADEK ES A rOlvErOruv UZeUAruvlG HULLADEXT lriv6ve
az 6tolajokat, valamint a 05, a 12 6s a 19 f6csoportokban meghatirozoft
hullad6kot)

13 02 motor-, hajt6m[- 6s ken6olaj hullad6k

13 02 05. 5sv6nyolaj alap0, kl6rvegyUletet nem tartalmaz6 motor-, hajtomti- 6s
ken6olaj

220

13 02 06* szintetikus motor-, hajtomri- es kenoolaj 22

13 02 07* biol6giailag kOnnyen lebom16 motor-, hajtomU- es ken6olaj 22

15
CSOMAGOLAST HULLADEK; KOZELEBBRoL MEG NEM HATAROZOTT
FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), t6Rt6XeruO6X,
SZUR6ANYAGoK Es vEo6nUHAzAT

15 01
csomagolisi hullad6k (bele6rtve a vilogatottan gyfijtirtt telepU!6si
csomagol6si hullad6kot)

15 01 01 papir es karton csomagol6si hulladek 21 900

15 01 02 m0anyag csomagoldsi hullad6k 1',t 410

15 01 03 fa csomagolSsi hullad6k 2 630

15 01 04 f6m csomagol6si hullad6k 2 510

15 01 05 vegyes 6sszet6tel0 kompozit csomagol6si hullad6k 2 120

15 01 06 egyeb, kevert csomagol6si hullad6k 62 110

15 01 07 irveg csomagol6si hulladek 8 750

15 01 09 textil csomagoldrsi hulladek 2640

15 01 10. vesz6lyes anyagokat marad6kk6nt tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett
csomago15si hullad6k

1 150

1501 11*
vesz6lyes, szil6rd por6zus m6trixot (pl. azbesztet) tartalmazo femb6l k6szUlt
csomagol6si hulladek, ide6rtve a kiUrUlt hajt6g6zos palackokat 115

16
A HULLADEXIECVZEKBEN K6ZELEBBR6L tt,IEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK

16 01

a k6zleked6s (sz6llitis) kiil6nb6z6 teriileteir6! szilrmaz6 hullad6kkd v5!t
g6pj6rmfi (ide6rtve a terepjir6 j6rm0vet is), a hullad6kki vilt g6pj6rm[
bontisib6l, valamint karbantart6sib6l szflrmaz6 hullad6k (kiv6ve a 13,
a 14 f6csoportokban, a 16 06 6s a 16 08 alcsoportokban meghatirozoft
hullad6k)

16 01 03 hulladekk6 v6lt gumiabroncsok 1 650

16 01 07. olajszU16 22

16 01 13. f6kfolyad6k 22

16 01 14* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fagy5l16 folyad6k 22

16 01 17 vasf6mek 100

'16 01 18 nemvas f6mek 100

16 01 19 m0anyagok 50

16 01 20 uveg 50

Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly
1016 Budapest, M6sz5ros utca 58/a.

Telefon: (0G1) 224-9100 Fax: (06-1) 22+9163



16 06 elemek 6s akkumulitorok

16 06 01- 6lomakkumul6torok 220

17
EpirEsLeoNTAsr HULLADEK (BELEERTVE
TERULETEKRoL KITERMELT FOLDET tS)

A SZENNYEZETT

17 01 beton, t6gla, cser6p 6s kerimia

17 01 01 beton 1 070

17 01 02 tegla 870

17 01 03 cser6p 6s ker6mia 720

17 o',t 07
beton, tegla, cser6p 6s ker6mia frakci6 vagy azok kever6ke, amely
kUl6nbozik a 17 01 06-t61

70 000

17 02 fa, iiveg 6s m0anyag

17 02 01 fa 701

17 02 02 uve9 871

17 02 03 mUanyag 731

17 04 f6mek (bele6rtve azok 6tv6zeteit is)

17 04 01 v0rosr6z, bronz, slrgarbz 47

17 04 02 aluminium 47

17 04 03 6lom 47

17 04 04 cink 47

17 04 05 vas 6s ac6l 47

17 04 06 on 47

17 04 07 f6mkeve16k 47

17 04 11 kdbel, amely kUlOnbOzik a 17 0410-t6l 47

17 05
fdld (ide6rfue a szennyezetL teriiletekr6l sz1rmaz6 kitermelt f<ildet),
ktivek 6s kotrisi medd6

17 05 04 fold 6s kOvek, amelyek ktrlonboznek a 17 05 03{ol 4 000

17 06 szigete l6a nya gokat 6s azbesztet ta rtalmaz6 6pit6a nya g

17 06 04 szigetel6 anyag, amely kUl0nbOzik a 17 06 01 es a 17 06 03-t6l 100

17 08 gipsz alapf 6pit5anyag

17 08 02 gipsz-alap0 6pit6anyag, amely kUlOnbozik a 17 08 01{61 147

17 09 egy6b 6pit6si-bont5si hullad6k

17 09 04
kevert epitesi-bont6si hullad6k, amely k0lOnb6zik a 17 09 01-t61,
a17 09 02-t61 6s a 17 09 03-t61

3 720

19

HULLADEKKEZELo IETES|TMENYEKB6L, A SZENNWIZET
xEpz6oEsEruer TELEpHELyEN KivUL KEZEL6
SZENNWIZTISZTiTOKBOL, VALAMINT AZ 

'VOViZ 
ES IPAR! ViZ

SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HU LLADEK

19 0s szil6rd hullad6k aerob kezel6s6b6l szArmaz6 hullad6k

19 05 01 telepUl6si 6s ahhoz hasonl6 hulladek nem komposzt5lt frakcioja 1 000

19 05 03 el6ir6stol elt6r6 min6s6gU komposzt 2 000

19 05 99 k6zelebbrol meg nem hat6rozott hulladek 45 500

19 12
kdzelebbr6l meg nem hatirozott mechanikai kezel6sb6l (pl.
osztilyozis, apritSs, t6m6rit6s, pellet k6szit6s) szSrmaz6 hullad6k

19 12 01 papir 6s karton 6 850

Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6osztily
1016 Budapest, M6szdros utca 58/a.

Telefon: (06-1) 22,1-9100 Fax: (06-1) 224-9763
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19 12 02 f6m vas 2 500

19 12 03 nemvas f6mek 1 550

19 12 04 mUanyag 6s gumi 2750

19 12 07 fa, amely k0lOnbOzik a 19 12 06161 300

19 12 08 textili6k 1 050

19 12 09 6svinyi anyagok (pl. homok, kOvek) 1 001

19 12 10 eghet6 hullad6k (pl. kever6kb6l keszitett tUzel6anyag) 101 000

19 12 12
egy6b, a 19 12 11-t6l kUl6nb6z6 hullad6k mechanikai kezel6s6vel nyert
hullad6k (ide6rtve a kevert anyagokat is)

65 500

20

TELEPULES! HULLADEX (nAZreRTASt HULI-ADEK ES e UAZTARTAST
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELM!, IPARI ES IruTEZAIEruYI
HULLADEK), TDEERTVE AZ ELKULoNiTETTEN GY0JToTT FRAKCTOT
IS

20 0'l elkiildnitetten gyiijtdtt hullad6k frakci6k (kiv6ve a l5 01)

20 01 01 papir 6s karton 5 500

20 01 02 uveg 1 950

20 01 10 ruhanemU 630

20 01 11 textilidk 630

20 01 13- old6szerek 110

20 01 14* savak 22

20 01 15* higok 22

20 01 17. f6nyk6p6szeti vegyszer 22

20 01 19. nOv6nyv6d6 szer 230

20 01 21* f6nycsovek es egyeb higanytartalmI hulladek 115

20 01 25 6tolaj 6s zsir 230

20 01 26* olaj es zsir, amely kUlOnbozik a20 01 25-t6l 22

20 01 27. vesz6lyes anyagokat tartalmazo festekek, tintdk, ragasztok 6s gyantdk 230

20 01 28 festekek, tintak, ragasztok es gyant5k, amelyek kUlOnbOznek a20 01 27-t6l 250

20 01 29. vesz6lyes anyagokat tarialmazo mososzer 22

20 01 30 mos6szerek, amelyek kUldnbdznek a 20 01 29-16l 47

20 01 32 gy6gyszerek, amelyek kulOnboznek a 20 01 31-t6l 77

20 01 33*
elemek 6s akkumul6torok, amelyek kOzOtt a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosit6 k6ddaljeldlt elemek 6s akkumul6torok is megtal6lhat6k

240

20 01 34 elemek 6s akkumul5torok, amelyek kUl6nb6znek a 20 01 33-t6l 72

20 01 35*
vesz6lyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos 6s elektronikus
berendez6sek, amelyek kUlOnbOznek a 20 01 21-t6l es a 20 01 23-t6l 1 150

20 01 36
kiselejtezett elektromos 6s elektronikus berendez6sek, amelyek kUl0nb6znek
a20 0121-t1l, a20 0123{61 6s a 20 01 35-t6l

2 800

20 01 37'* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fa 110

20 01 38 fa, amely kUlOnb0zik a20 01 37-t6l 1 400

20 01 39 mUanyagok 4 710

20 01 40 f6mek 3 300

Kdrnyezetvddelmi 6s Term6szetv6delmi F6osztdly
1016 Budapest, M6sziros utca 58/a.

Telefon: (0G1) 22,1-9100 Fax: (06-l) 224-9763
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20 02
kertekb6l 6s parkokb6l sz6rmaz6 hullad6k (a temet6i hullad6kot is
bele6rtve)

20 02 01 bio169iailag lebom16 hulladek 32 350

20 0202 talajes kovek 500

20 02 03 egy6b, biologiailag lebonthatatlan hullad6k 850

20 03 egy6b telepiil6si hullad6k

20 03 01 egyeb telepUlesi hulladek, ideertve a vegyes telepirlesi hullad6kot is 345 000

20 03 02 piacokon kepzod6 hulladek 1 400

20 03 03 0ttisztit6sb6l szdrmazo marad6k h ulladek 1 700

20 03 07 lomhullad6k 43 400

20 03 99 k0zelebbr6l meg nem hat5rozott lakoss6gi hullad6k 3 s00

Osszesen: 885 823

Kdzszolg6ltato hulladekgazdilkod6si k6zszolg6ltat6si tev6kenyseg6t Abaliget, Adorj5s, Alsomocsoldd,
Alsoszentm6rton, Aparhant, Ap6tvarasd, Aranyosgad6ny, Ata, Babarc, Babarcsz6l6s, Babocsa,
Bakoca, Bakonya, Baksa, 85nfa, 86r, Baranyahidv6g, Barcs, Basal, Belv6rdgyula, Beremend,
Berkesd, Besence, Bezedek, Bicserd, Bikal, Birj6n, Bisse, Boda, Bodolyab6r, Bogiid,
Bog6dmindszent, Bogd6sa, Boldogasszonyfa, Boly, Bonyh6d, Bonyhddvarasd, Borjad, Bosta,
Botykapeterd, B0kkOsd, Bi.irUs, C0n, Cs6nyoszr6, Csarnota, Csebeny, Cserdi, Cserk0t, Cserto,
Csikost6tt6s, Csonkamindszent, Dalmand, Dardny, Dencsh6za, Dinnyeberki, Diosviszlo, Domb6vdr,
Dr6vacsehi, Dr6vacsepely, Dr5vafok, Dr6vag5rdony, Dr5vaiv6nyi, Dr6vakeresztOr, DrSvapalkonya,
Dr6vapiski, Dr6vaszabolcs, DrSvaszerdahely, Dr6vaszt6ra, Drdvatam6si, Ege169, Egyh6zasharaszti,
Egyh6zaskozdr, Ellend, Endroc, Erd6sm6rok, Erd6smecske, Erzs6bet, Fazekasboda, Feked,
Fels6egerszeg, Fels6szentm6rton, Gar6, Gerde, Geresdlak, Gilv6nfa, Gordisa, GorcsOny,
GOrcs6nydoboka, Gyod, GyOngyfa, GyOngyosmellek, Gy6re, Hark5ny, HAss6gy, Hegyh5tmaroc,
Hegyszentmdrton, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Himeshdza, Hirics, Hobol, Homokszentgy0rgy,
Horv6thertelend, Hossz0het6ny, Huszt6t, lbafa, lllocska, lpacsfa, lstvandi, lv5nbatty5n, lv6nd6rda,
lzm6ny, J5gonak, Kacsota, Kakasd, Kiikics, K6lm6ncsa, Kaposszekcs6, KArAsz, K6s6d,
Kast6lyosdombo, Kat6dfa, Kdrtoly, Kekesd, K6mes, Kemse, Keszu, Ket0jfalu, Kird,lyegyhAza,
Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisbudm6r, Kisd6r, Kisdorog, Kishajmds, Kishars6ny, Kisherend,
Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislipp6, KismAnyok, Kisnydrdd, Kistam6si, Kistapolca, Kist6tfalu, Kisvejke,
Kisszentm6rton, Komlo, Koml6sd, K6r6s, Kov6cshida, Kov6cssz6n5ja, Kozdrmisleny, KObl6ny,
Kokeny, Kolked, K6v6gosz6l6s, K6vdg6t0tt6s, Lakocsa, Ldnycs6k, Lap6ncsa, Lengyel, Liget, Lippo,
Lipt6d, Lothard, Lov6szhet6ny, L0zsok, M6gocs, Magyarb6ly, Magyaregregy, Magyarhertelend,
Magyarlukafa, Magyarmecske, Magyarsarlos, Magyarszek, Magyartelek, Majs, M6nfa, Marbza, M5rfa,
Mdriakemend, Markoc, Marocsa, M5rok, Martonfa, Matty, Mdza, Mecsekn5dasd, MecsekpOl0ske,
Mek6nyes, Mez6d, Mindszentgodisa, Moh6cs, Monyor6d, Mocs6ny, Mucsfa, Nagybudm6r,
Nagycsdny, NagyharsSny, Nagykoz6r, Nagymdnyok, Nagyny5r6d, Nagypall, Nagypeterd, Nagytotfalu,
Nagyvaty, Nagyvejke, Nemeske, Nyugotszenterzs6bet, 6Oanya, 6cs6rd, 6falu, Okor5g, Okorvolgy,
Olasz, Old, Orffi, Oroszl6, 6zdfalu, Pale, Palkonya, Palotabozsok, P6pr5d, Patapoklosi, Patosfa,
P6cs, P6csbagota, P6csdevecser, P6csudvard, P6csv6rad, Pellerd, Pereked, Peterd, P6terhida,
Pisk6, P6csa, Pog5ny, Potony, R6dfalva, Regenye, Rinya0jlak, Rinya0jnep, Romonya, Rozsafa,
S6mod, 55rok, S6sd, SStorhely, Sellye, Sikl6s, Siklosbodony, Siklosnagyfalu, Somberek,
Somogyap6ti, Somogyaracs, Somogyhdrs6gy, Somogyhatvan, Somogyviszlo, S6svertike, Sumony,
Szabadszentkir5ly, Szajk, Sza16nta, Szalatnak, Szaporca, SzArAsz, Szdszvdr, Szava, Szebeny,
Szederk6ny, Sz6kelyszabar, Szell6, Szemely, Szentborb6s, Szentd6nes, Szenteg5t, Szentkatalin,
Szentl6szlo, Szentl6rinc, Szigetv6r, Szi15gy, Szilv5s, 5z6ke, 5z6ked, Szo16ny, Sz.ulim6n, Szulok,
SzUr, Teklafalu, Tengeri, T6senfa, T6seny, T6fU, T6t0jfalu, T0tt6s, T0rony, Udvar, Ujpetre, Vajszl6,
V6rad, V6ralja, Varga, V6s5rosb6c, V5zsnok, Vejti, Vekeny, Vel6ny, Vem6nd, Versend, VillSny,
VilldnykOvesd, Vok6ny, Zddor,ZalAta,ZAvod, Zeng6v6rkony,Zokkdzigazgat{sitertrlet6n v6gezheti.

Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6osztdly
1016 Budapest, M6szdros utca 5B/a.

Telefon: (0&1) 22+9100 Fax: (06-r) 224-9163
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4.) Telephelvek:

- hullad6kkezel6 kOzpont: 7570 Barcs, Nemethegy it047915 hrsz. (KTJ: 102378891),
- hullad6kgytljt6 udvar, 6trak66llom5s, komposzt6lo telep: 7700 Mohdcs, 16416. hrsz.

(KTJ. 102232892),
- hulladekgyUjtr, udvar: TT2OP1csvArad, 096/1 hrsz. (KTJ: 102289715),
- hulladekgytljt6 udvar: 7349 SzAszvAr, 43714 hrsz. (KTJ:102289726),
- hullad6kgyujt6 udvar: 7754 B6ly,0199. hrsz. (KTJ: 102519081),
- hullad6kgyUjt6 udvar: 7900 Szigetv1r,209911 hrsz. (KTJ: 102519380),
- hullad6kgyUjt6 udvar 6s 5trak6 6llomSs: 7940 Szentl6rinc, O2O7l12hrsz. (KTJ: 102514488),
- hullad6kgyr.ijt6 udvar: 7800 Sikl6s , 462 hrsz. (KTJ: 10251 9324),
- hulladekgyrljt6 udvar: 7342MAgocs, 080/1 hrsz. (KTJ: 102519209),
- hullad6kgyr:ijt6 udvar: 7960 Sellye , 06211 hrsz. (KTJ: 102519298),
- hullad6kgy01t6 udvar: 7682 BUkkOsd,17412 hrsz. (KTJ: 102452803),
- hulladekgyujt6 udvar: 7936 SzentlSszl6, 030 hrsz. (KTJ: 102519357),
- hullad6kgyUjt6 udvar: 7537 Homokszentgydrgy,lTl14 hrsz. (KTJ: 102364816),
- hullad6kgyujt6 udvar: 7822 Nagyharsany, 0483/9 hrsz. (KTJ: 102519232),
- hullad6kgytlijt6 udvar: 7370 Oroszlo, kUlteriilet 021hrsz. (KTJ: 102519276),
- hulladekgyr.ijt6 udvar: 7815 Harkany, kUlteriilet0229119 hrsz. (KTJ. 102519117),
- hullad6kgyujt6 udvar: 7150 Bonyhed,7512. hrsz. (KTJ: 102337186),
- hullad6kgyfijto udvar: 7631 P6cs, Postagalamb utca 3.,23760154. hrsz. (KTJ: 102506678),
- hullad6kgyUjt6 udvar: 7628 P6cs, Eperfds [t 3. 42099. hrsz. (KTJ: 101336027),
- hulladekgyUjt6 udvar 6s 5trak66llom5s: 7633 P6cs, Szigeti tanya 12-14. 526716. hrsz.

(KTJ: 1 024871 59),
- hullad6kgyujt6 udvar 6s 5trak66llom5s: 7361 Kaposszekcso, 564 hrsz. (KTJ: 102461193),
- hullad6kkezelo kozpont: 7639 Kdk6ny,057,059,063/9, Szilv5s 021hrsz. (KTJ: 100468989),
- 5trak66llom6s: 7300 Komlo, Batthydnyi u.0132 hrsz. (KTJ: 102206479),
- hullad6kgyUjt6 udvar: 7300 Koml6,294618 hrsz. (KTJ: 102206468),
- hullad6kgyUjt6 udvar: 7975 Klt(t1falu, 063t2 hrsz. (KTJ: 1025't9123).

l[.

1. A hulladekgazddlkod6si k6zszolgdltat5si tev6kenys6get KOzszolgdltat6 kiz6r6lag a
I l/3. pontban felsorolt telepu lesek kIzigazgallsi terii let6n v6gezheti.

2. A hullad6kgazd6lkod6si k0zszolg5ltatdsi tev6kenys6g v6gz6se sor6n be kell tartani a
ll/1. pontban 6s az 1. mell6kletben kOzdlt engedelyekben foglalt el6ir6sokat.

3. Kdzszolg6ltat6 hulladekgazdSlkod6si kdzszolgdltatdsi tev6kenys6ge sor6n nem lepheti trit
jelen hatdrozatban szerep16 6ves mennyis6geket.

4. Ha a jogszab5lyban foglalt osszekever6si tilalom ellen6re a h5ztart5si, vagy a h6ztart6si
hulladekhoz hasonl6 hulladek gyUjtes6re szolg6l6 gyUjt6ed6nybe vesz6lyes nuitaOef kerul, a
K6zszolg6ltat6nak a vesz6lyes hullad6kot az elszAllitAst megel6zoen, vagy a telephely6re
t0rt6n6 beszdllit5st k0vet6en a nem vesz6lyes hullad6kt6l el kell kUlonitenie, ha erie a
mUszaki lehet6s6gei biztositottak.

5. A min6sit6si enged6ly nem mentesit a hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgdltatas elv6gz6s6hez
szUks6ges egyeb engedelyek megl6te al6l, hulladekgazd6lkodasi kozszolgattat6si
tev6kenys6g megfele16 hullad6kgazd5lkod6sienged6ly birtok6ban v6gezhet6.

6. A hulladekgazddlkodAsi k6zszolg5ltatds sor5n 6tvett 6s sz6ttitott huiladekok kizdr6tag
engedellyel rendelkez6 hullad6kkezel6 r6sz6re adhat6ak 6t az enged6lyeben szerepl6 6tveteli
mennyis6g erejeig.

7. A hullad6kgazd:ilkodSsi kdzszolgSltatSs teljesitese csak tOrv6nyben vagy korm6nyrendeletben
meghat5rozott esetekben szUneteltethet6 vagy korl6tozhato, valamint az ingailanhaszn6lo
k6r6s6re 6nkormenyzati rendeletben meghatdrozott esetekben szUneteltethet6.

8. Kozszolg6ltat6 az Onkormdnyzati hulladekgazdllkodAsi kozfeladat folyamatos ell6t6s6r6l
gondoskodni k6teles a kOzszolgdltatdsi terlilet6n.

9. A hullad6kgazd6lkoddsi kOzszolg6ltat6s v6gz6se sordn Kozszolg6ltat6 kdteles az
ingatlanhasznAl6 Altal K0zszolgAltat6 sz5llit6eszkdz6hez rendszeresiiett gyUjt6ed6nyben
gy0jt6tt telepUlesi hullad6kot, h6ztartdsban k6pz6d6 zoldhulladekot, vegyes huilad6kot,
elkUl6nitetten gyUjtdtt hulladekot osszegy0jteni 6s elsz5llitani, a lomtalanit6s korebe tartoz6
lomhulladekokat az ingatlanhaszn6lot6l osszegyUjteni, Stvenni 6s elsz6llitani, valamint az
6ltala itzemeltetett hullad6kgy0jt6 ponton, hullad6kgyUjt6 udvaron gyiijtott vagy 6tv6teti hetyen

Kdrnyezew6delmi es Term6szetvedelmi F6osztily
1016 Budapest, Mdszdros urca s8/a.

Telefon: (06-1) 2249100 Fax: (06-1) 224-9t63
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6tvett hulladekot Osszegyrijteni es elsz6llitani a mindenkori jogszabdlyi el6irdsok
figyelembev6tel6vel
A hullad6kgazddlkod6si k0zszolg6ltat5s v6gz6se sor5n KOzszolgdltat6 koteles az elhagyott,
vagy ellen6rizetlen kOrUlm6nyek k6zott elhelyezett hulladekot osszegytijteni, elszdllitani,
gondoskodni az elhagyott vagy ellen6rizetlen k0r0lm6nyek k0zOtt elhelyezett hullad6k
kezel6s616l, ha erre a telepUl6si onkormdrnyzattal megkOtott hullad6kgazd6lkodasi
kOzszolg5ltatdsi szez6dese kiterjed.
KozszolgSltatonak gondoskodnia kell a hulladekgazddrlkod6si kozszolg5ltat6s kor6be tartozo
hullad6k tov6bbi kezel6s616l.
KOzszolg6ltat6nak lega15bb 6vente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanit6s
megszervez6serol, a lomtalanit6s so16n K6zszolg5ltat6nak 6tadott vagy a kdzterUletre
helyezett lomhullad6k dtvetelerol, osszegytijtes6rol, elsz6llitds6r6l.
K6zszolg6ltat6 hulladekgazd6lkod6si kdzszolg5ltatdson kivUli egyeb hulladekgazdSlkod6si
engeddlyhez vagy nyilv5ntartdsba v6telhez kOtOtt hulladekgazddlkod6si tev6kenys696t k6teles
0gy megszervezni, hogy az a hulladekgazd5lkod5si kOzszolg6ltat5si tev6kenys6g6t ne

vesz6lyeztesse.
K6zszolg6ltat6 hullad6kgazd5lkod6si kOzszolg6ltat6son kivUli egy6b hullad6kgazdalkod6si
enged6lyhez, illetve nyilv6ntart6sba v6telhez kOt6tt hulladekgazdalkoddsi tev6kenysegeb6l
szdr maz6 ered m6 ny6t koteles a kozszol 95 ltatdsra ford itan i.

A hulladekgazdalkoddsi kOzszolg6ltatSs k0rebe tartozo hulladekkal kapcsolatos nyilvdntart6si
6s adatszolgirltat6si k6telezetts6gek teljesites616l a K6zszolg6ltat6nak gondoskodnia kell.

K6zszolg6ltato kOteles az ingatlanhaszndlot folyamatosan t6jekoztatni az elkUl6nitett gyUjtes

oszt6nz6se 6s hat6konysdg5nak novel6se 6rdek6ben jogszab6lyban meghat5rozott
tartalommal6s modon.
K6zszolg6ltat6 koteles biztositani, hogy az ingatlanhasznSl6 a vegyes hulladek gyUjtes6hez

tegal6bb 2 kUl6nb0z6 rirmertekU gylijt6ed6ny k6zul v5laszthasson. A gyUjt6edeny m6ret6nek

igazodnia kell az 6rintett ingatlanon kepz6d6 hullad6k mennyis6g6hez, valamint meg kell

felelnie a hat5lyos jogszabilyi el6irdsoknak.
Kozszolg6ltat6 k6teles a telepiil6si hullad6k elkUl6nitett gyUjt6sere szolg616 gyUjtoed6nyt

a gyUjt6edenyben elhelyezhet6 hullad6kfajt6ra 6s -jellegre vagy tipusra utalo, egyertelmUen

felismerhet6 es megkUlonboztethet6 szinnel, valamint jelz6ssel vagy felirattal ellStni.

A feliratnak tartosnak, jol l6that6nak 6s olvashatonak kell lennie. Ha a telepiilesi hulladekot

hulladekgyfljto zs6kban gytijtik, a zs6kot olyan szinnel, jelz6ssel vagy felirattal kell ell6tni,

amelyb6l egyertelmuen kidertil, hogy a zs6k milyen hulladekot tartalmaz.
R nu[aOeXgizdilkodisi kozszolg5ltat5s kOrebe tartozo hullad6k elszdllit5s6rt zArhalo kont6ner

vagy a kipoz6st 6s kiszor6d6st megakad6lyozo, ideiglenes takar6s0 kont6ner alkalmaz5s6val

es-iz e felt6teleket biztosito, az egyes hullad6kfajtdk 6tv6telere alkalmas fel6pitm6nnyel

rendelkezo c6lgeppel, szdllitoj5rmUvel kell v6gezni a kdrnyezet vesz6lyeztet6s6t,

szen nyez6s6t, k5rosit6s At kizbro m6don.
Kozszblgdltat6nak az elkUlonitetten gyUjtdtt telepUlesi hulladekot szUks6g szerinti

gyakorisZggal, a vegyes tovirbb6 mds fajt6j0, jellegti vagy tipus0 hulladekt6l elkUlonitue kell

elsz6llitania.
K6zszolg6ltatonak ha jogszab6ly elt6roen nem rendelkezik a vegyes hulladek

OsszegyUjteser6l es elsz6llit6s516l hetente lega16bb egy alkalommal gondoskodnia kell.

fozsiotgattat6nak - jogszabalyban foglalt kiv6tellel - az ingatlanhaszn6l6t6l lega16bb

a mUan-yag-, f6m-, pipir- 6s vegyes hullad6kot hdzhoz men6 gytijt6si rendszerben kell

elsz6llitania.
Amennyiben K6zszolg6ltato hulladekgyUjt6 udvart itzemeltet, biztositania kell az egyes

hullade'kgazd6lkod5si l6tesitm6nyek kialakitisdnak 6s Uzemeltet6s6nek szab6lyairol sz6lo

246t2014. (tX. 29.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban. 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet)

1. melleklet6ben meghat5rozott mUanyag-, f6m- 6s papirhulladek elkUlOnitett gyUjteset az

dltala Uzemeltetett nulladefgyrljt6 udvarban is. Ha az Uveghulladek elkUlonitett gyUjteset a

K6zszolgdltat6 h6zhoz men6 gyiijt6si rendszer keret6ben nem biztositia, az Uveghulladekot

legaldbb hullad6kgyUjt6 udvarban es hulladekgyUjt6 szigeten kell Stvennie.

Hi a hullaOefgazOatXod6si k0zszolg6ltat5s kor6be tartozo hulladek KOzszolg6ltato 6ltal

tort6n6 6tv6telekor, osszegytijtesekor, elsz6llit6sakor a hullad6k a gyUjt6ed6nyb6l kiesik vagy

kisz6r6dik, a hullad6k felszedeser6l 6s elsz6llit6s6r6l, valamint a terUlet megtisztit6sdrol

KOzszolg6ltatonak halad6ktalanul gondoskodnia kell.

A hullad?kgazd6lkodSsi kOzszolg5ltatZrs kOr6be tartoz6 hulladek ingatlanhaszn6lot6l torten6

6tvetelet, Olszegyrijteset 6s elsz6llit6s6t vegz6 Kozszolg6ltat6 gyrijtoj6rmtiv6n munk6t v6gz6

alkalmazottaf X6zUt lega16bb egy jelenl6v6nek a hulladek 6tv6telere, 6sszegyUjtesere

vonatkoz6 alapfok0 szaki16ny0 k6pesit6ssel kell rendelkeznie.

Kdrnyezetv6delmi ds Termdszetv6delmi F6osztdly
1016 BudaPest, Mdsziros utca 58/a.

Telefon: (0G1) 22+9100 Fax: (06-1) 22+9163
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K6zszolg6ltat6 az elkUlOnitetten gy0jtott hullad6k hasznosit6sdt vagy 6rtalmatlanitSs5t
megeloz6en gondoskodik a hullad6k vdlogatomUbe t0rt6n6 elsz6llitis616l, valamint a
hasznosithat6 osszetevok el6k6szit6 mUvelet utj6n t0rt6n6 v6logat6sd16l.
Anyag6ban kell hasznositani a v6logatomtiben v6logatott olyan hulladekot, amely anyag5nak
osszet6tele 6s min6s6ge alapj6n erre alkalmas
A hulladekgazd6lkod6si kdzszolgSltat6s k0r6be larlozo hullad6k hullad6klerak6ban csak a
jogszab5lyban leirtak teljesiil6se eset6n rakhato le.
Kdzszolg6ltato hulladekgazditlkoditsi k6zszolg6ltat6si tev6kenys6ge a m6sodlagos hullad6kok
k6zUl kizdrolag a hulladekgazddlkod5si k6zszolg5ltatiis kdr6ben OsszegyUjt6tt, Stvett, illetve
elsz6llitott hulladekok kezel6se sorSn kepz6d6, tov5bbi kezel6st igeny16 mdsodlagos
hullad6kokra terjedhet ki.
KdzszolgSltat6nak a hullad6kgazd5lkod6si kOzszolgSltatdsi tev6kenys6ge sordn
marad6ktalanul be kell tartania a jogszab6lyi el6ir6sokat.
K0zszolg5ltat6 a hullad6kgazd5lkod6si k0zszolg6ltat6si szerz6d6sben, valamint
jogszab5lyban meghat6rozott celok el6r6se 6rdek6ben a hulladekgazddrlkod6si
k0zszolg6ltat6s ell5t5s6ra csak olyan kdzszolgSltatoi alv6llalkoz6t vehet igenybe, amely a
tev6kenys6g ellSt6s5hoz megfelel6 hulladekgazd6lkod6si engedellyel rendelkezik az
enged6lyeben szerepl6 hulladekok tekintet6ben az ott engedelyezett mennyis6g erej6ig.
A hulladekgazd5lkod6si k0zszolg6ltat6si szez6d6s felmond5sa eset6n a felmondSsi id6 alatt
K0zszolgSltat6nak a hulladekgazd6lkod6si k6zszolgdltatdst vdltozatlanul el kell l6tnia.
K0zszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkoddsi k0zszolg6ltatAsi tev6kenys6g ell6t6sdhoz igenybe
vett kOzszolg6ltat6i alvdllalkoz6inak meg kell felelniUk a mindenkorijogszabdlyi e16ir5soknak.
K6zszolgdltat6nak a hullad6kgazdalkodasi kozszolgSltat5si tev6kenys6g elliltas5hoz ig6nybe
vett k6zszo196ltat6i alv5llalkozok szem6ly6ben, illetve a kdzszolgdltatoi alv6llalkozok
hullad6kgazdSlkod5si kozszolgdltat5si tev6kenys6get 6rinto hulladekgazd5lkoddrsi
engedelyeiben bekOvetkezett v5ltoz6sokat a jogszab6lyban el6irt hat6rid6n beliil be kell
jelentenie.
A min6sit6si enged6ly ki6llit6s6nak alapj6ul szolgdlo felteteleknek a min6sit6si engedely
id6beli hat5lya alatt K0zszolg6ltat6nak folyamatosan meg kell felelnie.
K6zszolg5ltat6 k6teles a telepUl6si 6nkormSnyzal, az Onkorm6nyzatok t6rsul5sa, valamint a
Koordin6l6 szerv mint vagyonkezel6 6ltal a r6sz6re Uzemeltet6sre dtadott l6tesitm6nyeket,
eszkozdket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazddlkod6si k6zszolg6ltat5ssal 6rintett
egyeb hulladekgazddlkod6si l6tesltm6nyt Uzemeltetni.
Kozszolg6ltato koteles a jogszabdlyban foglalt eloi16soknak megfelel6 Ugyfelszolg6latot
mUkOdtetni.

tv.

Jelen minositesi enged6ly 2019. november 30. napjdig hatilyos.

V.

Jelen adatv6ltoz5s bejelentesi elj6r6sSban a Korm6nyhivatal megdllapitotta, hogy 30.000,- Ft, azaz
harmincezer forint OsszegU elj5rSsi k0lts6g merUlt fel, amelyet KOzszolg6ltat6 megfizetett.

vt.

A Korm6nyhivatal hat6rozata ellen kOzigazgat5si 0ton jogorvoslatnak helye nincs, az k6zbesit6ssel
v6glegess6 v6lik, ellene kOzigazgallsi per indithat6 - az okozott jogs6relemre hivatkoz6ssal - a
k0zlest6l szdmitott 30 napon beliil az Urlapbeny0jt6s t5mogat6si szolg6ltat6s igenybev6tel6vel
beny0jtott, 6s a F6v6rosi KOzigazgat6si es MunkaUgyi Biros6gnak cimzett keresettel. A bir6s6g a pert
t6rgyaldson kivUl birdlja el, a felek bArmelyikenek k6relm6re azonban tdrgyalSst tart. Az Ugyf6l a
t5rgyal6s tartSs6t a keresetlev6lben, illetve az alperesi ellenk6relem k6zhezv6telet6l sz6mitott nyolc
napon belul ir6sban k6rheti

Kormdnyhivatal t6j6koztatja K0zszolg6ltat6t, hogy az 5ltalSnos kdzigazgat1si rendtart6sr6l szol6
2016. 6vi CL. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Akr.) 42. $ alapj6n jelen hat6rozat k0zl6set kovet6 5 napon
belUl k6rheti, hogy a KormSnyhivatal k6relm6t ism6telten, teljes elj6r6sban bir6lja el.

Kdmyezetv6delmi 6s Term6szew6delmi F5osztdly
1016 Budapest, M6sz6ros utca SB/a.

Telefon: (0&1) 22+9100 Fax: (06-1) 224-9163
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INDOKOLAS

K6zszolg6ltat6 2015. szeptember 28-An Cll. min6sit6si oszt5lyra vonatkoz6 min6sitesi engedely
kiadAsa irdnti kerelmet ny0jtott be a F6felUgyel6segre.

Kdzszolg6ltat6 a hulladekgazd5lkodisi k0zszolg5ltat6si tev6kenys€g min6sit6se ir6nti elj6r5sokert,
valamint az igazgatdsi jellegtj szolg6ltat6s6rt fizetend6 igazgatdsi szolgdltatisi dijakr6l sz6lo 7112013.
(Vlll. 15.) VM rendelet (a tov6bbiakban: VM rendelet) 1. mell6kletenek 2. a) pontj6ban meghat6rozott
- l. min6sit6si fokozat irdnti k6relemre vonatkozo - 150 000,- Ft igazgat6si szolg5ltat5si dijat
megfizette.

A F6felUgyel6seg a k6relmet megvizsg6lta es megillapitotta, hogy a hulladekrol szol6 2012. 6vi
CLXXXV. t0rv6nyben (a tovibbiakban: Ht.), a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi tev6kenys6g
min6sit6s6r6l sz6l6 2013. evi CXXV. t6rv6nyben (a tov6bbiakban. Mtv.), a hulladekgazddrlkod6si
k6zszolg6ltat6s v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6 38512014. (Xll. 31.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban:
38512014. Korm. rendelet) foglalt tartalmi 6s formai el6ir5soknak, valamint a KOzszolg6ltat6 5ltal
k6relmezett minositesi oszt6ly k6vetelmenyeinek - hi5nyp6tlSsokat k0vet6en - megfelelt.

A F6felUgyel6seg vizsg5lta, hogy Kozszolg6ltat6 nonprofit gazdas6gi t5rsas6g, valamint megfelel6
hulladekgazd6lkod6si enged6lyekkel rendelkezik. K6zszolg6ltat6 nyilatkozatot tett, hogy
dnkorminyzati adohat6s5ggal szemben kOztartozdsa nincs, valamint a kOztartozdsmentes adoz6i
adatb5zisba n szerepel.

K6zszolg5ltat6 nyilatkozott, hogy olyan hulladekgazd6lkod5si enged6llyel rendelkezo gazddlkodo
szervezetnek min6sUl, amelyben a telepUl6si Onkorm6nyzat 6s az onkormAnyzat tSrsul5sa a
szavazatok t0bbs6gevel tulajdoni hSnyada alapjdn kozvetve rendelkezik, 6s a t6rsasdg
tulajdonosak6nt jogosult arra, hogy a vezet6 tiszts6gvisel6k es a felOgyelobizotts6g tagjai tObbseget
megv6lassza vagy visszahivja.

A hulladekgazddlkodisi k6zszolg6ltat6s kOrebe tartozo hulladekok tqlai,a, tipusa, jellege, mennyis6ge,
valamint osszet6tele - az Mtv, 8 S (2) bekezdes f) pontj5t figyelembe v6ve - a hulladekjegyzbkr6l
szolo 7212013. (Vlll. 27 .) VM rendelet alapj5n kerUlt meghal1rozAsra.

F6felUgyel6seg az enged6lyez6si elj6r5s sor5n vizsg5lta, hogy K0zszolg6ltat6 altal a
hulladekgazd5lkod6si kozszolg6ltat6sba bevonni kiv6nt hulladekok tlpusa 6s mennyis6ge
Kozszolg5ltat6 6s alvSllalkozoi hulladekgazd5lkoddsi engedelyei alapjdn biztositott.

A.38512014. Korm. rendelet 2 S (1) bekezd6s6nek 2. 6s 3. pontjaialapj6n:

,,2. hullad5kgazdalkoddsi kdzszolgdltatas k6r6be taftozo hulladdk: a hulladdkr6l szolo
2012. 6vi CLXXXV. t6ru6ny (a tovdbbiakban: Ht.) 42. S fi) bekezdds a)-d) pontjdban meghatarozottak
szerint 1sszegyAjtOtt, Stvett, illetue elszdtllitott hulladdk, idedrtue az ilyen hulladek kezel6s6b6l
szdrmaz1 mdsodlagos hulladdkot is;
3. mdsodlagos hulladdk: a hulladdkgazditlkoditsi kdzszolgdltatds kOrdbe taftoz0 hulladek kezel6se
sordn k6pz6d6, tovitbbi kezel1st ig6nyl6 maraddk hulladek;"

AHl.42. $ (1) bekezdes a)-d) pontjaialapj6n:

,,A h ull ad5kgazddlkod 6si kdzszolg 1ltatds keretdbe n a k1zszolg dltato:
a) az ingatlanhaszn1ldk 6ltal a k1zszolgaltato sz6llitoeszkOzdhez rendszeresitett gyljbed6nyben
gyA1bft telepiil5si hulladdkot az ingatlanhaszndl6kt6l dsszegyttjti 6s elszdllitja - ideeftve a
hdztaftdsban kdpz6d6 zOldhullad6k, vegyes hulladdk, valamint az elkAldnitetten gy0jt6ft hulladek
1sszegyrtft5sdf 6s elszdllitdsdt is,
b) a lomtalanltds kOrebe taftozo lomhullad1kot az ingatlanhaszndloktOl osszegyAjti, illetue ltveszi es
elszdllitja,
c) az dltala tizemeltetett hullad5kgytijtd ponton, hulladekgyfrjtl udvaron gyfrlt1tt vagy 1tveteli helyen
ltveft hullad1kot 1sszegyujti 6s elszdllitja,
d) az elhagyoft, illetve ellen1rizetlen k1ralmenyek kdzOtt elhelyezett hulladdkot osszegyujti, elszitllitja
6s gondoskodik a hullad6k kezel6sdr6l, ha erre a telepillesi 6nkormdnyzattal megkdtott
h ulladdkgazddlkoddsi kdzszolgdltatdsi szerz6d1se kiterjed,"
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A Ht. 2. $ (1) bekezdes 43., 21.6s22. pontla alapj5n:

,,43. teleptll5si hulladek: a hdztaft1si6s a hdztaftdsi hullad6khoz hasonlO szildrd hullad6k;
t. l
21. hdztartdsi hullad5k: a hdztaft1sokban k5pzdd6 vegyes, elkill1nitetten gyttjtdtt, valamint
lomhullad6k, ide5rtve a lakdsokban, lak6ingatlanokban, a pihen6s, tidill6s cdljdra haszndlt
helyisdgekben, valamint a lakohdzak kOzds haszndtlat0 helyis5geiben 6s ter1letein kdpzodo
hullad6kot;
22. hdztart6si hulladdkhoz hasonl6 hullad5k: az a vegyes, illetue elkitl1niteften gy0jbtt hullad6k,
amely a hdztaft1sokon kivill kdpz1dik, 6s jellegeben, 1sszetdtel5ben a hdztaftSsi hulladdkhoz
hasonl6".

A F6felUgyel6seg az enged6lyez6si eljdrSs sor6n figyelembe vette K0zszolg6ltat6 hullad6kgy0jt6
udvar l.rzemeltet6s6re vonatkoz6 enged6lyeit, valamint a 24612014, (lX. 29.) Korm. rendeletben
foglaltakat, ez6i a FofelUgyel6s6g ezen hullad6kokkal torten6 hullad6kgazddrlkod5si kOzszolg5ltat6st
enged6lyezte.

A F6felUgyel6seg OKTF-KP113155-9/2015. iktat6sz6m0 hatArozatlval K0zszolg6ltat6t C/|. min6sit6si
oszt6lyba sorolta 6s r6sz6re a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltatdsi tevekenyseg v6gz6s6re
vonatkoz6 min6sitesi engedelyt adott ki, tov5bbA a Ht, 90. S (9a) bekezd6se, valamint az Mtv. 2214. S
(1) bekezd6se alapj6n a Hallrozat kiad5sdval egyidejUleg az OKTF-KP/9278-212015.,
1414934-2812013. es 1414934-2512013. Ugyiratsz6mokon m6dositott, 1414934-2112013. iktat6sz6mon
kiadott hullad6kgazdSlkod5si k6zszolgdltat6si engedOlyt 6s a lYl17-212015. iktat6sz6mon kiadott,
212015. sorszdm0 min6sit6 okiratot visszavonta.

K6zszolg6ltat6 2016. mAjus 2-An 5rkezett beadv6ny5ban a hullad6kgazdilkodisi tev6kenys6get erint6
adataiban t0rt6n6 v6ltoz5s miatti adatu6ltozisi bejelentest tett a hullad6kgazddlkodSsi engedOlyeiben,
a hullad6kgazd5lkod6si k6zszolgSltat6si tev6kenysegbe bevonni kiv5nt hulladekok mennyiseg6ben,
illetve az alv5llalkoz6k engedelyeiben bekOvetkezett v5ltozds tekintet6ben.

Kozszolg5ltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - K0zszolg5ltat6
hullad6kgazd5lkodAsi tev6kenys6g6t 6rinto adataiban t6rt6no v6ltozSs eset6n szirks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgdltatSsi d ijat megfizette.

A hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgSltatSsba bevonni kivAnt hulladekok tipusa 6s mennyisege
K6zszolgdltat6 6s az ig6nybe vett alv6llalkoz6k hulladekgazd6lkod6si enged6lyei alapj6n biztositott.

A F6felUgyel6s6g az adatv6ltoz6s bejelentesi eljSrds sor6n meg6llapitotta, hogy KOzszolg6ltato
OKTF-KP/1 31 55-9/201 5. iktat6sz6m0 min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjdn a F6felUgyel6seg OKTF-KP15923-212016. iktat6szAmon Uj

min6sitesi engedelyt adott ki K6zszolg6ltat6 r6sz6re 6s az enged6ly kiadds5val egyidejUleg az
OKTF-KP/1 3 155-912015. iktat6sz6m0 minosit6si enged6lyt visszavonta.

Kozszolg5ltato 20'16. j0lius 13-An a F6felUgyel6s6gre 6rkezett beadv5ny5ban tdj6koztatatta a
F6felUgyel6s6get, hogy az OKTF-KP/5923-212016. iktat6szdmon kiadott minosit6si engedelyben
szerepl6 Magyarsz6k Kdzseg Onkormdnyzati TelepUl6sUzemeltetesi Szolgdltato es Kereskedelmi
Nonprofit Korl6tolt Felel6ssegU T5rsas6got a tov6bbiakban nem veszi ig6nybe alvillalkoz6k6nt.
K6zszolg6ltat6 level6hez csatolta avd,llalkozAsi szez6d6s megszUntet6set igazol6 dokumentumot.

A hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6sba bevont hulladekok tipusa 6s mennyis6ge K0zszolg6ltat6 es
az igenybe vett alv6llalkoz6k hullad6kgazd6lkoddsi enged6lyei alapjdn tov6bbra is biztositott.

Az OKTF-KP/5923-212016. iktat6szAmon kiadott min6sit6si engedelyt a F6felUgyel6s6g
OKTF-KP/S 9234 l2O 1 6. i ktat6sz6mon h ivata lb6l m6dos itotta.

K6zszolgdltato 2016. augusztus 23-6n 5rkezett beadvSny5ban a hulladekgazd5lkod6si tev6kenyseget
6rint6 adataiban tOrt6n6 v6ltozds miatti adatv6ltoz5si bejelentest tett a hullad6kgazd6lkoddsi
engedelyeiben, a hullad6kgazd6lkod5si k6zszolg6ltatAsi tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hullad6kok
mennyis6g6ben, illetve a hullad6kgazd5lkod6si kozszolg6ltat6si tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt
telephelyekben bek6vetkezett v6ltoz6s tekinteteben.
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Kdzszolg6ltato a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghatdrozott - Kozszolg6ltato
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6get 6rint6 adataiban tOrten6 vSltoz5s eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgdltat6si dijat megfizette.

A hulladekgazddlkod6si kdzszolg6ltatdsba bevonni kiv6nt hulladekok tipusa es mennyisdge
K0zszolg6ltat6 6s az igenybe vett alv6llalkozok hullad6kgazdalkod6si enged6lyei alapj6n biztositott.

A FofelUgyel6seg az adatv6ltoz5s bejelentesi elj5r6s sor6n meg6llapitotta, hogy Kozszolg6ltato
OKTF-KP/5923412016. iktat6sz5mon m6dositott, OKTF-KP/s923-212016. iktatoszSmon kiadott
min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a F6felUgyel6s6g OKTF-KP15923-712016. iktatosz6mon 0j
min6sit6si engedelyt adott ki K0zszolg6ltat6 r6sz6re 6s az engedely kiad6s5val egyidejUleg az
OKTF-KP/s923412016. iktat6sz6mon m6dositott, OKTF-KP/s923-212016. iktat6sz6mon kiadott
min6sit6si engedelyt visszavonta.

KOzszolg6ltat6 2016. szeptember 2O-An 6rkezett beadv6ny6ban a hullad6kgazd6lkoddsi
tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tort6n6 v5ltoz5s miatti adatv6ltoz6si bejelentest tett a
hulladekgazdAlkod6si enged6lyeiben, a hulladekgazdSlkoddsi kOzszo196ltat6si tev6kenys6gbe
bevonni kiv6nt hulladekok mennyis6g6ben, illetve a hulladekgazd5lkod5si kozszolg6ltat6si
tev6kenys6gbe bevonni kivdnt telephelyekben bekOvetkezett v6ltoz5s tekintet6ben.

Kdzszolg5ltato a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - K0zszolg6ltat6
hullad6kgazd5lkod5si tev6kenyseg6t 6rint6 adataiban torten6 v5ltoz6s eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgdltat6si dijat megfizette.

A hulladekgazd6lkod5si kOzszolg6ltat6sba bevonni kivdnt hullad6kok tipusa 6s mennyisege
Kdzszolgdltat6 6s az ig6nybe vett alvdllalkoz6k hulladekgazd6lkod5si enged6lyei alapj6n biztositott.

A F6felUgyelos6g az adaV1ltoz6s bejelent6si elj6r6s sordn meg6llapitotta, hogy KOzszolgiiltat6
OKTF-KP/5923-712016. iktatosz6mon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj5n a F6felUgyelos6g OKTF-KP15923-912016. iktatosz6mon 0j
min6sit6si enged6lyt (a tov6bbiakban: Enged6ly) adott ki K6zszolgdltat6 resz6re 6s az engedely
kiad6s6val egyidejUleg az OKTF-KP/s923-712016. iktatoszdmon kiadott min6sit6si engedelyt
visszavonta.

K6zszolgAltat6t6l 2016. szeptember 294n az Engedely hat6lyinak meghosszabbit6sa irdnti k6relem
6rkezett a F6felUgyel6s6gre.

A F6felUgyel6s6g meg6llapitotta, hogy K6zszolg5ltato az Mtv. 13. S (1) bekezdeseben foglalt hat6rid6
megtart6s6val kezdem6nyezte a minosit6sienged6ly idobeli hat6ly6nak meghosszabbitSsdt.

K6zszolgdltat6 a VM Rendelet 1. mellekletenek 3. pontjdban meghatdrozott - l. min6sit6si fokozatra
vonatkoz6 min6sit6si enged6ly meghosszabbit6s ir6nti k6relem eset6n szUks6ges - 120.000,- Ft
igazgatdsi szolg6ltatAsi dljat megfizette.

A F6felUgyel6seg meg6llapitotta, hogy K6zszolg5ltat6nak - a Ht.41. S (3) bekezd6se alapj6n - a
hullad6kgazdilkod6si kozszolg6ltatdsi tev6kenys6g ellirt6s6hoz igenybe vett alv6llalkoz6jdnak - az
Engedely 1. mellekleteben feltiintetett OKO-DOMBO Domb6viri Kornyezet- 6s Hullad6kgazd5lkoddsi
Nonprofit Korl6tolt Felel6ssegri T5rsas6gnak - hullad6kgazd6lkod6si enged6lyeiben v6ltoz6s
kOvetkezett be.

A F6felUgyel6seg megallapitotta, hogy a m6dosit5s az Engedelyben foglaltakat nem erinti, kiz6r6lag
az Engedely mell6klet6ben foglaltakat, igy a hulladekgazd6lkod6si tevekenysegek nyilv6ntart6sba
v6tel6rol, valamint hatos6gi enged6lyez6s6r6l sz6l6 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet
(a tov6bbiakban: 439/2012. (X11.29.) Korm. rendelet) 14. S (1) bekezd6se alapjdn az Engedelyt
O KTF-KP/S 923-1 1 l2O1 6. i ktat6sz6mon h ivata I bol m6dos itotta.

A F6felUgyel6s6g a minositesi enged6ly hat6lydnak meghosszabbit6sa ir6nti elj5r6s sor6n
meg6llapitotta, hogy a min6sit6si engedely ki6llit6s6nak alapjdul szolg616 felt6teleknek K0zszolg6ltat6
megfelel, valamint a min6sit6si oszt5lyra tekintettel kdrnyezetir6nyit6si programmal nem rendelkezett.
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A F6felUgyel6seg megdllapitotta, hogy az Enged6ly meghosszabbit6sAnak akadSlya nincs, ez6rt
K0zszolg6ltat6 k6relm6re az OKTF-KP15923-1112016. iktatosz6mon m6dositott Enged6ly hat6ly5t
OKTF-KP/9414-612016. iktatoszdm0 hatdrozatdval az Mtv. 13. S (2) bekezd6se alapj6n
meghosszabbitotta.

Kozszolg6ltat6 2016. december 15-6n 6rkezett beadv6ny5ban a hullad6kgazd5lkod6si tevekenys6g6t
erinto adataiban torten6 v6ltoz6s miatti adatv5ltoz5si bejelentest tett a hulladekgazddlkoddtsi
enged6lyeiben, a hulladekgazdalkod6si kOzszolgdltat6si tevekenys6gbe bevonni kiv5nt hulladekok
mennyis6g6ben, a hulladekgazd6lkoddsi k0zszolg6ltat6si tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt
telephelyekben, illetve az alvdllalkozok enged6lyeiben bek6vetkezett vdltozAs tekintet6ben.

K0zszolg6ltat6 a VM rendelet'1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kdzszolgdltat6
hulladekgazdAlkodAsi tev6kenys6get erinto adataiban tort6no v5ltoz5s eset6n sziiks6ges - 30.000,- Ft
igazgat5si szo196ltat6si d ijat megfizette.

A hulladekgazd6lkod6si kOzszolg6ltatdsba bevonni kivant hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge
Kozszolg6ltat6 6s az ig6nybe vett alvdllalkozok hulladekgazd5lkod6si enged6lyei alapjdn biztositott.

A F6felUgyel6seg az adatttAltozSs bejelentesi eljdrras sor5n meg6llapitotta, hogy K6zszolg6ltato
OKTF-KP/9 414-612016. iktatoszdmon meghosszabbitott, OKTF-KP/5923-1112016. iktatosz6mon
modositott, OKTF-KP/S923-912016. iktatosz6mon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtu. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a F6felUgyel6s6g OKTF-KP15923-1312016. iktat6szamon 0j

min6sit6si engedelyt adott ki KOzszolg5ltato r6sz6re 6s az engedely kiaddsdval egyidejUleg az
OKTF-KP/9 414-612016. iktat6szdmon meghosszabbitott, OKTF-KP/s923-1112016. iktat6sz6mon
modositott, OKTF-KP/s923-912016. iktatosz6mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

A F6felUgyelos6g 2016. december 31. napj5val jogut6dlassal megszUntet6sre kerUlt.

A kOrnyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6s6gi 6s igazgat6si feladatokat ell5to szervek
kijelOleserol s26167112015. (lll 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban:7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet)
10 S D pontja alapjSn a hulladekgazddlkod6si k0zszolg6ltatdsi tev6kenys6g minosit6s6r6l szolo
t0rv6ny szerinti kornyezetv6delmi hatosAgkent a Pest Megyei Korm6nyhivatalj6r el.

Kdzszolg6ltato a Korm6nyhivatalhoz 2017. febru5r 14. napjdn 6rkezett beadvdny6ban a
hulladekgazd6lkod6si tev6kenys6get erint6 adataiban t0rt6no v6ltozSs miatti adatv5ltoz5si bejelentest
tett a hullad6kgazd5lkodisi engedelyeiben, a hullad6kgazd6lkod6si kOzszolgdltat6si tev6kenysegbe
bevonni kiv5nt hullad6kok mennyis6g6ben, valamint a hullad6kgazd5lkod5si k6zszolg6ltat5si
tev6kenys6gbe bevonni kiv5nt telepUl6sekben bekOvetkezett v6ltozds tekintetOben.

KOzszolg6ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontjaban meghat5rozott - Kdzszolgdltato
hulladekgazddlkod6si tev6kenys6get erint6 adataiban tOrt6n6 v5ltozds eset6n szirks6ges - 30.000,- Ft

igazgatdsi szolg6ltat6si dijat megfizette.

A Korm5nyhivatal vizsg5lta 6s megdrllapitotta, hogy a hulladekgazd5lkoddsi kdzszolg6ltat6sba bevonni
kivdnt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge Kdzszolg5ltato 6s az igenybe vett alvAllalkozok
h u lladekgazdAlkoddsi engedelyei alapjdn biztositott

A hulladekgazd6lkodAsi kOzszolgdltat6si tev6kenys6gbe rijonnan bevonni kivdnt telepiil6sekre
KOzszolgSltat6, illetve alvSllalkozoi rendelkeznek hat6lyos hullad6kgazd6lkod6si enged6lyekkel.

A Korm5nyhivatal az adatv6ltozds bejelentesi eljar6s sordn meg6llapltotta, hogy KOzszolg6ltato
OKTF-KP/S923-1312016. iktatosz5mon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjdn a Korm5nyhivatal PE|KTF|2O22-512017. Ugyiratsz5mon 0j

min6sit6si engedelyt adott ki, 6s az engedely kiad6s6val egyidejUleg az OKTF-KP15923-1312016.
iktatosz6mon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta.

KOzszolg6ltato a Kormdnyhivatalhoz 2017. 5prilis 18. napjin erkezett beadvSny6ban a

hulladekgazdilkoddsi tev6kenys6get erint6 adataiban t0rten6 v6ltoz6s miatti adatv6ltoz5si bejelentest
tett a hullad6kgazd6lkod6si engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazd6lkod6si
kozszolg5ltatdsi tev6kenys6gbe bevonni kivdnt telepUlesekben bek6vetkezetlvAltozls tekintet6ben.
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KOzszolg6ltato a VM rendelet 1. mell6kletenek 5. c) pontjdban meghatSrozott - KOzszolg6ltat6
hulladekgazd5lkod6si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban t6rt6n6 v6ltoz6s eseten szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgatdsi szolg5ltat5si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatalvizsg6lta es meg6llapitotta, hogy a hulladekgazd6lkod6si k0zszolg6ltat6sba bevonni
kiv5nt hullad6kok tipusa 6s mennyisege K0zszolg6ltato 6s az igenybe vett alv6llalkozok
hulladekgazdilkod6si enged6lyei alapjAn tov6bbra is biztositott.

A hullad6kgazd6lkod5si kozszolg6ltatasi tev6kenys6gbe rijonnan bevonni kivant teleptil6sre
KOzszolg6ltato, illetve alv6llalkoz6i rendelkeznek hat5lyos hulladekgazd6lkodasiengedelyekkel.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s meg5llapitotta, hogy KOzszolg5ltat6 a v6ltoz5st k6vet6en tov6bbra is
megfelel a C/|. min6sitesi oszt5ly kOvetelmenyeinek.

A Korm5nyhivatal az adatv1ltoz5s bejelentesi elj6r6s sor5n meg6llapitotta, hogy K6zszolgdltat6
PE|KTF12022-512017. Ugyiratsz5mon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Kormdnyhivatal PE|KTF\2022-812017. Ugyiratsz5mon rij
min6sit6si enged6lyt adott ki, 6s az engedely kiad5s6val egyidejUleg a PE|KTF12022-512017.
Ugyiratszdmon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta.

K0zszolg6ltato a KormAnyhivatalhoz 2017. mSjus 29. napjdn 6rkezett beadv6ny6ban a
hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6g6t erint6 adataiban tOrten6 vdltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett a hulladekgazddlkoddsi engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazd6lkoddrsi
k0zszolg6ltat6si tev6kenysegbe bevonni kivSnt hulladekok tipus6ban 6s mennyisegeben, valamint
telepulesekben 6s az ig6nybe vett alv6llalkozokban bekOvetkezett v5ltoz6s tekinteteben.

K0zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mell6kletenek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - KOzszolg5ltat6
hulladekgazd6lkod6si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tOrteno vSltoz6s eset6n szukseges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolg6ltatdsi dijat megfizette.

A Kormdnyhivatalvizsg5lta 6s meg5llapitotta, hogy a hulladekgazd6lkodSsi kozszolg5ltat6sba bevonni
kiv6nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge KOzszolg5ltat6 6s az igenybe vett alv6tlalkoz6k
hulladekgazddlkodSsi enged6lyei alapjiin tov6bbra is biztositott.

A hullad6kgazd6lkoddsi kOzszolg5ltatdsi tevekenysegbe rijonnan bevonni kiv6nt telepUl6sre
KOzszolg:iltato, illetve alvdllalkozoi rendelkeznek hat6lyos hulladekgazd6lkod6si enged6lyekkel.

A KormSnyhivatal vizsg6lta 6s meg6llapitotta, hogy K6zszolgsltato a vSltoz6st kOvetoen tov5bbra is
megfelel a C/|. min6sit6si oszt6ly kOvetelmenyeinek.

A Korm6nyhivatal az adatu6ltoz6s bejelentesi eljdr6s sordn meg6llapitotta, hogy Kozszolgdltat6
PE|KTF12022-812017. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17 S (2) bekezd6se alapj6n a Korm5nyhivatal PE/KTF\2022-2012017. UgyiratszAmon 0j
min6sit6si enged6lyt adott ki, 6s az engedely kiaddsdval egyidejUleg a PElKTFt2O22-8t2017.
iigyiratsz6mon kiadott min6sitesi engedelyt vlsszavonta.

K6zszolg6ltato a Korm6nyhivatalhoz 2017 . augusztus 18. napj5n 6rkezett beadv6nydban a
hulladekgazd5lkod6si tev6kenyseget erint6 adataiban torten6 v6ltoz5s miatti adatv5ltozdsi bejelentest
tett a hulladekgazd6lkod5si engedelyeiben, telephelyeiben, a hulladekgazd6lkod6si kozszolg5ltatasi
tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hulladekok mennyis6g6ben, valamint telepiilesekben bek6vetkezett
v6ltozis tekintet6ben.

Kozszolgdltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - K6zszotg6ttat6
hullad6kgazd6lkod5si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban torteno v5ltozSs eset6n szUks6ges - 30.OOO,- Ft
igazgat5si szol95ltat5si dijat megfizette.

A Kormdnyhivatal vizsg6lta 6s meg5llapitotta, hogy a hullad6kgazd5lkod6si k0zszolg5ltat6sba bevonni
kivdnt hulladekok mennyis6ge K6zszolg6ltato es az igenybe vett alv6llalkoz6k hulladekgazd6lkoddsi
enged6lyei alapjdn biztositott.
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A hullad6kgazddlkoddsi kdzszolgdltatAsi tev6kenys6gbe 0jonnan bevonni kiv6nt telepUl6sre
Kdzszolg6ltato, illetve alvdllalkoz6i rendelkeznek hat6lyos hullad6kgazd6lkod6si engedelyekkel.

A Kormdnyhivatal vizsg6lta es meg6llapitotta, hogy K0zszolg6ltat6 a v6ltoz6st k0vet6en tov6bbra is

megfelel a C/|. min6sitesi osztdly k6vetelm6nyeinek.

A Korm5nyhivatal az adaVAlloz6s bejelent6si elj6r6s sor6n meg5llapitotta, hogy K0zszolg6ltat6
PE\KTF12022-2012017. Ugyiratszamon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjdn a Korm5nyhivatal PE|KTF|2O22-2612017. Ugyiratszdmon [j
minosit6si engedelyt adott ki KOzszolg5ltat6 r6sz6re, 6s az enged6ly kiad6s6val egyidej0leg a

PElKfFn022-2012017. Ugyiratsz5mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

K6zszolgaltato a Kormdnyhivatalhoz 2017. december 5. napj6n 6rkezett beadvdny6ban a

hulladekgazddlkod5si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tOrten6 vdltoz6s miatti adatudltoz5si bejelentest

tett a hullad6kgazddlkoddsi enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hullad6kgazdAlkod6si
k6zszolgiltat5si tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hulladekok tipus6ban 6s mennyis6g6ben

bekOvetkezett v6ltoz5s tekintet6ben.

K6zszolg6ltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjdban meghatdrozott - KOzszolgAltato

hullad6kgazd6lkod6si tevekenyseget 6rint6 adataiban t6rten6 v5ltozds eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft

igazgatdsi szolg6ltatSsi dijat megfizette.

A Korm6nyhivatalvizsg6lta 6s megdllapitotta, hogy a hulladekgazdSlkod6si k6zszolg6ltat6sba bevonni

kivSnt hulladekok mennyis6ge Kozszolg6ltat6 es az ig6nybe vett kOzszolg5ltat6i alv6llalkozok

h u I ladekgazd6 lkod6si e nged elyei alapjin biztos itott

K6zszolgAltat6 az adatvdltoz6si eljSr6s sordn kerte a 19-es f6csoportba tartoz6 hulladekok

engedelyezteteset is a hulladekgazd6rlkod6si kdzszolg6ltat5s k6r6n belUl. Tekintettel arra, hogy ezen

hulladeliok a hulladekgazdSlkod6si kdzszolgSltat6s k6r6be tartozo hulladekok K0zszolg6ltat6 Sltal

Uzemeltetett hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben tOrt6n6 kezel6se sor5n k6pz6d6 mSsodlagos hulladEkok,

ez6i a Korm6nyhivatal ezen hulladekokkal t6rten6 hullad6kgazd6lkod6si k0zszolg6ltat6st
enged6lyezte.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s megAllapitotta, hogy K6zszolg5ltato a v6ltoz6st kovetoen tovibbra is

megfelel a C/|. min6sitesi oszt6ly k6vetelm6nyeinek.

A Korm5nyhivatal az adayfulloz6s bejelentesi elj6r6s sor5n meg6llapitotta, hogy Kdzszolg5ltat6

PflKfF2022-2612017. Ugyiratszimon kiadott min6sitesiengedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjdn a Korm6nyhivatal PE1KTF15T4-312018. Ugyiratsz6mon 0j

min6sit6si engeOeiyt adott ki K0zszolg6ltat6 r6sz6re, 6s az engedely kiaddsdval egyidejUleg a

PEIKTF12022-2612017. Ugyiratsz6mon kiadott minosit6si engedelyt visszavonta.

K0zszolg6ltato a KormSnyhivatalhoz 2018. mArcius 13. napj6n erkezett beadv6ny6ban a
hulladek-gazddlkod6si tevekenysegOt 6rint6 adataiban t6rt6n6 v5ltoz5s miatti adatvdltozdsi bejelent6st

tett a hu'itadekgazdSlkod6si ehgedelyeiben, telephelyeiben, a hulladekgazd6lkod5si k6zszolgdltat6si

tevekenys6gbJ bevonni kivdnt hullad6kok mennyis6g6ben, valamint a hullad6kgazddtlkodSsi

fozszotgatit5si tev6kenys6g ell6t6s6ra bevont alvAllalkoz6kban bekOvetkezett v6ltozSs tekintet6ben.

K6zszolg6ltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kdzszolg6ltat6

hullad6k-gazd6lkod5si tevekenyseget 6rinto adataiban t6rten6 vdltoz6s eset6n szUks6ges - 30.000'- Ft

igazgatdsi szolgiltat6si d ijat megfizette.

Kozszolg6ltat6 2018. 6prilis 4-6n a Korm6nyhivatalhoz 6rkezett level6ben k6relmezte a

Kormanihivataln6l folyamatban lev6 adatv6ltoz6si elj6r6s szUnetel6s6t, tekintettel arra, hogy a

min6sit6si enged6lyben szerepl6 hulladOkgazd5lkoddsi engedelyeinek modosit6sa folyamatban van.

A Korm6nyhivatal KOzszolg6ltato k6r6s6re PE/KTFO/00308-212018. Ugyiratszdm0 v6gzes6vel a
pEtKTFlST4-31201g. UgyiratizSmon kiadott c/|. min6sit6si oszt6lyra vonatkoz6 min6sit6si enged6ly

adatvSltozdsdval kapcsolatos elj5r5s szunetel6s6t meg6llapitotta.

Kdmyezetv6delmi 6s Term6szetvddelmi F6osztdly 15
1016 Budapest, M6szdros utca 58/a'

Telefon: (0G1) 22+9100 Fax (06-1) 224-9L63



K6zszolg6ltat6 az Akr. 49. S (2) bekezd6s6ben foglalt hat5rid6n belUl, a Kormdnyhivatalhoz 2018
j0nius 11-6n 6rkezett k6relm6ben k6relmezte az elj6r6s folytat6s6t, valamint megki.ildte a
Korm6nyhivatal r6sz6re a szUks6ges dokumentumokat.

A Korm5nyhivatal vizsgdlta 6s megallapitotta, hogy a hulladekgazd6lkod6si kOzszolgdltat6sba bevonni
kiv6nt hullad6kok mennyis6ge K6zszolg6ltato hulladekgazd5lkod6si enged6lyei alapj6n biztositott.

A Korm6nyhivatal az adatvdltozds bejelentesi elj6r6s sor6n meg5llapitotta, hogy Kozszolg6ltato
PE|KTFlST4-312018. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj5n a Korm6nyhivatal PE/KTFO/00308-412018. Ugyiratsz5mon rlj
min6sit6si enged6lyt adott ki K6zszolg6ltat6 resz6re, 6s az engedely kiad5sdval egyidejtileg a
PE|KTFlST4-312018. Ugyiratszdmon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

K6zszolg6ltato a Korm6nyhivatalhoz 2018. november 19. napj6n 6rkezett beadvdnydban a
hulladekgazd6lkodisi tev6kenys6get 6rint6 adataiban t6rten6 v6ltoz6s miatti adatv6ltoz5si bejelentest
tett a hulladekgazd6lkod6si enged6lyeiben, valamint a hulladekgazd6lkodSsi k6zszolg6ttat6si
tev6kenys6gbe bevonni kivdrnt hulladekok mennyis6g6ben bekOvetkezett v5ltoz6s tekintet6ben.

K6zszolg6ltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kozszolg6ltato
hullad6kgazd5lkoddsi tevekenys6g6t erint6 adataiban t6rten6 v6ltozds eset6n szuks6ges - 30.0OO,- Ft
igazgat6si szolg6ltat6si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatalvizsg6lta 6s meg5llapitotta, hogy a hullad6kgazd6lkod5si k6zszolg6ltat6sba bevonni
kiv6nt hullad6kok mennyis6ge KOzszolg6ltat6 hulladekgazd5lkoddsi engedelyei atapjdn biztositott.

A Kormdnyhivatal az adatvAltozds bejelent6si eljSrds sor6n meg6llapitotta, hogy KOzszolgdltato
PE/KTFO/OO308412018. Ugyiratsz5mon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv 17. S (2) bekezd6se alapjSn a Korm6nyhivatal PE/KTFO/OO3O8-6l2O18.ugyiratszdmon 0j
min6sitesi enged6lyt adott ki KOzszolg6ltat6 r6sz6re, 6s az enged6ly kiadasiivai egyidejuleg i
PE/KTFO/00308-412018. ugyiratszamon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

K0zszolg6ltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2019. janu6r 28. napj5n 6rkezett beadv6ny6ban a
hullad6kgazd6lkodisi tevEkenys6get 6rint6 adataiban t6rten6 v6ltozds miatti adatvdltoz6si b-ejetentest
tett a hullad6kgazd6lkod6si enged6lyeiben, valamint a hulladekgazd5lkod6si kozszolgiltat6si
tevekenysdgbe bevonni kiv5nt hulladekok tipus6ban, valamint mennyis6geben bekovetkezett vaftozes
tekintet6ben. K6zszolg5ltat6 tov6bb5 t6j6koztatta a Korm6nyhivatalt, miszerint 0j sz6llit6j6rmUveket
kiv6n bevonni a kozszolgaltat5si tev6kenysegbe.

Kozszolg6ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghatdrozott - K6zszolg6ltat6
hulladekgazd6lkod5si tevekenys6get 6rint6 adataiban tOrten6 vdltozds eseten sziiks6ges - 30.obo,- Ft
igazgat6si szolgdltat6si dijat megfizette.

A Kormdnyhivatalvizsg6lta es meg6llapitotta, hogy a hullad6kgazd6lkod6si kOzszolgdltatdsba bevonni
kivAnt hullad6kok tipusa 6s mennyisdge KozszolgAltat6, valamint jelen engedely 1. sz5m0
mell6kleteben feltuntetett kOzszolg5ltat6i alvSllalkoz6k hullad6kgazd6tkod6si engeO6tyei alapj6n
biztositott.

A Kormdnyhivatal vizsgdlta 6s megAllapitotta, hogy a hulladekgazd6lkoddsi k6zszolg6ltatdsba bevonni
kivdnt 0j sz6llit6j5rmfivek tulajdoni kateg6ri5ja megfelel a C/|. min6sitesi oszt6ly kovetelmenyeinek.

I Kolmanyhivatal az adatvdltoz6s bejelentesi eljdr6s sordn meg6llapitotta, hogy K6zszolg6ltat6
PE/KTFO/00308-6/2018. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si enged6llyet rendetkezik. --

Az Mtv 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Korm6nyhivatal PE/KTFO1O1O64-212019. Ugyiratsz6mon 0j
11t01!e9i engedelyt adott ki K6zszolg6ltat6 r6sz6re, 6s az engedety kiad6sdval-egyidejUteg a
PE/KTFO/00308-6/2018. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedelyivisszavonta.

KozszolgSltato a Korm5nyhivatalhoz 2019. aprilis 17. napjan erkezett beadv5ny6ban a
hullad6kgazddlkod5si tev6kenys6g6t erint6 adataiban torten6 v6ltoz6s miatti adatu5ltoz6si bejelent6st
tett a hulladekgazd5lkod5si enged6lyeiben, a hulladekgazd6lkoddsi k6zszolg5ltat5si tevekenysegbe
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bevont telephelyekben, valamint a kOzszolg6ltatasi tev6kenys6g ell6tds6hoz ig6nybe vett
kozszolgdltatoi alvdllalkoz6 hulladekgazditlkodAsi enged6lyeben bek6vetkezett vdltozds tekintet6ben.

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. mell6kletenek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - KOzszolg6ltato
hulladekgazdAlkod6si tevekenyseg6t erint6 adataiban t6rten6 vSltozds eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgat5si szolgdltatdsi dijat megfizefte.

A Korm6nyhivatal vizsgdlta 6s megdllapitotta, hogy a vSltoz6sokat k6vet6en jelen hatbrozat ll. 2.)
pontj6ban szerepl6 hulladekok tipusdra, mennyis6g6re, valamint a kOzszolg6ltat6sba bevont
telepUl6sekre 6s telephelyekre Kozszolg6ltat6, tov6bb5 jelen enged6ly 1. szdm[ mell6kleteben
feltirntetett kozszolg6ltat6i alvSllalkoz6k hullad6kgazdAlkodAsi enged6lyei kiterjednek.

A Kormdnyhivatal az adatvllloz6s bejelentesi elj6r5s sorSn meg6llapitotta, hogy K0zszolg6ltat6
PE/KTFO/O1064-212019. rigyiratszdmon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a KormAnyhivatal PE/KTFOI01O64-412019. Ugyiratszdmon 0j
minositesi engedelyt adott ki K0zszolg6ltat6 r6sz6re, 6s az enged6ly kiad6s5val egyidej0leg a
PEIKTFO/01064-212019. Ugyiratszdmon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta.

K6zszolgdltat6 a Korm5nyhivatalhoz 2019. m6jus 24. napj6n 6rkezett beadv6ny5ban a
hullad6kgazddlkod6si tevekenys6g6t 6rint6 adataiban t0rt6n6 v6ltozds miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett Kdzszolg6ltato, valamint a k0zszolgdltat6i alv6llalkoz6 hullad6kgazd5lkod6si engedelyeben
bekOvetkezett vdltoz6s tekintet6ben.

KOzszolgSltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontjdban meghatdrozott - K0zszolg6ltat6
hullad6kgazdilkodSsi tev6kenys6get erint6 adataiban t0rten6 v6ltoz6s eset6n szuks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szol96ltat6si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsg5lta 6s meg5llapitotta, hogy a v5ltozSsokat k6vetoen jelen hat6rozat ll. 2.)
pontjdban szerep16 hulladekok tipusira, mennyis6g6re, valamint a k6zszolgSltat5sba bevont
telepUlesekre 6s telephelyekre K6zszolgAltat6, tov6bb6 jelen engedely '1. sz6m0 mell6klet6ben
feltirntetett kOzszo196ltat6i alv5llalkoz6k hullad6kgazdAlkoddsi enged6lyei kiterjednek.

A Kormdnyhivatal az adatvAlloz5s bejelent6si elj6r5s sordn meg5llapitotta, hogy K0zszolgdltato
PE/KTFO/O 1 064-4120 19. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Korm6nyhivatal 0j min6sit6si engedelyt adott ki KOzszolg6ltato
r6sz6re, 6s az engedely kiaddsdval egyidejUleg a PE/KTFO101064-412019. Ugyiratsz6mon kiadott
min6sit6si enged6lyt visszavonta.

Kozszolg6ltato koteles a min6sit6si enged6ly ki5llit6sAnak alapj5ul szolg6l6 felt6teleknek az enged6ly
id6beli hatdrlya alatt folyamatosan megfelelni, igy k6teles a min6sit6si engedelyben felt0ntetett, a
hulladekgazddlkod6si k6zszolgdltat6sba bevont hullad6kok tipusdra 6s mennyis6g6re vonatkozo
felt6teleket folyamatosan biztositani, tovdbbA az Mtv. Sltal a hullad6kgazd6lkodAsi k6zszolg5ltat6si
tevekenysegbe bevont szdllito eszkdzok, valamint hullad6kkezel6 l6tesitmenyek tulajdoni viszonyaira
vonatkoz6 el6ir5soknak megfeleln i.

A hat6rozat rendelkez6 r6sz6nek lll. pontj5ban foglalt eloir6sok az al6bbiakon alapulnak:

1. pont az Mtv. 8. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n.

- 2. pont a Ht. 62. S (1) bekezd6se alapj5n.
3. pont az Mtv. 8 S (2) bekezd6s f) pontja alapj6n.
4. pont a38512014. Korm. rendelet 3. $ (2) bekezd6se alapj6n.
5. pont a Ht. 62. $ (1) bekezd6se alapjdn.
6. pont a Ht. 62. $ (1) bekezdese alapj6n.
7. pont a Ht. 34. $ (8) bekezd6se alapj6n.
8. pont aHl.41. $ (1) bekezd6se alapj6n.
9. pont aHt.42. $ (1) bekezdes a), c) 6s d) pontjaialapj6n.
10. pont aHt.42. $ (1) bekezd6s e) pontja alapj6n.

- 11. pont a HL.42. $ (1) bekezd6s f) pontja alapj5n.

- 12. pont a Ht. 44. $ (1) bekezd6se alapjdn.
13. pont aHt.42. $ (5) bekezd6se alapjSn.
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- 14. pont a HL 42. $ (5) bekezddse alapj5n.

- 15. pont a Ht. 66. $ (1) bekezdese alapj5n.
- 16. pont a 38512014. Korm. rendelet 6. g alapjfn.
- 17. pont a 38512014. Korm. rendelet 7. $ alapj:in.

18. pont a 38512014. Korm. rendelet 8. g (1) es (2) bekezd6se alapj5n.
19. pont a38512014. Korm. rendelet 9. g (1) bekezdese alapj5n.

- 20. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (2) bekezdese alapj6n.

- 21. pont a Ht.42. $ (1) bekezdese b) pontja alapjdn.

- 22. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (4) bekezdese alapj6n.
23. pont a38512014. Korm. rendelet 9. g (5) bekezdese alapjSn.
24. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. $ (1) bekezd6se alapj6n.
25. pont a38512014. Korm. rendelet 10. $ (2) bekezdese alapj5n.

- 26. pont a 38512014. Korm. rendelet 11. $ (1) bekezdese alapjin.
27 . pont a 38512014. Korm. rendelet 11 . $ (2) bekezd6se alapj6n.
28. pont a 38512014. Korm. rendelet 11. S (3) bekezd6se alapj6n.
29. pont a38512014. Korm. rendelet 2. $ (1) bekezd6s 2. 6s 3. pontjai alapjdn.
31. pont a Ht. 41. $ (3) bekezd6se 6s a Ht. 62. $ (1) bekezd6se alapjdn.

- 32. pont a Ht. 37. $ (2) bekezd6se alapjSn.

- 33. pont a Ht. 41. $ (3) bekezd6se 6s a Ht. 62. g (1) bekezd6se alapj6n.
34. pont az Mtv. 11. $ es a Ht. 41. $ (3) bekezdese alapj6n.
35. pont az Mtv. 10. $ alapjdn.

- 36. pont a Ht.42. $ (1) bekezdes g) pontja alapj6n.
37. pont aHt.42. $ (1) bekezdes h) pontja 6s a Ht. 53. $-a alapjAn.

A hat6rozat rendelkez6 r6sz6nek lV. pontj5ban foglalt idobeli hat6ly a PE/KTFO101064-412019.
Ogyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedely lV. pontja es az Mtv. 9. S (4) bekezd6se alapj5n kerUlt
meghat6roz6sra.

Ha K6zszolgAltat6 az enged6lyezett tev6kenys6g6t az engedely id6beli hat6ly5nak lejartat kOvetoen is
folytatni kiv5nja, akkor az Mtv. 13. $ (1)bekezdese alapj6n a min6sit6si enged6ly hataly6nak lejarta
el6tt legkes6bb 90 nappal beny0jtott k6relmevel kezdem6nyezheti a min6sit6si engedely hataly6nak
meghosszabbitasat. A min6sit6si engedely hat6ly6nak meghosszabbitds616l szo16 hat6rozat
v6glegess6 vdlSs6ig a k6relmez6 a hat6lyos - korSbbi - min6sit6si engedely alapjAn v6gezheti a
tev6kenys696t.

Ha K0zszolg6ltat6 szem6ly6ben, vagy hulladekgazd6lkoddsi tev6kenys6get nem 6rinto adataiban
olyan v6ltozSs kdvetkezik be, amely a kiadott min6sit6si engedely adat6nak megv6ltoztat6s6t ig6nyli,
akkor az Mtv. 11 S (1) bekezd6se szerint a K0zszolg6ltat6 a v6ltozds bekovetkez6s6t6l sz6mitott
15 napon belUl adatv6ltoztat6si k6relmet ny0jt be. A kerelemhez csatolni kell az adatv6ltoz6st igazol6
okiratot.

Ha a KOzszolg5ltato hulladekgazddlkoddsi tevekenys6get erint6 adataiban olyan v6ltozAs k6vetkezik
be, amely a minosit6si oszt5lyba sorol6sdt nem 6rinti, a K6zszolgdltat6 e tenyt a v6ltoz6s
bek6vetkez6set6l sz6mitott 1 5 napon belUl bejelentr.

Ha a K6zszolg6ltat6 az Mtv. 11. $ szerinti adatv6ltoz6sra vonatkoz6 bejelentesi kotelezettseg6nek
hat5rid6ben nem tesz eleget, a min6sit6 az Mtv. 15. S (1) bekezd6se alapjin a K6zszolg6ltat6t 50 000
forint Osszegii birsAg megfizetds6re k6telezi, 6s hatdrid6 tUz€s6vel felsz6litja az adatv5ltoz6s
bejelentesere.

Amennyiben Kozszolgdltat6 tev6kenys6g6ben olyan v5ltoz5s k6vetkezik be, amely alapjAn a
K6zszolgdltat6 a min6sit6si enged6ly6ben foglalt min6sit6si oszt6ly felteteleinek, kovetelm6nyeinek
m5r nem felel meg, a KdzszolgSltat6 az Mtv. 12. $ (2) bekezd6se alapj6n - a v6ltoz6sok
bekOvetkezes6tol szdmitott 15 napon belUl - ezt a t6nyt a Korm6nyhivatalnak bejelenti.
A bejelentessel egyidejOleg a KOzszolgdltato a v6ltoz5soknak megfelel6 min6sit6si oszt6lyba sorol5st
tartalmaz6 m6dosit6si k6relmet nytjt be.

Kozszolg5ltat6 a hullad6kgazd5lkod6si tev6kenyseg folytat6sSnak megsziinteteset, befejez6s6t -a megszUntet6st, befejez6st megel6zoen legalSbb 30 nappal a Kormdnyhivatalnak a
hulladekgazd5lkod6si tev6kenys6gek nyilv5ntart6sba veteler6l, valamint hat6s6gi enged6lyez6s6r6l
szolo 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 43912012. (X11.29.) Korm. rendelet) 14. g
(2) bekezdese alapj5n bejelenti.

Kdrnyezetv6delrni 6s Termeszetvedelmi F6osztily 
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A Kormdnyhivatal felhivja K6zszolg6ltato figyelmet a 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet al6bbi
rendelkez6s6re:

,,75 S fi) A kdrnyezetu6delmihatositg az engeddlyt hivatalbolvisszavonhatja, ha
a) az engeddly jogosultja nem fesz eleget a hulladdkkal kapcsolatos nyilvdntaft1si ds
adatszolgdltatdsi kdtelezetts6gekr1l szolo kormdnyrendeletben meghatdrozott k1telezettsdg6nek,
b) megdllapitja, hogy a k6relmez6 a kdrelemben val1tlan adatokat szerepeltetett 6s az enged6ly
kiaddsdt ez drdemben befolydsolta,
c) az enged6ly jogosultja a tev1kenysdget az engedAlyben foglaltakt6l elt1r1 mMon gyakorolja, vagy
d) az engeddly jogosultja a hatOsdgi ellen6rz6st akaddlyozza.
(2) A kornyezetv6delmihatdsdg az enged5lyt hivatalb6l visszavonja, ha
a) az engeddly megaddsdhoz el1irt felt1telek mdr nem Sllnak fenn,
b) az engeddly jogosultja az engeddlyezett hullad6kgazddlkoddsi tev5kenys6ggel felhagy, azt
megszilnteti, valamint
c) a hulladdkgazddlkoddsi tev6kenys5g folytatdsa a kdrnyezet veszdlyezteteslvel, szennyezdsdvel,
kdrositdsdval jdr.
(3) A kdrnyezetvddelmi hatosdg az enged1ly visszavondsa esetdn hatdrozatdban meghatdrozza a
tevdkenysdg felhagy1sdra, valamint sziiks6g eset1n a monitoringra, ut1gondozdsra vonatkozl
kdvetelm6nyeket."

Az Mtv. 16. $ szerint:

,,(1) A min6sit1 a min6sit1siengedelyt visszavonja, ha a kdrelmez6
a) a 13. S Q) bekezdds5ben vagy
b) a 14. $ (2) bekezddsdben
foglalt felhivdsnak hatdid1n beliil nem tesz eleget.
(2) A minOsitO a min6sit6si enged1lyt akkor is visszavonja, ha a mindsitls megadds6hoz ellirt
felt5telek mdr nem 1llnak fenn."

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

,,(1) A kdrnyezetuAdelmi hat6sdg az e t6ru6nyben, valamint m6s jogszab4lyban meghatdrozoft
el1irlsok teljesitdse 6rdekeben a hulladlkbirtokost, a hullad1k tulajdonoseL iiletve a
kO rn ye zeth a sz n 6 I of k6tel ez i
a) a jogszabdlyban foglalt vagy hatlsdgi hatdrozatban el1irl kOtelezetts€geinek betartdsdra, iltetve
a iogsdrt1 hllapot megsztintet1s6re, ha az abban foglalt el1irdsokat a hulladdk birtokosa, tulajdonosa,
illetve a kdrnyezethaszndl1 megszegi, teljesill1saket elmulasztja, illetve a hultad1kgazddlkoddsi
engedelyhez vagy a min6sitdsi engedhlyhez kOtdtt tevekenyseget az enged1lyt1l, a nyilvdntaft1sba
v1telhez kOt1ft tev1kenysdget a nyilvdntaft1st6l elt5r6 m6don gyakorolja;
b) a kOrnyezetet vesz5lyeztet6, szennyez6, illetve kdrosit1 tevdkenys*g felfiiggesztesdre,
abbahagydsdra, az eredeti Sllapot helyredllitdsdra;
c) a kdrnyezet szennyez1se eset6ben olyan int6zked6s megtdtel$re, amely a k1rnyezetszennyezlst
csikke nti vagy meg szh nteti, a kOrnyezet kdrosoddsdt kizdrja.
(2) A karnyezetvddelmi hat1sdg - az (1) bekezddsben foglaltakon t0lmen6en - felft)ggeszti, korlStozza
vagy megtiltja a hulladdkgazddlkoddsi enged6lyhez, min6sit6si enged1lyhez k\tdtt tev1kenys6g
engeddlyt6l elt6r1 vagy enged6ly ndlkilli, valamint a nyilvdntartdsba vAtelhez kdtdtt tev6kenys$g
nyilvdntartdst6l elt1rO vagy nyilv1ntaftls ndlkhli folytat6sdt. A hatArozat azonnal vdgrehajthat1vd
nyilvdnithato."

A Ht. 86. $ (1) bekezd6s a) es b) pontjai szerint:

,,Az a termlszefes vagy jogi szemdly, egyAni vdllalkozl, tovdbbl jogi szem1lyisdggel nem rendetkez6
szeruezet, aki(amely)
a) a hulladekgazddlkoddssal kapcsolatos jogszabdly, kOzvetlenill alkalmazand1 uni6s jogi aktus vagy
hatdsdgi hatdrozat el6i rdsait megs1rti,
b) hatOsdgi enged6lyhez, hozzdjdruldshoz, nyilvdntartdsba vAtelhez vagy bejelentdshez kltltt
hullad6kgazddlkoddsi tevdkenys$get engeddly, hozzdj6rulSs, nyilvdntaft1sba v1tel vagy bejetentds
ndlkil[ tovdbbd aftolelt6r6en vdgez, [...]
azt a kdrnyezetv6delmi hat1sdg a hulladekgazddlkoddsi birsdg m6rtdk6rdl, valamint kiszabdsdnak 6s
megdllapitdsdnak m6djdr6l sz6l6 kormdnyrendelet szerint hullad6kgazddlkoddsi blrsdg megfizet6sdre
kdtelezi."
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A Ht. 2. $ (1) bekezdes 37. pontja szerint:

,,kOzszolgdltato: az a hulladlkgazdalkod1si k6zszolgdltatdsi tev1kenyseg min1sites6rdl szolo t1rueny
szerint min6siteft nonprofit gazdasdgi tArsasdg, amely a teleplil1si 1nkormdnyzattal kotdtt
hulladdkgazddlkoddsi kOzszolgdltatdsi szerz6d6s alapjdn hullad6kgazddlkoddsi k1zszolg1ltatdst lat
et"

A Ht. 33. $ szerint:

,,(1) A teleptil5si 1nkormdnyzat az Onkormdnyzati hulladekgazddlkoddsi kOzfeladat elldtasdt a
kdzszolgaltatoval k1tdtt hulladdkgazddlkoddsi kozszolgdltatdsi szez6dds 0tjan biztositja.
(2) A telepul1si 1nkormdnyzat az 6nkorm6nyzati hullad5kgazddlkoddsi kOzfeladat ellatasdra
kdzbeszerz1si eljdrdst folytat le, kivdve, ha a k1zbeszerz1sekr6l sz6lo toru1ny (a tovdbbiakban: Kbt.)
szerint nem kell k1zbeszerzdsi eljdritst lefolytatni, a hulladdkgazddlkoddsi kOzszolgdltatdsi szerzOd6s
megkOt1se nem taftozik a KbL alkalmazdsi kOrdbe, vagy ha a hullad6kgazddtlkodasi k1zszolgdltatdsi
szerz6d1s megkOt6se a KbL szerinti kivdteli kOrbe esik.
(3) A telhivdsban az ajdnlatker1 meghatdrozza, hogy a kdzbeszerz6si eljdrds sordn milyen, a
hulladekgazddlkoddsi k6zszolgdltatdsi tevekenyseg min1sitds5r1l szolo t1rueny szerint osztdlyba
sorolt gazdas1gi szerepl6k tehetnek aj1nlatot vagy nyljthatnak be rdszv6telijelentkezdst."

A Korm6nyhivatal felhivja K0zszolg6ltat6 figyelm6t, hogy a Ht. 90. $ (8) bekezd6se 6rtelm6ben
hulladekgazd6lkod6si k0zszolg6ltat6st csak az a nonprofit gazdas5gi tSrsasdg v6gezhet, amely a
telepUl6si 6nkormdnyzattal 2013. janu6r 1. napj6t kovet6en hullad6kgazddtlkoddrsi k6zszolg6ltat5si
szez6d6st kOtott.

K6zszolg6ltat6 MIN_097 12015. szSmon nyilv6ntart6sba lett v6ve.

A Korm6nyhivatal megSllapitofta, hogy Ktizszo196ltat6 5ltal 2019. mijus 24. napj5n
el6terjesztett k6relem, valamint annak mel16kletei hiSnytalanul lettek benyrijtva, illet6leg
a rendelkez6sre Sllo adatok alapj6n a t6nyill5s tisztizoft, valamint nincs ellen6rdek0 Ugyf6l.
A k6relem megfelelt az Akr.41. S (1) bekezd6s6ben foglalt felt6teleknek, ez6ft Korm6nyhivatal
jelen dtint6s6t sommis eljirisban hozta meg az Akr. 50. $ (2) bekezd6s6nek b) pontia szerinti
iigyint6z6si hat6rid6n beliil.

A Kormdnyhivatal hatdsk6re 6s illet6kess6ge a 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 8. S es 10. S

f) pontjSn alapul.

Az Akr. 124. S valamint az elj6r6si k6lts6gekr6l, az iratbetekint6ssel OsszefUggo kdltsegterit6sr6l, a

koltsegek megfizet6s6rol, valamint a kOlts6gmentess6gr6l sz6l6 46912017. (X|1.28.) Korm. rendelet
1 S (1) bekezd6s 2. pontja alapj6n elj5r6si k0lts6g azigazgatAsi szolgaltat6si dij.

A fentiek 6rtelm6ben a Korm5nyhivatal az elj5r5si k0ltsegr6l a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint
d0nt0tt.

A Korm5nyhivatal a min6sit6si engedelyt a Ht.62. $ (2) bekezd6se 6s az Mtv. 8.S (1) bekezdese
valamint a 17. g (2) bekezdese alapj5n adta ki, figyelemmel az Akr.80. $ es 81. $-aiban foglaltakra.

Jelen hat6rozat biros6gi felUlvizsg6lat6nak lehet6seget az Akr. 114. S (1) bekezdese biztositja. A
klzigazgatAsi 6s munkaUgyi birosSg illetekesseg6t KormSnyhivatal a kdzigazgatisi perrendtart6sr6l
s26162017.6vi l. tOrv6ny (tovabbiakban: Kp.) 4 S (1) 6s 13. $ (1)bekezd6sei alapj6n Sllapitotta meg.
A keresetlevel benyrijt6s5nak helye 6s ideje a Kp. 39. $ (1) bekezd6se alapj6n kerUlt meghalArozAsra.
A t6rgyal6s tart6sa irdnti k6relem lehet6s6ger6l valo t6j6koztat6s a Kp. 77. $-5n alapul, amely szerint
ha egyik f6l sem keri t6rgyalds tartas5t, 6s azt a biros5g sem tartja szUks6gesnek, a bir6sdg
t5rgyal6son kivill hatdroz. Tbrgyald.s tart6sdt a felperes a keresetlev6lben az alperes a v6diratban
k6rheti. Ennek elmulaszt6sa miatt igazol6si k6relemnek nincs helye. Az elektronikus Ugyint6z6sre
kOteles szem6lyek kor6t az elektronikus Ugyint6zes es a bizalmi szolg5ltatdsok 5ltal6nos szab6lyair6l
szol6 2015. evi CCXXll. t6rveny 9. $-a hat6rozza meg. A7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 8. $ alapjdn
az orszdgos illetekesseg0 kOrnyezetv6delmi hat6s5g a Korm6nyhivatal.
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A teljes eljdrdsban t0rt6n6 elbir6l6s lehet6seg6t az Akr.42. $ biztositja.

Jelen hat5rozataz Akr.82. S (1) bekezd6se alapj6n a k6zl6s6vel v6gleges.

Budapest, 2019. mAjus 30.

Dr. Tarnai RichSrd korm6nymegbizoft
nev6ben 6s megbizdsSbol:

Kapjdk: Ugyintez6i utasitds szerint.

K6rnyezetvdrCelmi 6s Term6szewddelmi F6oszt6ly
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a.

PErKTFO/01064-6/2019. Ugyiratszimri enged6ly 1. sz6mI mell6klete

Bevont kozszolg6ltatoi alv6llalkozok:

- BIOKOM P6csi Virosiizemeltet6si 6s K6rnyezetgazd6lkodisi Nonprofit Kortitolt
Felel6ss6g0 Tirsas5g (szekhely: 7632 Pecs, Sikl6si 0t52., KUJ: 100210619)

. a F6felUgyel6seg 6ltal OKTF-KP/3128-1112016. iktat6sz6mon kiadott veszelyes
hulladekok szdllitds5ra 6s nem vesz6lyes hullad6kok szSllitds6ra es gyUjtesere
vonatkoz6 enged6ly alapj6n,

- Szentl6rinci K6ziizemi Nonprofit Korlitolt Fele!6ss6gfi T6rsasSg (sz6khely:
7940 Szentl6rinc, P6csi i|21., KUJ: 100329645)

. a P6csi Jar6si Hivatal 6ltal 1176-712019. iigyiratsz6mon kiadott nem veszelyes
hulladekok gyUjtes6re es sz6llit6sdra vonatkozo engedely alapj6n,

- Koml6i V5rosgazdilkod6si Nonprofit ZArtkdrfien M0k6d6 R6szv6nytirsasig (sz6khely:
7300 Koml6, Bem Jozsef utca24., KUJ: 100293760)

. a F6felUgyel6seg Sltal OKTF-KPI1O215-812016. iktat6szdmon kiadott nem vesz6lyes
hullad6kok sz6llit6sSra es gyUjtes6re vonatkoz6 engedely alapjdn,

- BONYCOM BonyhAdi K6ziizemi Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gfi Tirsas6g (szekhety.
7150 BonyhSd, Mikes utca 3., KUJ: 100305007)

. a Korm6nyhivatal Sltal PE/KTFO/O1611-712019. Ugyiratsz5mon kiadott nem veszelyes
hulladekok sz5llit6sSra vonatkoz6 enged6ly alapjdn.
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