
Pssr Mpcvpr
KoRUeNYHTvATAL

Ugyiratsz5m : PEIKT F O 101 064-412019
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Kommundlis
Korl6tolt

minositesi

HATAROZAT

t.

A Pest Megyei Korm5nyhivatal (a tov6bbiakban: KormSnyhivatal), mint hat5skOrret rendelkez6 els6
fok0 kdrnyezetv6delmi hat6sdg a D6l-Kom D6l-Dunintrili KommunStis Szotg6ttat6 Nonprofit
Kor!6tolt Felel6ss6gil T6rsasigot (szekhely: 7632 P6cs, Sikt6si u 52., ku.l: 10027'9306,
cegjegyz6kszAm. 02-09-064556, ad6szdm: 11541587-2-02, statisztikai sz6mjet: 11541s87-3811-s72-02,
nyilv6ntart5si sz5m: MIN 097/2015. - a tov6bbiakban: Kozszolgdttat6) - a pE/KTFOtO1O64-2t201g.
tjgyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedely egyideju visszavondsa mellett -

C/1. min6sit6si osztilyba sorolja

6s r6sz6re a hullad6kgazddrlkod6si kozszolgSltat6si tev6kenys6g v6gzes6re vonatkoz6

min6sit6si enged6lyt

ad ki az a16bbiak szerint:

[.

A hulladekgazd6lkod6si kOzszotg6ltatds v6gz6se

a somogy Megyei KormSnyhivatal Kaposv5ri J6r5si Hivatata 6ttal so-04zKot56-gt2017.
0gyiratszdmon modositott, a D6l-dun5ntrlli K0rnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi
Felugyel6s6g (a tovdbbiakban: Felugyel6seg) 6ltal 6197-14t2014. iktat6szdmon kiadott
enged6ly,
a Felugyel6s6g Sltal 8120-1s12014. iktat6sz6mon kiadott enged6ty,
a Baranya Megyei KormdnyhivatalSltal 10764-10t2015. iktai6sz6mon kiadott enged6ly,
9 _P?ra!y€ Megyei Korm6nyhivatal 5ltal 10765-13t2015. iktat6szdmon kieg6szitett
1 07 65-121201 5. iktat6szS mon kiadott en ged6 ty,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal Sltal 9842-17t2015. iktat6szamon kijavitott9842-161201s.
iktat6sz6mon kiadott enged6ly,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 13254-8t2015. iktat6sz6mon kiadott engedety,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 13982-912015. iktat6sz6mon kiadott engeOefy,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal Altal 13986-8/2015. iktat6sz6mon kiadott engeOefy,

1_ _.floqanyhivatal Sltal PE/KTFo/oo363-2t2019., PE/KTFOt155-7t2018. 6s
PE/KTF/6055-312017. Ugyiratszdmokon m6dositott, az Orsz5gos Kornyezetv6delmi 6sTerm6szetv6delmi FofelUgyel6s6g (a tov6bbiakban: - Fofelugyel6s6g) 6ltal
OKTF-KP/2538-1 0/2016. iktat6szdmon kiadott e nged6ty,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 6651-10t2016. ugyiratszdmon kijavitott, 6651-9t2016.
ugyiratsz6mon kiadott engedely,

Kdmyezew6delmi 6s Termiszetv6delmi F6osztily
1016 Budapest, M6szdros utca 5B/a.

Telefon: (0Gt) 22,1-9100 Fax: (06-1) 22+9763
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu web: http:/Atvw.kormanyhivatal.hu,/tru/pest

a

a

a

a

a

a

a

DEL-KOM Nonprofit Kft.

rrx: 20t9 APR. 2 I
lkt szAmNU -465o,



. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 6652-1012016. Ugyiratszdmon kijavitott, 6652-9t2016.
Ugyiratszdmon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 5ltal 7224-1312016. Ugyiratsz5mon kiadott engedely,
o a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 7225-1012016. Ugyiratszdmon kiadott enged6ly,
. a Baranya Megyei Korm5nyhivatal 6ltal 7226-1012016. Ugyiratsz5mon kiadott enged6ty,
. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 8857-912016. Ugyiratszdmon kiadott enged6ty,
o a Baranya Megyei Korm5nyhivatal5ltal 9108-9/2016. Ugyiratszdmon kiadott enged6ly,
o a Baranya Megyei Korm6nyhivatal P6csi J5r6si Hivatala (a tov5bbiakban: P6csi J6rasi

Hivatal) 5ltal 1967-912017. Ugyiratsz5mon m6dositott, a Baranya Megyei Korm5nyhivatal dttat
7 009 -1 3120 16. U gyi ratsz6mon kiadott en ged ely,

. a P6csi JirSsi Hivatal 6ltal 3763-9/2018. rigyiratsz6mon m6dositott, 3314-1312017 .

Ugyiratsz6mon kiadott engedely,
. a P6csi J5r6si Hivatal Altal3324-1112017. Ugyiratsz6mon kiadott enged6ly,
. a P6csi J5rasi Hivatal 6ltal 3599-1012017. Ugyiratsz5mon kiadott engedely,
. a Tolna Megyei Kormdnyhivatal SzekszSrdi J5r6si Hivatala (a tov6bbiakban: Szeksz6rdi

J5r6si Hivatal) Sltal TO-04G18012064-1112017 iktat6szdmon kiadott engedely,
. a Szeksz6rdi J6r5si Hivatal 5ltal TO-04G18012339-1312017 iktat6sz6mon kiadott engedely,
. a P6csi J5r5si Hivatal dltal 4563-1012017. Ugyiratsz6mon kijavitott, 4563-912017.

Ugyiratsz6mon kiadott engedely,
. a P6csi J5risi Hivatal 6ltal 4524-1012017. Ugyiratszdmon kijavitott, 4524-912017.

0gyiratsz6mon kiadott engedely,
. a P6csi J6r6si Hivatal 6ltal 176-112019. Ugyiratsz6mon m6dositott, 543-1912018.

Ugyiratsz6mon kijavitott, 543-1812018., 543-912018. 6s 2638-1212017. Ogyiratsz6mokon
m6dositott, a Baranya Megyei Korm6nyhivatal Sltal 5407-1912016. Ugyiratsz5mon kiadott
egys6ges kOrnyezethaszn5lati engedely,

. a P6csi J6r6si Hivatal 6ltal 4846-1 112017. Ugyiratsz6mon kiadott engeddly,
o a P6csi J6r6si Hivatal Sltal 4396-1312018. Ugyiratsz6mon kiadott engedely

szerinti tev6kenys6gehet, azaz nem vesz6lyes hulladekok szfrllitas6t, gy0jt6s6t, el6kezel6s6t,

hasznosit6s6t, 6rtalmatlanitisdt es vesz6lyes hulladekok gyUjteset, valamint jelen enged6ly

1. sz6m0 mell6klete szerint bevont kOzszolg5ltat6i alv6llalkozok hulladekgazdalkod5si
enged6lyeinek figyelembev6tel6vel vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hulladek Eytijteset 6s szdtllit6s6t

foglalja magdban.

K6zszolg6ltat6 a hullad6kgazddlkod6si kdzszolgAltat5si tevekenys6g ellSt6s6hoz kOzszolg6ltatoi

alv6llalkoz6kat vesz igenybe. A kozszolg6ltatoi alv6llalkoz6kat es engedelyeiket jelen hat6rozat 1.

sz6 m0 mel l6klete tarlalmazza.
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02

MEZoGAZDASAGI, TERMELESBoL,
ifo6caZoAr-roriA HALASZATBoL-,
Er-Er-rrtsZEn- el6A BoL szARMAzo
HULLADEK

02 01
mez6gazdas5g, kert6szet, akvakultfr6s termel6s, erd69azdSlkodis,
vadiszat 6s haliszat hullad6ka

02 01 04 mUanyaghulladek (kiv6ve a csomagol6s) 222

02 01 10 f6mhulladek 222

08

BEVONATOK (FESTEKEK;
rOmir6arYAGoK Es
KTSZERELESEE6T, FORGA
SZARMAZO HULLADEK

08 03
nyomdafest6kek gy6rt5sib6l, kiszerel6s6b6l, forgalmazisib6l 6s
felhasznilis6b6l sz6rmaz6 hu!!ad6k

08 03 17. vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, hullad6kk6 vdlt toner 180
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09 rEruYxEpEszETr IPAR HULLaoExe

09 01 f6nyk6p6szeti ipar hullad6ka

09 01 10 egyszer haszndlatos fenyk6pezog6p, dramforr6s nelkUl 222

09 01 11. egyszer haszndlatos fenykepezogep, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosit6 k6ddaljelolt tetelekhez tartozo 6ramforr6st is tartalmaz

22

09 01 12
5ramforr6st is tartalmazl, egyszer hasznAlatos f6nykepez6g6p, amely
k0lOnbdzik a 09 01 1 1{61

222

13
oLAJHULLADEK ES e TOIYEXONV UZeUeNvRG HULLADEXI lkivove
az 6tolajokat, valamint a 05, a 12 6s a 19 f6csoportokban meghatirozott
hullad6kot)

13 02 motor-, hajt6m0- 6s ken6olaj hullad6k

13 02 05*
6sv6nyolaj alap[, kl6rvegyUletet nem tartalmaz6 motor-, hajt6mU- 6s
ken6olaj

220

13 02 06* szintetikus motor-, hajt6mU- es ken6olaj 22

13 02 07* biol6giailag kOnnyen lebomlo motor-, hajt6mU- es ken6olaj 22

15
CSOMAGOLASI HULLAOET; T6ZCLEBBR6L MEG NEM HATAROZOTT
FEL|TATO ANYAGOK - (ABSZORBENSEK), ToRL6reNO6X,
SZUR6ANYAGOK ES VEO6NUHAZAT

15 01
csomagol5si hutlad6k (bele6rtve a v6logatottan gy0jt6tt telepi,il6si
csomagolSsi hullad6kot)

15 01 01 papir es karton csomagol6si hulladek 21 900

15 01 02 mrianyag csomagoldsi hulladek 11 410

15 01 03 fa csomagol6si hulladek 2 630

15 01 04 f6m csomagolSsi hullad6k 2 510

15 01 05 vegyes osszet6telU kompozit csomagol6si hullad6k 2 120

15 01 06 egy6b, kevert csomagol6si hullad6k 62 110

15 01 07 Uveg csomagol6si hullad6k 8 750

15 01 09 textil csomagol6si hulladek 2640

15 01 10. vesz6lyes anyagokat marad6kk6nt tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett
csomagol6si hullad6k

1 150

15 01 11*
vesz6lyes, szil6rd por6zus m6trixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 f6mb6l k6szttlt
csomagoldsi hulladek, ideertve a kiUrUlt hajt6gdzos palackokat

115

16
A HULLADEXUECYZEKBEN KOZELEBBR6L MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK

16 01

a kdzlekedris (sz6tlit6s) kUt6nb6z6 teriileteir6! szfirmaz6 hullad6kkS v6lt
g6pj6rmii (ide6rtve a terepjir6 j6rm0vet is), a hu!!ad6kk6 vilt g6pjirm0
bontisib6l, valamint karbantartisib6l szilrmaz6 hullad6k (kiv6ve a 13,

a 14 f6csoportokban, a 16 06 6s a 16 08 alcsoportokban meghatirozoft
hullad5k)

16 01 03 hulladekk6 v6lt gumiabroncsok 1 650

16 01 07* olajszU16 22

16 01 13* f6kfolyad6k 22

16 01 14* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fagy6l16 folyad6k 22

16 01 17 vasf6mek 100

16 01 18 nemvas f6mek 100

16 01 19 mUanyagok 50

K0myezew6delmi 6s Term6szetv6delmi F6osztdly
1016 Budapest, M6szdros utca 58/a.
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16 01 20 uveg 50

16 06 elemek 6s akkumulitorok

16 06 01. 6lomakkumul6torok 220

17
EpirEsLeoNTAs! HULLADEK (BELEERwE
TERULETEKRoL KITERMELT FOLDET IS)

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 01 07
beton, tegla, cser6p 6s ker5mia frakci6 vagy azok kevereke, amely
kUl6nbOzik a 17 01 06t61 70 000

17 02 fa, iiveg 6s m0anyag

17 0201 fa 701

17 02 02 uveg 871

17 02 03 mUanyag 731

17 04 f6mek (bele6rtve azok 6tvtizeteit is)

17 04 01 vdrosr6z, bronz, sArgarlz 47

17 04 02 aluminium 47

't7 04 03 olom 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 k5bel, amely kUlOnb0zik a 17 0410-t1l 47

17 05
fdld (ideertve a szennyezeft teriiletekr6l sz6rmaz6 kitermelt ftildet),
k6vek 6s kotrisi medd6

17 05 04 f0ld es kovek, amelyek ktrlOnbOznek a 17 05 03{61 4 000

17 06 szigete !6a nya gokat 6s azbesztet ta rta lmaz6 6pit6a nyag

17 06 04 szigetel6 anyag, amely kUlOnb6zik a 17 06 01 6s a 17 06 03-t6t 100

17 08 gipsz alap0 6pit6anyag

17 08 02 gipsz-alapU epit6anyag, amely kUlOnbozik a 17 08 01-t6t 147

17 09 egy6b 6pit6si-bontisi hullad6k

17 09 04
kevert 6pit6si-bont6si hulladek,
a 17 09 02-t61 es a 17 09 03-t6l

amely kUl0nbozik d 17 09 01-t6t,
3 720

19

HULLADEKKEZELo IETESiTMENYEKB6L,
xEpz6oEsEruex TELEPHELYEN
SZENNWIZTISZTiTOKBOL, VALAMINT AZ
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

A SZENNWIZET
KiVUL KEZELO

wOVTZ ES tPARr VtZ

19 05 szilird hullad6k aerob kezel6s6b6l szArmaz6 hullad6k

19 05 01 telepUl6si 6s ahhoz hason16 hulladek nem komposztdlt frakci6ja 1 000

19 05 03 el6ir6st6l elt6r6 min6s6g0 komposzt 2 000

19 05 99 kOzelebbrdl meg nem hatdrozott hullad6k 45 500

19 12
ktizelebbr6l meg nem hat6rozoft mechanikai keze!6sb6! (pl.
osztilyozis, a prit6s, t6m6rit6s, pe! let k6szit6s) sz6rmaz6 h u I lad6k

Kiimyezew6delmi 6s Term6szetvddelmi F6osztdly
10L6 Budapest, M6szdros utca Sg/a.

Telefon: (06-1) 22+9100 Fax: (0G1) 224-9163
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19 12 01 papir es karton 6 850

19 12 02 f6m vas 2 500

19 12 03 nemvas f6mek 1 550

19 12 04 miianyag es gumi 2750

19 12 07 fa, amely kUlOnb6zik a 19 12 06-t61 300

'19 12 08 textili6k 1 050

19 12 09 6sv6nyi anyagok (pl. homok, kOvek) 1 001

19 12 10 eghet6 hulladek (pl. keverekb6l keszitett tUzel6anyag) 101 000

19 12 12
egyeb, a 19 12 11{61 kUl6nboz6 hullad6k mechanikai kezel6s6vel nyert
hulladek (ideertve a kevert anyagokat is)

65 500

20

TELEPULESI HULLADET IHAzTARTASI HULLADEK ES N HAZTARTASI
HULLADEKHOZ HASONL.6 TCNESKEDELM!, IPARI ES IruTEZUEUVI
HULLADEK), TDEERTVE AZ ELKur-OruirerreN GY0JToTT FRAKCIOT
IS

20 01 elkiil6niteften gy0jtdtt hullad6k frakci6k (kiv6ve a 15 01)

20 01 01 papir 6s karton 5 500

20 01 02 uveg 1 950

20 01 10 ruhanemU 630

20 01 11 textiliak 630

20 01 13* old6szerek 110

20 01 14* savak 22

20 01 15* l0gok 22

2C 01 17* f6nyk6p6szeti vegyszer 22

20 01 19. nov6nyv6d6 szer 230

20 01 21* f6nycs6vek es egy6b higanytartalm0 hullad6k 115

20 01 25 dtolaj es zsir 230

20 01 26- olaj 6s zsir, amely kUlOnbOzik a20 01 25-16l 22

20 01 27* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 festekek, tint6k, ragaszt6k 6s gyant5k 230

20 01 28 festekek, tint6k, ragaszt6k es gyant6k, amelyek kUl0nb6znek a 20 01 27-16l 250

20 01 29* vesz6lyes anyagokat tartalmazo mososzer 22

20 01 30 mos6szerek, amelyek kUl6nb6znek a20 01 29-t6l 47

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

20 01 33*
elemek 6s akkumulStorok, amelyek k0z6tt a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosit6 koddaljelOlt elemek 6s akkumuldtorok is megtalSlhat6k

240

20 01 34 elemek 6s akkumul6torok, amelyek kUlOnbOznek a 20 01 33-t6l 72

20 01 35*
vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elektromos 6s elektronikus
berendez6sek, amelyek kUl6nb0znek a20 0121161 6s a20 0123-t6l 1 150

20 01 36
kiselejtezett elektromos 6s elektronikus berendez6sek, amelyek ki.tlonb6znek
a20 01 21-t1l, a20 0123t6l 6s a 20 01 35-tol

2 800

20 01 37* vesz6lyes anyagokat tarlalmaz6 la 110

20 01 38 fa, amely kUlOnb6zik a20 01 37-t6l 1 400

20 01 39 mUanyagok 4 710

20 01 40 f6mek 3 300

Kdmyezetvddelmi 6s Termdszetv6delmi F6osztdly
1016 Budapest, Mdszdros utca 58i/a.
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20 02
kertekb6l 6s parkokb6l szirmaz6 hullad6k (a temet6i huflad6kot is
bele6rtve)

20 02 01 bio169iailag leboml6 hulladek 32 350

20 0202 talajes k6vek 500

20 0203 egy6b, bio169iailag lebonthatatlan hullad6k 850

20 03 egy6b telepiil6si hullad6k

20 03 01 egy6b telepUlesi hulladek, ide6rtve a vegyes telepulesi hulladekot is 345 000

20 03 02 piacokon k6pz6d6 hulladek 1 400

20 03 03 0ttisztitiisb6l szArmaz6 marad6k hulladek 1 700

20 03 07 lomhullad6k 43 400

20 03 99 kdzelebbr6l meg nem hatirozott lakossdgi hullad6k 3 500

Osszesen: 885 823

KOzszolg6ltat6 hulladekgazddlkodSsi kdzszolg5ltat6si tev6kenys6g6t Abaliget, Adorj6s, Ats6mocsoldd,
Als6szentm6rton, Aparhant, Apdtvarasd, Aranyosgad6ny, Ata, Babarc, Babarcsz6l6s, Bab6csa,
Bak6ca, Bakonya, Baksa, B6nfa, Bar, Baranyahidveg, Barcs, Basal, Belvdrdgyula, Beremend,
Berkesd, Besence, Bezedek, Bics6rd, Bikal, Birjdn, Bisse, Boda, Bodolyaber, Bogdd,
Bogddmindszent, Bogd6sa, Boldogasszonyfa, 86ly, Bonyh6d, Bonyhddvarasd, Borjid, eolta,
Botykapeterd, BUkkOsd, BUrirs, Cun, Cs6nyosz16, Csarn6ta, Csebeny, Cserdi, Cserkut, Csert6,
Csik6st6tt6s, Csonkamindszent, Dalmand, Dar6ny, DencshSza, Dinnyeberki, Di6sviszt6, Dombov6r,
Dr5vacsehi, Dr5vacsepely, Dr6vafok, Dr6vag6rdony, Drdvaiv6nyi, Dr6vakeresztur, Drdvapalkonya,
Dr6vapiski, Dr6vaszabolcs, Dr6vaszerdahely, Dr5vasztdra, Dr6vatam6si, Egeriig, Egyh6zasharaszti,
EgyhAzaskozAr, Ellend, Endr6c, Erdosm6rok, Erdosmecske, Ezsebet, fjzet<iiOoOa, Feked,
Fels6egerszeg, Fels6szentm5rton, Gare, Gerde, Geresdlak, Gilv6nfa, Gordisa, G6rcsony,
GOrcsOnydoboka, Gy6d, Gyongyfa, Gyongyosmel16k, Gy6re, Harkdny, Hdrss6gy, Hegyhdtmarot,
Hegyszentmdrton, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Himesh6za, Hirics, Hobol, Homoksientgyorgy,
Horvdthertelend, Hosszrihet6ny, Huszt6t, lbafa, lllocska, lpacsfa, lstv6ndi, lvdrnbatty6n, lva;aard;,
lzm6ny, J5g6nak, Kacs6ta, Kakasd, K5kics, K6lmdncsa, Kaposszekcs6, Kerasz, Kdsad,
Kast6lyosdomb6, KatAdfa, Kitoly, Kekesd, K6mes, Kemse, KeszU, KetUjfalu, Ki16lyegyh6za,
Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisbudm6r, Kisder, Kisdorog, Kishajm5s, Kisharsdny, Kisherend,
Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippo, Kism6nyok, Kisny6r5d, Kistam6si, Kistapolca, Kistotfalu, Kisvejke,
Kisszentmdrton, Kom16, Koml6sd, K6ros, Kov6cshida, Kovdcsszen5ja, Koz6rmisleny, Kobl6ny,
K6keny, K0lked, K6v6g6sz6los, K6v6got0tt0s, Lak6csa, Ldnycsok, Lap6ncsa, Lengyet, Liget, Lipp6,
Lipt6d, LothArd, Lov6szhet6ny, Ltizsok, MAgocs, Magyarb6ly, Magyaregregy, Magyaihertetend,
Magyarlukafa, Magyarmecske, Magyarsarlos, Magyarszek, Magyartelek, Majs, M6nfa, MarAza, M6rfa,
M6riak6m6nd, Mark6c, Marocsa, M6rok, Martonfa, Matty, MAza, Mecsekn5dasd, Mecsekpoloske,
Mek6nyes, Mez6d, Mindszentgodisa, Moh6cs, Monyorod, Mocsdny, Mucsfa, Nagy'budmer,
Nagycs6ny, Nagyhars6ny, Nagykoz6r, Nagym5nyok, Nagyny5r6d, Nagypail, Nagypeterd, Nigyt6tfatu,
lagyvaty, Nagyvejke, Nemeske, Nyugotszentezs6bet, Obanya, Ocsird, 6fatu-,- Okor6g, Oibrvolgy,
Olasz, Old, OrfU, Oroszl6, Ozdfalu, Pale, Palkonya, Palotabozsok, P6pr6d, Patapoklosi, patosfi,
P6cs, Pecsbagota, P6csdevecser, P6csudvard, P6csvSrad, Pell6rd, Pereked, Peterd, peterhida,
Pisk6, P6csa, Pog6ny, Potony, R6dfalva, Regenye, Rinyarijlak, Rinyaujn6p, Romonya, Rozsafa,
56mod, 56rok, Sdsd, S6torhely, Sellye, Sikl6s, Siklosbodony, Sikl6snagyfatu,- Somberek,
Somogyap5ti, Somogyaracs, Somogyh5rs5gy, Somogyhatvan, Somogyviszlo, S6lvertike, Sumony,
SzabadszentkirSly, Szajk, Sza16nta, Szalatnak, Szaporca, Sz5rdsz, Szdszvdr, Szava, Szebeny,
Szederk6ny, Szekelyszabar, Szell6, Szemely, Szentborb5s, Szentd6nes, Szentegdt, Szentkatalin,
Szentl6szlo, Szentl6rinc, Szigetv6r, Szi16gy, Szilvds, 5z6ke, 5z6k6d, SzO16ny, Szulimin, Szulok,
Sztlr, Teklafalu, Tengeri, Tesenfa, T6seny, T6fU, T6tUjfalu, T6tt6s, T0rony, Udvar, Ujpetre, Vajszl6,
V6rad, V5ralja, Varga, V5s5rosb6c, Vdzsnok, Vejti, Vekeny, Vel6ny, V6mend, Veisend, viiuny,
Vill6nykOvesd, Vok6ny, ZAdor, ZalAta, ZAvod, Zeng6v5rko ny, Zok k)zigazgalAsi terlrlet6n v6gezheti. 

'
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4.) Telephelyek:

- hulladekkezelo kOzpont: 7570 Barcs, Nemethegy fi047915 hrsz. (KTJ: 102378891),
- hullad6kgy0jt6 udvar, 6trako6llomSs, komposzt5lo telep: 7700 Mohacs, 1U16. hrsz.

(KTJ: 102232892),
- hulladekgyiijt6 udvar: 7720Pecsv5rad, 096/1 hrsz. (KTJ: 102289715),
- hulladekgyUjt6 udvar: 7349 SzitszvAr, 43714 hrsz. (KTJ:102289726),
- hulladekgy0jto udvar: 7754 B6ly,0199. hrsz. (KTJ: 102519081),
- hulladekgyUjt6 udvar: 7900 SzigetvAr,209911 hrsz. (KTJ: 102519380),
- hulladekgyUjt6 udvar 6s 5trak6 6llom5s: 7940 Szentl6rinc, 0207112 hrsz. (KTJ: 102514488),
- hulladekgyiijt6 udvar: 7800 Sikl6s , 462 hrsz. (KTJ: 102519324),
- hullad6kgyfijt6 udvar: 7342Mbgocs, 080/1 hrsz. (KTJ: 102519209),
- hulladekgyUjt6 udvar: 7960 Sellye,06211 hrsz. (KTJ: 102519298),
- hullad6kgyUjt6 udvar: 7682 Bukkosd,17412 hrsz. (KTJ: 102452803),
- hulladekgyUjt6 udvar: 7936 Szentldszl6, 030 hrsz. (KTJ: 102519357),
- hulladekgyUjt6 udvar: 7537 Homokszentgy0rgy,lTl14 hrsz. (KTJ: 102364816),
- hullad6kgyiijt6 udvar: 7822 Nagyharsdny, 0483/9 hrsz. (KTJ: 102519232\,
- hulladekgyUjt6 udvar: 7370 Oroszl6, kUlterUlet 021 hrsz. (KTJ: 102519276),
- hulladekgyUjt6 udvar: 7815 Hark5ny, kUlterUlet0229119 hrsz. (KTJ: 102519117),
- hulladekgyUjt6 udvar: 7150 Bonyhed,7512. hrsz. (KTJ: 102337186),
- hulladekgyujt6 udvar: 7631 P6cs, Postagalamb utca 3.,23760154. hrsz. (KTJ: 102506678),
- hulladekgyUjto udvar: 7628 P6cs, Eperfds Ut 3.42099. hrsz. (KTJ: 101336027),
- hulladekgyUjt6 udvar 6s 6trak6dllom6s: 7633 P6cs, Szigeti tanya 12-14. 526716. hrsz.

(KTJ: 1 024871 59),
- hullad6kgyiijt6 udvar 6s 6trak66llom5s: 7361 Kaposszekcs6, 564 hrsz. (KTJ: 102461193),
- hullad6kkezel6 kdzpont: 7639 K0k6ny, 057, 059, 063/9, Szilv6s 021hrsz. (KTJ: 100468989),
- 6trak65llom6s: 7300 Koml6, Batthy6nyi u.0132 hrsz. (KTJ: 102206479),
- hulladekgy0jt6 udvar: 7300 Koml6,294618 hrsz. (KTJ: 102206468),
- hulladekgy0jt6 udvar: 7975 Ket0jfalu, 063/2 hrsz. (KTJ: 102519173).

lll.

1. A hulladekgazd5lkod6si k6zszolgdltat6si tev6kenys6get K0zszo196ltat6 kizArolag a
I l/3. pontban felsorolt telepUl6sek k6zigazgatdsi terUlet6n v6gezheti.

2. A hullad6kgazd5lkodAsi kdzszolgdltat6si tev6kenys6g v6gz6se sor5n be kell tartani a
ll/1. pontban 6s az 1. mell6kletben kOzdlt engedOlyekben foglalt el6lrdsokat.

3. Kozszolg6ltato hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltatdsi tev6kenys6ge sor6n nem lepheti t0l
jelen hat5rozatban szerepl6 6ves mennyis6get.

4. Ha a jogszab6lyban foglalt Osszekever6si tilalom ellen6re a hSztartAsi, vagy a h6ztartSsi
hulladekhoz hasonl6 hullad6k gyUjt6s6re szolg5l6 gyUjt6edenybe vesz6lyes hulladek kerUl, a
K6zszolgdltat6nak a vesz6lyes hullad6kot az elszlllilAst megel6z6en, vagy a telephely6re
tOrt6no besz6llit6st k0vet6en a nem vesz6lyes hulladekt6l el kell kUlOnitenie, ha erre a

mUszaki lehet6s6gei biztositottak.
5. A min6sit6si engedely nem mentesit a hulladekgazdAlkoddsi k6zszolg6ltatds elv6gz6s6hez

szUks6ges egyeb enged6lyek megl6te a16l, hullad6kgazd6lkoddsi kOzszolgdltatdsi
tev6kenys6g megfelel6 hullad6kgazd6lkoddsiengedely birtok6ban v6gezhet6.

6. A hulladekgazd6lkod6si kozszolgAltatds sor6n 6tvett 6s sz5llitott hulladekok kiz6r6lag

engedellyel rendelkez6 hulladEkkezelo r6sz6re adhat6ak 6t az enged6ly6ben szerepl6 5tveteli
mennyis6g ere16ig.

7. A hulladekgazdSlkodAsi k6zszolg6ltatAs teljesit6se csak t0rv6nyben vagy kormdnyrendeletben
meghatarozott esetekben szirneteltethet6 vagy korl6tozhat6, valamint az ingatlanhaszn6l6
k6r6s6re 0nkormdnyzati rendeletben meghatirozott esetekben szUneteltethet6.

8. Kdzszolgdltat6 az onkorm6nyzati hullad6kgazd6lkoddsi kOzfeladat folyamatos ell6t6s5r6l
gondoskodni kdteles a kdzszolgSltat6si terUlet6n.

9. A hulladekgazd6lkod6si kozszolgdltat6s v6gz6se sor6n K0zszolg6ltat6 kdteles az

ingatlanhaszn6l6 dltal KOzszolg6ltat6 sz6llit6eszkdzbhez rendszeresitett gyUjt6ed6nyben
gyiijtott telepUlesi hullad6kot, h6ztart6sban k6pz6d6 z0ldhullad6kot, vegyes hulladekot,
elkUlonitetten gy0jtott hullad6kot OsszegyUjteni 6s elszSllitani, a lomtalanit5s k0r6be tartozo
tomhullad6kokat az ingatlanhaszn6l6t6l Osszegyiijteni, 6tvenni 6s elsz6llitani, valamint az

ittala Uzemeltetett hulladekgyUjt6 ponton, hulladekgyUjto udvaron gyUjtdtt vagy 6tv6teli helyen
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dtvett hulladekot Osszegy0jteni 6s elsz6llitani a mindenkori jogszab5lyi eloir5sok
flgyelembev6tel6vel.

'10. A hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s v6gz6se sor5n KOzszolgiiltat6 koteles az elhagyott,
vagy ellen6rizetlen kdrUlm6nyek k6zOtt elhelyezett hulladekot OsszegyUjteni, elszdllitani,
gondoskodni az elhagyott vagy ellenorizetlen kOrUlm6nyek kdzdtt elhelyezett hulladek
kezel6s6r6l, ha erre a teleptil6si OnkormSnyzattal megk6tott hulladekgazd6lkodiisi
kOzszolg6ltatSsi szez6dese kiterjed.

11. K0zszolg6ltatonak gondoskodnia kell a hulladekgazd5lkod6si kozszolg6ltat6s kOr6be tartozo
hulladek tov6bbi kezel6s616l.

12. K0zszolg6ltatonak lega16bb 6vente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanit5s
megszervezeserol, a lomtalanitds sor6n K6zszolg6ltat6nak 5tadott vagy a k6zter0letre
helyezett lomh ulladek dtv6tel616l, dsszegyUjtes6rol, elsz6llitds516l.

13. KOzszolg6ltat6 hulladekgazd6lkod6si kOzszolg6ltat6son kivUli egyeb hulladekgazddtkod6si
engedelyhezvagy nyilvdntart6sba v6telhez kOtOtt hulladekgazd5lkod5sitev6kenys6g6t koteles
Ugy megszervezni, hogy az a hulladekgazd6lkod5si kOzszolgdltat6si tev6kenyseg6t ne
vesz6lyeztesse.

'14. Kozszolg5ltat6 hulladekgazd5lkod6si k6zszolg6ltatSson kivUli egyeb hulladekgazddlkod5si
engedelyhez, illetve nyilv6ntartdsba v6telhez kdtott hulladekgazddlkod5si tev6kenyseg6b6l
sz1rmaz6 ered m6ny6t kdteles a kOzszol gd ltatds ra ford ita n i.

15. A hulladekgazdalkod6si kOzszolg6ltat5s k6rebe tartoz6 hulladekkal kapcsolatos nyilv6ntartdsi
6s adatszolg6ltat6si kdtelezetts6gek teljesiteserol a Kdzszolg6ltat6nak gondoskodnia kell.

16. K0zszolg6ltato kOteles az ingatlanhaszn5l6t folyamatosan t5jekoztatni az elkUlOnitett gyrijtes
6sztdnz6se 6s hat6konysdgSnak novel6se 6rdek6ben jogszabiilyban meghatdrozott
tartalommal6s m6don.

17. K6zszolg5ltat6 kOteles biztositani, hogy az ingatlanhaszndlo a vegyes hulladek gyujtesehez
legalSbb 2 kUl6nb0z6 UrmertekU gy0jt6ed6ny k0zUl vAlaszthasson. A gyujt6edeny m6retenek
igazodnia kell az erintett ingatlanon k1pz6d6 hullad6k mennyis6g6hez, valamint meg kell
felelnie a hatdlyos jogszabdlyi el6ir6soknak.

18. K0zszolg6ltat6 kOteles a telepUl6si hulladek elkUlOnitett gyUjt6sere szotgd16 gyUjt6edenyt
a gytijt6edenyben elhelyezhet6 hulladekfajtdra es -jellegre vagy tipusra utat6, egyertetmrien
felismerhet6 6s megkulonb6ztethet6 szinnel, valamint jelz6ssel vagy felirattil el16tni.
A feliratnak tartosnak, j6l l6that6nak 6s olvashatonak kell lennie. Ha a telepUlesi hulladekot
hulladekgyUjto zs6kl'ran gyiljtik, a zs6kot olyan szinnel, jelz6ssel vagy felirattal kell ell6tni,
amelyb6l egy6rtelmuen kiderul, hogy a zsdk milyen hullad6kot tartalmaz.

19. A hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolg6ltatSs kOr6be larloz6 hullad6k elsz6llit5s6t z1rhat6 kont6ner
vagy a kipoz5st es kisz6r6dSst megakaddlyoz6, ideiglenes takards0 kont6ner alkalmazdsdval
6s az e felt6teleket biztosit6, az egyes hulladekfajtak 5tv6telere alkalmas felepitmennyel
rendelkez6 celgeppel, szdrllit6jarmUvel kell v6gezni a kdrnyezet vesz6lyeztet6set,
szennyez6set, kSrosit6s 6t kizlro modon.

20. K0zszolg6ltatonak az elkUlOnltetten gyiljtott telepUlesi hullad6kot szUkseg szerinti
gyakorisdggal, a vegyes tovdbb5 m6s fajt6jri, jellegU vagy tipus0 hulladekt6l etkUtonitve keI
elsz6llitania.

21. K0zszolgAltat6nak ha jogszab5ly elt6r6en nem rendelkezik a vegyes hullad6k
osszegyUjt6s6r6l6s elszdllit6s6r6l hetente legalSbb egy alkalommalgondoskodnia kell.

22. KOzszolgdltat6nak - jogszabdlyban foglalt kiv6tellel - az ingatlanhaszn:it6t6t tegatdbb
a mUanyag-, f6m-, papir- 6s vegyes hullad6kot hlzhoz men6 gy0jt6si rendszerben kell
elsz6llitania.

23. Amennyiben KOzszolg6ltat6 hulladekgyUjt6 udvart Uzemeltet, biztositania kell az egyes
hulladekgazd6lkod5si l6tesitm6nyek kialakit6s6nak 6s uzemettet6s6nek szabdlyair6t si6t6
24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 246t2014. (lX. 29.) Korm. rendetet)
1. mell6klet6ben meghat6rozott mUanyag-, f6m- 6s papirhullad6k elkUlonitett gyUjteset az
5ltala Uzemeltetett hullad6kgyUjt6 udvarban is. Ha az Uveghulladek elkUtonitett-gyUjteset a
KOzszolgdltato hAzhoz men6 gyUjtesi rendszer keret6ben nem biztosilja, az uvegfruitaOeXot
legal5bb hulladekgyujt6 udvarban es huiladekgyujt6 szigeten kell dtvennie.

24. Ha a hullad6kgazddlkod6si k0zszolg6ltat6s kOrebe tartoz6 huttad6k KOzszolg6ttat6 dttal
tdrt6n6 6tv6telekor, dsszegy0jt6sekor, elsz6llitdsakor a hullad6k a gyiijt6edenyb6ikiesik vagy
kisz6r6dik, a hulladek felszed6s6rol 6s elszdllitds6r6l, valamint a terulet megtisztitasdi6l
KOzszolg5ltat6nak halad6ktalan ul gondoskod n ia kell.

25. A hulladekgazdSlkod6si kOzszolgdltatas kOr6be tarlozo hulladek ingaflanhasznal6t6l t0rt6n6
dtv6tel6t, OsszegyUjt6s6t 6s elsz6llit5s6t vbgzT KOzszo196ltat6 gyUjtoj6rmUv6n munk6t v6gz6
alkalmazottak kOzUl lega16bb egy jelenl6v6nek a hullad6k 6tvetelere, osszegyiljt6sEre
vonatkoz6 alapfokri szakirAny0 k6pesit6ssel kell rendelkeznie.
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Kozszolg6ltat6 az elkUl6nitetten gyUjtOtt hullad6k hasznositds5t vagy drtalmatlanit6sdt
megeloz6en gondoskodik a hulladek v6logat6mUbe t0rt6n6 elsz6llit6sdrol, valamint a
hasznoslthat6 Osszetevok el6keszit6 mUvelet 0tj6n tort6n6 vSlogatds5rol.
Anyagdban kell hasznositani a v6logatomUben vdlogatott olyan hulladekot, amely anyag6nak
osszet6tele 6s minos6ge alapj6n erre alkalmas
A hulladekgazd5lkod6si kOzszolg5ltatds k0r6be tartoz6 hulladek hullad6klerakoban csak a
jogszab5lyban leirtak teljesUlese eset6n rakhato le.
KozszolgAltato hulladekgazd6lkod6si k6zszolgiltat6sitevekenysege a m6sodlagos hullad6kok
kozUl kiz6r6lag a hulladekgazd5lkod5si kOzszolg6ltat6s k6r6ben Osszegy[ijtOtt, 6tvett, illetve
elszdllitott hulladekok kezel6se sordn kepz6d6, tov5bbi kezel6st ig6nyl6 mdsodlagos
hullad6kokra terjedhet ki.
Kozszolgdltat6nak a hullad6kgazddrlkod5si kdzszolg6ltat5si tev6kenys6ge sor6n
marad6ktalanul be kell tartania a jogszab6lyi el6irdsokat.
KOzszolg5ltato a hulladekgazddlkoddrsi kozszolg5ltat6si szez6d6sben, valamint
jogszabdlyban meghat6rozott celok el6r6se 6rdek6ben a hulladekgazd6lkod5si
kdzszolg5ltat6s ell6t6s6ra csak olyan k0zszolg6ltatoi alv6llalkoz6t vehet igenybe, amely a

tev6kenys6g ell6tdrs6hoz megfelelo hulladekgazdAlkod5si engedellyel rendelkezik az
engedelyeben szerepl6 hulladekok tekintet6ben az ott engedelyezett mennyis6g erejeig.
A hullad6kgazd5lkoddsi k6zszolgdltatdsi szez6d6s felmond6sa eseten a felmond6si id6 alatt
Kozszolg6ltatonak a hulladekgazd6lkod6si kOzszolg6ltat6st v6ltozatlanul el kell lStnia.

KOzszolg6ltatonak a hulladekgazdalkoddrsi k6zszolgdltat5si tev6kenyseg elldt5s6hoz igenybe
vett kOzszolg6ltat6i alv5llalkozoinak meg kell felelniUk a mindenkorijogszab6lyi el6ir6soknak.
K6zszolg6ltatonak a hullad6kgazd6lkod6si k0zszolg6ltatdsi tev6kenyseg ell6t6sdhoz igenybe
vett kozszolg6ltatoi alv6llalkozok szem6ly6ben, illetve a k6zszolg6ltat6i alv6llalkoz6k
hullad6kgazd6lkoddsi kozszolg5ltat6si tev6kenys6get erint6 hulladekgazddlkod5si
engedelyeiben bekOvetkezett v6ltozdsokat a jogszabilyban eloirt hatdridon belUl be kell
jelentenie.
A min6sit6si enged6ly ki5llitdrs6nak alapjiul szolg6lo felteteleknek a min6sitesi engedely
id6beli hatdlya alatt KOzszolg6ltat6nak folyamatosan meg kell felelnie.
KOzszolg6ltato koteles a telepUl6si Onkorm6nyzat, az Onkorm6nyzatok t6rsul6sa, valamint a

Koordindlo szerv mint vagyonkezel6 Sltal a r6sz6re irzemeltet6sre 6tadott letesitmenyeket,
eszk6z6ket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazd5lkod5si kOzszolg6ltat6ssal 6rintett
egyeb hullad6kgazd6lkoddsi letesitmenyt Uzemeltetni.
KOzszolg6ltato kOteles a jogszab6lyban foglalt el6ir6soknak megfele16 Ugyfelszolg6latot
mUkOdtetni.

lv.

Jelen min6sit6si enged6ly 2019. november 30. napjdtig hat6lyos.

V.

Jelen adatvdltoz5s bejelent6si elj6r6sdban a Kormdnyhivatal meg6llapitotta, hogy 30.000,- Ft, azaz
harmincezer forint OsszegU elj6rdsi k6ltseg merult fel, amelyet K6zszolg6ltat6 megfizetett.

vl.

A Korm6nyhivatal hat6rozata ellen k6zigazgat6si uton jogorvoslatnak helye nincs, az k5zbesit6ssel
v6glegess6 v6lik, ellene klzigazgatAsi per indlthato - az okozott jogserelemre hivatkoz5ssal - a

k6rl6at6l sz6mitott 30 napon belirl az Urlapbeny0jt6s t6mogatdsi szolgdltat6s ig6nybev6tel6vel

beny0jtott, 6s a FovSrosi Kdzigazgat5si 6s MunkaUgyi Bir6sdrgnak cimzett keresettel. A birosAg a pert

tdrrgyJlason kivUl birdlja el, a felek bdrmelyikenek k6relm6re azonban t6rgyal6st tart. Az Ugyf6l a
tdrrgyal6s tartds6t a keresetlev6lben, illetue az alperesi ellenk6relem k6zhezv6telet6l sz6mitott nyolc

napon belUl irdsban k6rheti.

Korm5nyhivatal taj6koztatja Kozszolg6ltat6t, hogy az 6ltal6nos kOzigazgatlsi rendtartSsr6l sz6l6

2016. 6vi CL. t6rveny (a tov6bbiakban: Akr.) 42. $ alapjdn jelen hat6rozat k6zles6t k6vet6 5 napon

belUl k6rheti, hogy a Korm6nyhivatal k6relm6t ism6telten, teljes elj5r6sban bir6lja el.
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1016 BudaPest, M6szdros utca 58/a.

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

26

27.

28.

29.

32

33

34

30

3'1

35

36

37

9



INDOKOLAS

K6zszolgSltat6 2015. szeptember 28-An Cll. min6sit6si oszt5lyra vonatkoz6 min6sitesi enged6ly
kiadisa ir6nti kerelmet ny0jtott be a F6felUgyel6s6gre.

Kdzszolgdltat6 a hulladekgazd6lkod6si k6zszolgdltat6si tevekenys6g min6sit6se ir5nti elj5r6sokert,
valamint azigazgallsijellegU szolgSltat6s6rt fizetend6 igazgat6si szolg6ltatSsi dijakr6l szolo71l2O13.
(Vlll. 15.) VM rendelet (a tov6bbiakban: VM rendelet) 1. mell6kletenek2. a) pontj5ban meghat6rozott
- l. min6sit6si fokozat irdnti k6relemre vonatkoz6 - 150 000,- Ft igazgatisi szolg6ltatAsi dijat
megfizette.

A F6felUgyel6seg a k6relmet megvizsg6lta 6s meg6llapitotta, hogy a hullad6kr6l szot6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rv6nyben (a tovdbbiakban: Ht.), a hullad6kgazd5lkod5si kdzszolg6ltat6si tevekenyseg
min6sit6ser6l sz6l6 2013. 6vi CXXV. tOrv6nyben (a tov6bbiakban: Mtv.), a hullad6kgazd6lkod6si
k6zszolg6ltat6s v6gzesenek feltEteleir6l sz6l6 38512014. (Xll. 31.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban:
38512014. Korm. rendelet) foglalt tartalmi 6s formai el6ir6soknak, valamint a KOzszolg6ltat6 6ltal
k6relmezett min6sitesi oszt6ly k0vetelm6nyeinek - hi6nyp6tldsokat k0vet6en - megfelelt.

A F6felUgyel6s6g vizsg6lta, hogy K6zszolgdltat6 nonprofit gazdas6gi t6rsas5g, valamint megfelelo
hullad6kgazd5lkod6si enged6lyekkel rendelkezik. KOzszolgsltat6 nyilatkozatot tett, hogy
Onkormdnyzati ad6hat6sdggal szemben kOztartoz6sa nincs, valamint a kOztartoz6smentes ad6z6i
adatb5zisban szerepel.

Kozszolgdltat6 nyilatkozott, hogy olyan hullad6kgazd5lkod6si engedellyel rendetkez6 gazddtkod6
szervezetnek min6sUl, amelyben a telepUlesi dnkormdnyzat 6s az onkormAnyzat tdrsulAsa a
szavazatok t0bbs6g6vel tulajdoni hdnyada alapjdn kOzvetue rendelkezik, 6s a tSrsasag
tulajdonosak6nt jogosult arra, hogy a vezet6 tiszts6gvisel6k 6s a felUgyel6bizotts6g tagjai t6bbs6g6t
megv5lassza vagy visszah ivja.

A hulladekgazd5lkod6si kOzszolg6ltat6s kOr6be tartozo hulladekok falhla, tipusa, jellege, mennyis6ge,
valamint osszet6tele - az Mtv. 8 S (2) bekezdes f) pontjdt figyelembe v6ve - a hulladekjegyze|illl
szolo 7 212013. (Vl I l. 27 .) VM rendelet atapj5n kerUlt megh atlrozdsra.

F6felUgyel6s6g az enged6lyez6si elj5r6s sor6n vizsg6lta, hogy K6zszolg6ttat6 6ttat a
hulladekgazddlkod5si k0zszolg6ltat6sba bevonni kivdnt hulladekok tipusa es mennyis6ge
K0zszolg5ltat6 es alv6llalkoz6i hullad6kgazdilkoddsi engedelyei alapjSn biztositott.

438512014. Korm. rendelet 2 S (1) bekezd6s6nek 2. 6s 3. pontjai alapj6n:

,,2. hullad5kgazddlkoddsi k1zszolgdltatds kdr5be tartozl hutlad*k: a hutlad'krot sz6l6
2012. 6vi CLXXXV. tOrvhny (a tovdbbiakban: Ht.) 42. S fi) bekezd6s a)-d) pontjdban meghatdrozottak
szerint dsszegyfijt1tt, Stvett, illetve elszdllitott hullad$k, idedftve az ityen huttad1k kezet6s6b6t
szdrmazi mdsodlagos h ulladdkot is;
3. m1sodlagos hullad1k: a hullad6kgazddlkoddsi kozszolgdttatds klrdbe tartozo hullad,k kezellse
sordn kdpz6d6, tovdbbi kezel1st ig6nyt1 marad6k huilad1k;"

AHt.42. $ (1) bekezdes a)-d) pontjai atapjln:

,,A h ullad1kg azddl kod 6si k1zszolg dltatds keret6ben a k6z szolg dltat6:
a) az ingatlanhaszndl1k 6ltal a kozszolgdltat6 szdllit6eszk1z1hez rendszeresitett gy(ijt1ed1nyben
gy1ifift teleptilisi hullad1kot az ingatlanhaszndl6kt6t lsszegyfijti 6s etszdtfitja - ide'rtve a
hdztaftdsban k6pz6d6 z6ldhulladdk, vegyes hutlad1k, valamint az elktillnitetten gyajbtt huilad1k
1sszegyfijtds6f 6s elszdllitdsdt is,
b) a lomtalanitds kdr6be tartoz1 lomhullad6kot az ingatlanhaszndl6kt6l lsszegyfrjti, iltetue dtueszi 6s
elszdllitja,
c) az iSltala iizemeltetett hullad6kgyljffi ponton, hultaddkgyfijt1 udvaron gyljbtt vagy dtv1teli helyen
1tveft h ul I ad6 kot 6ssz egyAjti 6s el sz 5l I itja,
d) az elhagyott, illetve ellen1rizetlen kariilmenyek kdzdtt elhetyezeft hultad1kot \sszegyAjfi, elszdlitja6s gondoskodik a hulladdk kezel6sdr6l, ha erre a telepiillsi lnkormdnyzitta-l megkot\ft
h u ll ad6kgazddl kodd si k1zszolg 1ltatdsi szerz6d6se kite rjed,"
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A Ht. 2. $ (1) bekezdes 43., 21.6s22. pontla alapjdn:

,,43. telepi)lesi hulladdk: a hdztaftdsi 6s a hdztart6si hullad*khoz hasonlo szilSrd hullad6k;

t. l
21. hdztartdsi hullad1k: a hdztaftSsokban k1pz1d1 vegyes, elkiildnitetten gyAjbtt, valamint
lomhullad1k, ide1ftve a lakdsokban, lak6ingatlanokban, a pihen*s, [id0l6s cdljdra haszndlt
helyisdgekben, valamint a lak1hdzak k1zOs haszndlatl helyis6geiben 6s terUletein k5pz6d6
hullad6kot;
22. hdztaftSsi hulladdkhoz hasonlo hullad1k: az a vegyes, illetve elkill5nitetten gyujtOtt hulladdk,
amely a hdztartdsokon kiviil kepz1dik, es jellegdben, 6sszet6tel6ben a h1ztaft1si hullad6khoz
hasonl6".

A F6felUgyel6s6g az enged6lyezesi elj6r6s sor6n figyelembe vette K0zszolg6ltat6 hulladekgy0jto
udvar Uzemeltet6s6re vonatkoz6 engedelyeit, valamint a 24612014. (lX. 29.) Korm. rendeletben
foglaltakat, ez6dr a F6felUgyel6s6g ezen hullad6kokkal tdrt6n6 hullad6kgazd6lkodisi kOzszolgiltatdst
enged6lyezte.

A F6felUgyel6s6g OKTF-KP/13155-912015. iktat6sz6m0 hatArozalAval K6zszolg6ltat6t C/|. min6sitesi
osztdlyba sorolta 6s r6sz6re a hullad6kgazddlkodSsi kozszolg5ltat6si tev6kenys6g v6gz6s6re
vonatkoz6 min6sit6si enged6lyt adott ki, tov6bbd a Ht. 90. S (9a) bekezd6se, valamint az Mtv. 221A.9
(1) bekezd6se alapj5n a HatArozat kiad6s6val egyidejfileg az OKTF-KP/9278-212015.,
1414934-2812013. 6s 1414934-2512013. Ugyiratsz6mokon m6dositott, 1414934-2112013. iktat6sz6mon
kiadott hullad6kgazd6lkod5si k6zszolg6ltatdsi enged6lyt es a lVl17-212015. iktat6szSmon kiadott,
21201 5. sorszdm0 min6sit6 okiratot visszavonta.

Kozszolgdltat6 2016. m6jus 2-An brkezett beadvdnydban a hulladekgazddlkod6si tev6kenys6g6t 6rint6
adataiban tOrten6 v5ltozSs miatti adatv6ltozdsi bejelent6st tett a hullad6kgazd5lkod6si enged6lyeiben,
a hulladekgazd5lkod5si kOzszolg5ltat6si tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hulladekok mennyis6g6ben,
illetve az alv5llalkoz6k enged6lyeiben bekdvetkezett vdltozSs tekintet6ben.

K6zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghatSrozott - Kdzszolg6ltat6
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tdrt6n6 v6ltozSs eset6n sziiks6ges - 30.000,- Ft

igazgatasi szolg5ltat6si dijat megfizette.

A hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltat6sba bevonni kivdnt hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge
KozszolgSltat6 6s az ig6nybe vett alvAllalkoz6k hullad6kgazd6lkodasi enged6lyei alapj5n biztositott.

A F6feltrgyeloseg az adaVAltozSs bejelentesi elj6rds sor6n meg6llapitotta, hogy Kdzszolgdltato
OKTF-KP/1 3 155-91201 5. iktat6sz6m0 min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a FSfelUgyel6s6g OKTF-KP15923-212016. iktat6szdmon 0j

min6sitesi enged6lyt adott ki K6zszolg6ltat6 r6sz6re 6s az engedEly kiad6s5val egyidejUleg az
OKTF-KP/1 3 155-912015. iktat6szdm0 min6sit6si enged6lyt visszavonta.

KozszolgSltat6 2016. jrilius 13-6n a F6felUgyel6s6gre 6rkezett beadvdny6ban t5jekoztatatta a

F6felUgyel6s6get, hogy az OKTF-KP/5923-212016. iktat6sz5mon kiadott min6sit6si enged6lyben
szerepl6 Magyarsz6k Kozs6g Onkorm6nyzati Telepiil6sUzemeltet6si Szolg6ltat6 es Kereskedelmi
Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gU Tdrsas6got a tov6bbiakban nem veszi ig6nybe alv6llalkoz6k6nt.
Kozszolgdltat6level6hez csatolta avAllalkozAsiszez6d6s megszUntet6s6t igazol6 dokumentumot.

A hulladekgazd6lkodisi kozszolg6ltat6sba bevont hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge Kdzszolgdltat6 6s
az ig6nybe vett alv6llalkoz6k hullad6kgazd6lkod6si enged6lyei alapj6n tov6bbra is biztositott.

Az OKTF-KP/s923-212016. iktat6sz5mon kiadott min6sit6si enged6lyt a F6felUgyel6s6g
O KTF-KP/S 923 4120 1 6. iktat6sz6 mon h ivatal b6l m6dos itotta.

K6zszolgdltat6 2016. augusztus 23-An 5rkezett beadvdnydban a hullad6kgazdAlkod5si tev6kenys6g6t
erint6 adataiban t0rt6n6 v6ltozSs miatti adatudltozdsi bejelent6st tett a hulladekgazd5lkoddsi
engedelyeiben, a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6si tev6kenys6gbe bevonni kiv5nt hullad6kok
mennyis6g6ben, illetue a hullad6kgazd6lkodAsi k6zszolg6rltatAsi tev6kenysegbe bevonni kivdnt
telephelyekben bekOvetkezett v6ltozAs tekintet6ben.
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K0zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghat5rozott - Kozszolg5ltato
hullad6kgazd6lkod5si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban t6rt6n6 v6ltoz6s eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgat5si szolg6ltat6si dijat megfizette.

A hullad6kgazdSlkoddsi k6zszolg6ltatAsba bevonni klv5nt hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge
K0zszolgdltat6 6s az igenybe vett alv6llalkoz6k hullad6kgazd6lkoddsi enged6lyei alapj5n biztositott.

A F6felUgyelos6g az adatvdltozds bejelentesi elj6r6s sor6n megdllapitotta, hogy KOzszolg6ltato
OKTF-KP/5923412016. iktatoszdmon modositott, OKTF-KP/s923-212016. iktat6sz6mon kiadott
min6sitesi enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjAn a F6felUgyel6seg OKTF-KP15923-712016. iktatosz6mon 0j
minosit6si enged6lyt adott ki K0zszolg5ltat6 r6sz6re 6s az enged6ly kiad5s6val egyidejilleg az
OKTF-KP/S923412016. iktatosz6mon m6dositott, OKTF-KP/S923-212016. iktat6sz6mon kiadott
min6sit6si engedelyt visszavonta.

K6zszolg6ltat6 2016. szeptember 20-An 6rkezett beadv6ny6ban a hullad6kgazd6lkod6si
tev6kenyseget 6rint6 adataiban tort6n6 v6ltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelent6st tett a
hulladekgazd6lkod5si enged6lyeiben, a hulladekgazd6lkod6si kozszolg5ltatdsi tev6kenys6gbe
bevonni kiv6nt hulladekok mennyis6g6ben, illetve a hullad6kgazd5lkod6si kdzszolg5ltatdsi
tev6kenys6gbe bevonni kivdnt telephelyekben bekOvetkezeftv1ltozAs tekintet6ben.

K0zszolgSltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontj6ban meghatdrozott - KozszolgSltato
hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban t6rtend v5ltoz6s eset6n szUkseges - 30.000,- Ft
igazgat6si szol96ltat5si dijat megfizette.

A hulladekgazddlkodSsi kozszolg6ltatdsba bevonni kiv6nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge
Kdzszolg6ltat6 6s az igenybe vett alv6llalkozok hullad6kgazddlkoddsi enged6lyei alapjAn biztositott.

A F6felUgyel6seg az adatudltoz6s bejelentesi elj6r6s sor6n meg6llapitotta, hogy Kozszolg6ltato
OKTF-KP/S923-712016. iktatosz6mon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj5n a F6felUgyel6seg OKTF-KP/5923-9/2016. iktat6sz6mon [j
min6sitesi enged6lyt (a tovAbbiakban: Enged6ly) adott ki K0zszolg6ltat6 r6szere 6s az enged6ly
kiad6s6val egyidejUleg az OKTF-KP/5923-712016. iktat6sz6mon kiadott min6sitesi engedelyt
visszavonta.

Kdzszolgdltat6t6l 2016. szeptember 29-6n az Engedely hatdly6nak meghosszabbit6sa irdnti k6relem
6rkezett a F6fel Ugyel6s6gre.

A F6felUgyelos6g megdllapitotta, hogy KOzszolg6ltato az Mtv. 13. S (1)bekezdeseben foglalt hat6rid6
megtart5s6val kezdem6nyezte a min6sit6si engedely idobeli hatdlydnak meghosszabbitasSt.

K6zszolg5ltat6 a VM Rendelet 1. melleklet6nek 3. pontj6ban meghatSrozott - l. min6sit6si fokozatra
vonatkoz6 min6sit6si engedely meghosszabbitSs irdrnti k6relem eset6n szUks6ges - 120.000,- Ft
igazgatdsi szol96ltat5si d ijat megfizette.

A F6felUgyel6s6g meg6llapitotta, hogy K6zszolg5ltatonak - a Ht.41. S (3) bekezd6se alapjdn - a
hulladekgazd6lkodSsi kOzszolg6ltatdsi tev6kenyseg ellStdsdhoz ig6nybe vett alvdllalkoz6jAnak - az
Engedely 1. mell6klet6ben feltUntetett OKO-DOMBO Domb6v6ri Kdrnyezet- 6s Hulladekgazd6lkodiisi
Nonprofit Korldtolt Felel6ssegU T6rsasdgnak - hulladekgazd6lkod6si engedelyeiben v6ltoz6s
k6vetkezett be.

A F6felUgyel6s6g meg6llapitotta, hogy a m6dosit6s az Engedelyben foglaltakat nem 6rinti, kiz6rolag
az Engedely mell6klet6ben foglaltakat, igy a hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek nyilv6ntartisba
veteler6l, valamint hat6s6gi engedelyez6ser6l sz6l6 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet
(a tovdbbiakban: 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet) 14. S (1) bekezd6se alapj6n az Enged6lyt
O KTF-KP/S 923-1 1 120 1 6. i ktat6szimon hivata I bol m6dos itotta.

A F6felUgyel6s6g a min6sit6si engedely hatdly6nak meghosszabbitdsa ir6nti elj5rds sor6n
megdllapitotta, hogy a min6sit6si enged6ly ki6llit6sAnak alapj6ul szolg616 felt6teleknek K0zszolg6ltato
megfelel, valamint a min6sit6si oszt5lyra tekintettel kOrnyezetirdnyitdsi programmal nem rendelkezett.
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A F6felUgyel6s6g megSllapitotta, hogy az Engedely meghosszabbit5sdnak akad6lya nincs, ez6rt
KOzszolgsltat6 k6relmere az OKTF-KP/5923-1112016. iktat6sz6mon modositott Enged6ly hatdly6t
OKTF-KP/9414-6120'16. iktat6sz6m0 hat6rozat5val az Mtv. 13. S (2) bekezdese alapjan
meghosszabbitotta.

KOzszolg6ltat6 2016. december 15-6n 6rkezett beadv6nydban a hulladekgazd6lkod6si tev6kenyseget
6rint6 adataiban tOrten6 vdltoz6s miatti adatu6ltozdsi bejelent6st tett a hullad6kgazd6lkod6si
engedelyeiben, a hulladekgazddlkod6si k6zszolg5ltat6si tev6kenysegbe bevonni kiv6nt hulladekok
mennyis6g6ben, a hulladekgazd6lkoddsi kOzszolg6ltat6si tevOkenys6gbe bevonni klv5nt
telephelyekben, illetve az alv6llalkoz6k enged6lyeiben bekOvetkezett v6ltoz6s tekintet6ben.

KdzszolgSltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - K6zszolgSltato
hullad6kgazddlkod6si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban t0rten6 v5ltozds eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft

igazgat6si szol96ltat6si dljat megfizette.

A hulladekgazd6lkodSsi kOzszolgAltat6sba bevonni kiv6nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge
Kozszolgdltat6 6s az ig6nybe vett alv6llalkozok hulladekgazd6lkod6si enged6lyei alapj6n biztositott.

A F6felugyelos6g az adatvlltoz5s bejelent6si elj6rds sor6n meg6llapitotta, hogy K6zszolg5ltato
OKTF-KP/g 414-612016. iktat6sz6mon meghosszabbitott, OKTF-KP/S923-11120'16. iktat6sz6mon
m6dositott, OKTF-KP/S923-912016. iktat6szdmon kiadott min6sitesi enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a FofelUgyel6seg OKTF-KP/5923-1312016. iktat6szdmon 0j

min6sit6si enged6lyt adott ki K6zszolg6ltato r6sz6re 6s az engedEly kiad6sdval egyidej0leg az
OKTF-KP/9 414-O12016. iktat6sz6mon meghosszabbitott, OKTF-KP/5923-1112016. iktat6sz6mon
m6dositott, OKTF-KP/S923-912016. iktat6szdmon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta.

A F6felUgyel6s6g 2016. december 31. napj6val jogut6dl6ssal megszUntet6sre kerUlt.

A kornyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6s5gi 6s igazgatdsi feladatokat ell5t6 szervek
kijel0l6ser6l s26167112015. (lll. 30.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban.7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet)
10.S 0 pontja alapj6n a hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolgiltat6si tev6kenys6g min6sit6s6r6l szolo
torv6ny szerinti kornyezetv6delmi hat6s6gk6nt a Pest Megyei Korm6nyhivatalj6r el.

KOzszolgiltato a Korm6nyhivatalhoz 2017. febru5r 14. napj6n 6rkezett beadv6ny6ban a

hulladekgazddlkod5si tev6kenyseg6t erint6 adataiban tOrteno v6ltozds miatti adatv6ltozAsi bejelent6st
tett a hullad6kgazdSlkod5si enged6lyeiben, a hulladekgazd6lkod6si kOzszolgAltat6si tev6kenysegbe
bevonni kiv6nt hullad6kok mennyis6g6ben, valamint a hullad6kgazd5lkodisi kOzszolg5ltat5si
tev6kenys6gbe bevonni kivdnt telepUlesekben bekovetkezett v5ltoz6s tekintet6ben.

K0zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - KOzszolg6ltato
hullad6kgazddlkod6si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tdrten6 v6ltoz5s eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft

igazgat6si szolgdltat5si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatalvizsg6lta 6s megdllapitotta, hogy a hullad6kgazddlkod5si k6zszolg5ltatAsba bevonni

kiv6nt hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge K6zszolgiltat6 6s az igenybe vett alv6llalkozok
hullad6kgazd6lkod6si enged6lyei alapjin biztosito

A hullad6kgazd6lkodAsi kozszolg6ltatAsi tev6kenys6gbe rijonnan bevonni kiv6nt telepUl6sekre
K0zszolg6ltat6, illetve alv5llalkoz6i rendelkeznek hatdrlyos hullad6kgazd6lkoddsienged6lyekkel.

A Korm6nyhivatal az adatvSltozds bejelentesi elj6r5s sor6n megdllapitotta, hogy Kdzszolg6ltato

OKTF-KP/5923-1312016. iktat6sz6mon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

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

min6sit6si enged6lyt adott ki, 6s az engedely kiad6sdval egyidejUleg az OKTF-KP15923-1312016.
iktat6szdmon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta.

K6zszolg6ltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2017 . dprilis 18. napj5n 6rkezett beadv6ny6ban a

hulladdkgazd5lkod6si tev6kenyseg6t erinto adataiban t6rt6n6 v6ltoz6s miatti adatvdltozdtsi bejelent6st

tett a hullad6kgazdAlkoddsi enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hullad6kgazddlkoddsi
kOzszolgdltatisi tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt telepiilesekben bekOvetkezett vAltoz5s tekintet6ben.
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KOzszolg6ltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kozszolg6ltat6
hullad6kgazd5lkoddsi tev6kenyseg6t erint6 adataiban tOrten6 v6ltoz5s eset6n szuks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szol96ltat6si d ijat megfizette.

A Kormdnyhivatalvizsg6lta 6s megSllapitotta, hogy a hullad6kgazdSlkod6si k6zszolg6ltat5sba bevonni
kiv5nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge K6zszolg6ltat6 6s az igenybe vett alv6llalkoz6k
hullad6kgazd6lkod6si enged6lyei alapjdn tov6bbra is biztositott.

A hulladekgazdAlkod5si k6zszolg6ltat6si tev6kenys6gbe 0jonnan bevonni kiv6nt telepUl6sre
K6zszolg6ltat6, illetve alvSllalkoz6i rendelkeznek hatdlyos hullad6kgazddlkod6si engedelyekkel.

A Korminyhivatal vizsg5lta es meg6llapitotta, hogy K6zszolgdltat6 a v6ltoz6st kovet6en tov6bbra is
megfelel a C/|. min6sitesi oszt5ly k6vetelm6nyeinek.

A Korm5nyhivatal az adatv5ltozds bejelentesi elj6r5s sordn megillapitotta, hogy Kozszolgdltat6
PE|KTF12022-512017. tgyiratszAmon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Korm6nyhivatal PElKfF2022-812017. Ugyiratszdmon rij
min6sitesi enged6lyt adott ki, 6s az enged6ly kiad6s5val egyidejUleg a PE\KTFt2022-5t2017.
Ugyiratszdmon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta.

K0zszolg5ltat6 a KormSnyhivatalhoz 2017. m6jus 29. napj6n 6rkezett beadv6nydban a
hulladekgazd6lkoddsi tev6kenys6get erint6 adataiban t6rten6 v5ltozds miatti adatv6ltoz6si bejelent6st
tett a hullad6kgazddlkod6si engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazddtkod5si
kozszolg6ltat6si tev6kenysegbe bevonni kiv6nt hullad6kok tipus6ban 6s mennyiseg6ben, valamint
telepUlesekben 6s az ig6nybe vett alvSllalkozokban bekOvetkezett vdltozds tekintet6ben.

K0zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghatdrozott - Kozszolgdttat6
hulladekgazd6lkoddsi tev6kenys6get erintd adataiban t0rt6n6 vSltoz6s eset6n szUks6ges - 30.O0O,- Ft
igazgatdsi szolg6ltat5si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatalvizsgdlta 6s meg6llapitotta, hogy a hullad6kgazd5lkod5si kozszolgSltatdsba bevonni
l<ivdnt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge KOzszolgdltato 6s az ig6nybe vett alvSllalkozok
hullad6kgazd6lkoddsi enged6lyei alapjdn tov6bbra is biztositott.

A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgdltat6si tevekenys6gbe 0jonnan bevonni kiv5nt telepUl6sre
K0zszolg6ltat6, illetve alv6llalkoz6i rendelkeznek hat6lyos hullad6kgazddlkod6si engedelyekkel.

A Kormdnyhivatal vizsgAlta 6s meg6llapitotta, hogy K6zszolg6ltat6 a v6ltoz6st kOvet6en tov6bbra is
megfelel a C/|. min6sit6si oszt6ly kovetelm6nyeinek.

A Korm6nyhivatal az adaVAltoz6s bejelentOsi elj6rds sor6n meg6llapitotta, hogy K6zszolg6ltat6
PE|KTF12022-812017. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6sienged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Korm6nyhivatal PE/KTF\2022-2012017. Ugyiratszdmon rtj
min6sitesi engedElyt adott ki, 6s az enged6ly kiad6s6val egyidejUleg a PEtKTFt2O22-8t2017.
Ugyiratszdmon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta.

KOzszolgdltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2017. augusztus 18. napj6n 6rkezett beadv6ny6ban a
hullad6kgazd5lkod6si tev6kenys6g6t erint6 adataiban tdrten6 v6ltoz6s miatti adatv5ltoz5si bejelent6st
tett a hullad6kgazddlkodSsi engedelyeiben, telephelyeiben, a hullad6kgazd6lkoddsi k6zszotg6ltatasi
tev6kenysegbe bevonni kiv5nt hullad6kok mennyis6g6ben, valamint telepUl6sekben bekOvetkezett
v5ltozds tekintet6ben.

Kozszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontj6ban meghatdrozott - Kozszolg6ltat6
hulladekgazd6lkoddsi tev6kenys6g6t erint6 adataiban tdrteno v6ltoz6s eset6n szuks6ges - 30.Obg,- Ft
igazgat5si szolgSltat6si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatalvizsgdlta 6s meg6llapitotta, hogy a hullad6kgazd6lkod6si kozszotgdltatdsba bevonni
kiv6nt hullad6kok mennyis6ge K0zszolg6ltat6 6s az igenybe veft alv6ttalkoz6k huliadekgazd5tkod6si
enged6lyei alapj6n biztositott.

K6myezew6delmi es Termdszew6delmi F6osztdty 1A
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A hulladekgazd6lkod6si kdzszolg5ltatAsi tev6kenysegbe 0jonnan bevonni kivdnt telepUl6sre
KOzszolgdltat6, illetve alvSllalkozoi rendelkeznek hat6lyos hulladekgazddlkodAsi enged6lyekkel.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s megdllapitotta, hogy K6zszolgdrltat6 a v5ltozSst kOvet6en tov6bbra is
megfelel a C/|. min6sit6si oszt5ly k0vetelm6nyeinek.

A Kormdnyhivatal az adaVAltozds bejelentesi elj5ras sor6n megdllapitotta, hogy K0zszolg6ltat6
PE|KIF12022-2012017. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv 17. S (2) bekezd6se alapj5n a KormSnyhivatal PE/KTF\2022-2612017. Ugyiratszdrmon 0j
min6sitesi enged6lyt adott ki K0zszolgdltat6 r6sz6re, es az engedely kiadSs5val egyidejUleg a
PE|KTF12022-2012017. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

K6zszolg6ltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2017. december 5. napj6n 6rkezett beadv6ny6ban a
hulladekgazdAlkod6si tev6kenys6get 6rint6 adataiban t0rten6 vdltoz6s miatti adatu6ltoz5si bejelent6st

!"tt a hulladekgazd6lkoddsi engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazd6lkoddsi
k6zszolgdltat6si tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hullad6kok tipusAban 6s mennyiseg6ben
bekOvetkezett v6ltozSs tekintet6ben.

K6zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghatdrozott - KOzszolgdltat6
hulladekgazd6lkodSsi tev6kenys6get erint6 adataiban torten6 vdltoz6s eset6n szUks6ges - 30.O-OO,- Ft
igazgat5si szolgdltat6si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatalvizsgSlta 6s meg6llapitotta, hogy a hulladekgazdAlkoddsi k6zszolg6ltatdsba bevonni
kivdnt hulladekok mennyis6ge KOzszolgdltat6 6s az igenybe vett k6zszolg6liatoi alv6llalkoz6k
hullad6kgazd6lkod5si engedetyei atapj6n biztositott.

KozszolgAltat6 az adatvdltozdsi elj6rSs sor6n k6rte a 19-es f6csoportba tartoz6 hullad6kok
gSltatds k6r6n beli.rl. Tekintettel arra, hogy ezen
kOrebe tartoz6 huilad6kok KOzszolgdltat6 dttal
ezel6se sor6n k6pz6d6 mdsodlagos hulladekok,

engedetyezte. tort6n6 hullad6kgazddlkoddsi k6zszolg6ltat6st

A Korm6nyhivatal viz_sg6lta 6s meg5llapitotta, hogy K6zszolg6ltat6 a vdltozdst k6vet6en tov5bbra ismegfelel a C/I. min6sit6si oszt6ly kdvetelmenyeinet<.

A Kormanyhivatal az_ adatualtoz5s bejelent6si elj5r5s sor6n megillapitotta, hogy Kozszolg6ltat6
PEIKTF 12022-2612017 . ugyiratszemon kiadott min6sitesi enged6ttyeirendetkezii<.

Az Mtv' 17' S (2) b xorminyhivatal PE/KTFI574-3:2018. ugyiratszamon 0j
TL9g!*L enggdelvt t6 r6sz6re, 6s az enged6ry kiadssdvat egyidejuteg aPElKTFl2O22-26t2012. t min6sit6si engeOltyt vr.sszaionta.

m
taib
eph

kozszotg6 ttatdsi tev6kenys6g et t6t5sa ra Oevont 
jlle

ll6klet6nek s. c) pontj6ban meghatdrozott - K6zszolg6ltat6
into adataiban t6rt6n6 vdrtoz6s eset6n szuks6ges - 3o.o-oo,- Ft

Kozszolg6ltat6 2018. dprilis 4-6n a Korm6nyhivatalhoz erkezett level6ben k6relmezte aKormdnyhivataln6l folyamatban lev6 adatu6!1o1aii eljSr6s szunetel6s6t, tekintette I arra, hogy aminosit6si enged6lyben szerepl6 hullad6kgazd6lkoddsi engedelyeinek m6dosit6sa ioryamatban van.

f-xgllanvhivatal Kdzszolgdltat6 k6r6sere PElKTFo/oo3o}-2t2018. ugyiratszdmg v6gz6s6vet aPEIKTFlST4-312018. 0gyiratszSmon kiadott C/|. min6sit6si osztdlyra voni[tozo minosites enged6tyadatv6ltoz6sdval kapcsolatos eljdr6s szunetel6s6t meg6ilapitotta.

K6myezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly
1016 Budapest, M6sz6ros utca SB/a.
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Kdzszolg6ltato az Akr.49. S (2) bekezd6seben foglalt hatdrid6n belUl, a Korm6nyhivatalhoz 2018.
j0nius 11-en 6rkezett k6relm6ben k6relmezte az elj6r6s folytat5sdt, valamint megkOldte a
Korm6nyhivatal r6sz6re a szUks6ges dokumentumokat.

A Kormdnyhivatalvizsg6lta 6s meg5llapitotta, hogy a hullad6kgazd6lkod6si kOzszolg5ltat6sba bevonni
kiv6nt hulladekok mennyis6ge KOzszolg5ltat6 hullad6kgazd6lkod5si enged6lyei alapj5n biztosltott.

A Korm6nyhivatal az adaVAltozSs bejelentesi elj6r6s sor5n meg6llapitotta, hogy KOzszolg5ltato
PE1KTFlST4-312018. Ugyiratszdmon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjdn a Korm6nyhivatal PE/KTFO/00308-412018. Ugyiratsz6mon 0j

min6sit6si engedelyt adott ki KOzszolgdltato r6sz6re, 6s az engedely kiadSs5val egyidejUleg a

PE1KTFl5T4-312018. Ugyiratsz6mon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta.

K6zszolgdltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2018. november 19. napjdrn 6rkezett beadv6ny5ban a

hulladekgazddlkoddrsi tev6kenyseget erint6 adataiban tort6n6 v5ltoz6s miatti adatv5ltoz6si bejelent6st

tett a hulladekgazddlkodAsi enged6lyeiben, valamint a hullad6kgazddlkod6si kOzszolgiltat6si
tev6kenysegbe bevonni kiv6nt hulladekok mennyis6g6ben bekOvetkezett v5ltozds tekintet6ben.

KOzszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mell6kletenek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - K6zszolg5ltat6

hulladek-gazddlkoddsi tev6kenys6g6t erint6 adataiban t6rt6n6 v6ltoz6s eset6n szUks6ges - 30-000,- Ft

igazgat6si szolg5ltatdsi dijat megfizette.

A Korm5nyhivatal vizsgdlta 6s meg5llapitotta, hogy a hulladekgazd5lkoddsi k6zszolg6ltat5sba bevonni

kiv6nt hullad6kok mennyis6ge Kozszolg6ltat6 hullad6kgazdSlkod5si engedelyei alapjAn biztositott.

A Kormdnyhivatal az adatvaftozas bejelent6si elj6r5s sorAn meg5llapitotta, hogy Kozszolg5ltato
pE/KTFO/dO3OA412O1A. Ugyiratsz6mon kiadott mir 6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Korm6nyhivatal PE/KTFO/00308-612018- Ugyiratsz5mon 0j

min6sit6si eigedetyt adott ki Koiszolg6ttat6 resz6re, 6s az engedely kiadds5val egyidejtileg a

pE/KTFO/OOg}A-az0fi. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

nu6r 28. napjen 6rkezett beadviny5ban a

an t6rt6n6 v6ltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelentest

lamint a hullad6kgazd6lkod6si kOzszolg6ltat6si

n, valamint mennyis6g6ben bekOvetkezett v6ltoz5s

a Korm6nyhivatalt, miszerint rij szdrllitojArmUveket

kiv6n bevonni a kOzszolg6ltat6si tev6kenys6gbe.

K6zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontj6ban meghatirozott - Kozszolgaltat6

hulladekgazdalkoddsi tev6kenyseg6t erint6 adataiban toil6n6 valtozas eset6n szirks6ges - 30.000'- Ft

igazgatdsi szolgdrltatAsi dijat megfizette'

A Korm6nyhivatalvizsg6lta 6s meg5llapitotta, hogy a hullad6kgazddrlkod6 sba bevonni

kiv6nt huttad6kok tipra; 6s mlennyisege rdiszotg6ltato,- valamint 1' sz6m0

meilekteteben fettuntltett kozszolgSliatoi alv6llalkoz6k hullad6kgazdS lyei alapj6n

biztositott.

A Kormdnyhivatalvizsg6lta 6s meg6llapitotta, hogy a hulla_d_6kgazd6lkodasi k0zszolg5ltat6sba bevonni

kivant 0j szdrllit6jSrmuvek tutajdoni kategori5ja .igt"t"t a c/|. minosit6si oszt6ly kovetelm6nyeinek'

A Kormdnyhivatal az ada11lloz6s bejelent6si eljdrr6s sor6n meg6llapitotta, hogy Kozszolg6ltat6

pE/KTFO/0030g-6/201 g. ugyiratsz6mon kiadott min6sitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjdn a Korm6nyhivatal PE/KTFO101064-212019. ugyiratsz6mon

min6sit6si enged6tyt adott ki Kdiszolg6ltato re'szere, 6s az enged6ly kiad6sAval egyidejuleg

pelfffOlOOgOA-OliOtg. tigyiratszAmon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta'

Kozszolgdltato a Korm5nyhivatalhoz 2019. 6prilis lT napjdn erkezett -beadvSnySban 
a

hullad6kgazd6lkod6si tevekenyseget erint6 adataiban tort6n6 v6ltoz5s miatti adatvdltoz6si bejelent6st

tett a huilad6kgazdStkodasi enged6lyeiben, a hullad6kgazd6lkodSsi k6zszolg6ltat6si tev6kenysegbe
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bevont telephelyekben, valamint a k0zszolg6ltat6si tev6kenyseg ellat5s6hoz ig6nybe vett
kOzszolgdltat6i alv6llalkoz6 hullad6kgazd6lkod6si enged6lyeben bekdvetkezett vAltozSs tekintet6ben.

KOzszolg5ltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kozszolgdltato
hullad6kgazddlkod6si tev6kenys6get erinto adataiban tdrten6 v5ltozds eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgatdsi szol96ltat6si dijat megfizette.

A Kormdnyhivatal vizsg6lta es megSllapitotta, hogy a v6ltozSsokat k0vet6en jelen hatArozat ll. 2.)
pontj6ban szerepl6 hullad6kok tipusAra, mennyis6g6re, valamint a kOzszolg6ltat6sba bevont
telepul6sekre 6s telephelyekre K6zszolgdltat6, tov6bb5 jelen engedely 1. sz6m0 mell6klet6ben
feltUntetett kdzszolgAltat6i alv5llalkozok hulladekgazd6lkod6si enged6lyei kiterjednek.

A Kormdnyhivatal az adaV1lloz6s bejelent6si eljdr6s sor5n megdllapitotta, hogy KOzszolg6ltat6
PE/KTFO/O1 064-212019. 0gyiratsz5mon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjdn a Korm6nyhivatal 0j min6sit6si enged6lyt adott ki Kozszolgdttato
r6sz6re, 6s az enged6ly kiad6s5val egyidejtileg a PE/KTFOl01064-2t2019. Ugyiratsz6mon kiadott
min6sit6si engedelyt visszavonta.

Kdzszolg6ltat6 k6teles a min6sit6si engedely kidrllit6s6nak alapjdul szolgAl6 fett6teleknek az enged6ly
id6beli hat6lya alatt folyamatosan megfelelni, igy kOteles a min6sit6si engedelyben feltUnteiett, i
hulladekgazddlkodSsi kOzszolg6ltat6sba bevont hullad6kok tipus6ra 6s mennyis6g6re vonatkozo
felteteleket folyamatosan biztositani, tov6bb5 az Mtu. 6ltal a hullad6kgazddlkod6si k6zszolg6ttat5si
tev6kenys6gbe bevont sz6llit6 eszk6zdk, valamint hulladekkezel6 letesitm6nyek tulajdoni viszonyaira
vonatkoz6 e16i16soknak megfelelni.

A hat6rozat rendelkez6 r6sz6nek lll. pontjdrban foglalt el6irdsok az aldbbiakon alapulnak:

- 1. pont az Mtv. I S (2) bekezd6s c) pontja atapj5n.
2. pont a Ht. 62. g ('1) bekezdese atapjdn.
3. pont az Mtv. 8 S (2) bekezd6s 0 pontja atapj6n.
4. pont a 38512014. Korm. rendetet 3. g (2) bekezd6se atapj6n.
5. pont a Ht. 62. g (1) bekezd6se atapj6n.
6. pont a Ht. 62. g (1) bekezdese atapj6n.

- 7. pont a Ht. 34. g (8) bekezd6se atapjdn.
8. pont aHt.41. g (1) bekezd6se atapj5n.
9. pont a Ht. 42. g (1) bekezdes a), c) 6s d) pontjai atapj6n.

- 10. pont a Ht. 42. g (1) bekezdes e) pontja atapjdn.
'11. pont a Ht. 42. g (1) bekezd6s f) pontja atapj6n.

- 12. pont a Ht. 44. g (1) bekezd6se atapjdn.
- 13. pont a Ht. 42. g (5) bekezd6se atapj6n.
- 14. pont a Ht. 42. g (5) bekezdese atapj6n.

15. pont a Ht. 66. g (1) bekezdese atapj6n.
- 16. pont a 38512014. Korm. rendelet 6. g atapj6n.

17. pont a 38512014. Korm. rendelet 7. g atapj6n.
18. pont a 38512014. Korm. rendetet 8. g (1) 6s (2) bekezd6se atapj6n.

- 19. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. g (1) bekezdOse atapjdn.
- 20. pont a 38512014. Korm. rendetet 9. g (2) bekezd6se atapjdn.

21. pont aHt.42. g (1) bekezdese b) pontja atapj6n.
22. pont a 38512014. Korm. rendetet 9. g (4) bekezd6se atapj5n.
23. pont a 385t2014. Korm. rendetet 9. g (5) bekezd6se alapjdn.
24. pont a 38512014. Korm. rendetet 10. g (1) bekezd6se atapj6n.
25. pont a385t2014. Korm. rendelet 10. g (2) bekezd6se atapjdn.
26. pont a385t2014. Korm. rendelet 11. g (1) bekezdese atapjdn.
27. ponl a 38512014. Korm. rendetet 11. g (2) bekezd6se atapj6n.
28. pont a 38512014. Korm. rendetet 11. g (3) bekezd6se atapjdn.
29. pont a 38512014. Korm. rendetet 2. g (1) bekezd6s 2. 6s 3. pontjai atapj6n.
31. pont aHt.41. g (3) bekezd6se 6s a Ht. 62. g (1) bekezd6se atapj6n.

- 32. pont a Ht. 37. g (2) bekezdese atapjdn.
33. pont aHt.41. g (3) bekezd6se 6s a Ht. 62. g (1) bekezd6se atapjdn.
34. pont az Mtv. 11. g 6s aHt.41. g (3) bekezdese atapj6n.

Kdmyezew6delmi 6s Term6szewddelmi F6oszt6ly
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- 35. pont az Mtv. 10. $ alapjdn.

- 36. pont a Ht.42. $ (1) bekezd6s g) pontja alapj6n.

- 37 . pont a Ht. 42. S (1) bekezd6s h) pontja 6s a Ht. 53. $-a alapj6n.

A halArozat rendelkez6 r6sz6nek lV. pontj6ban foglalt id6beli hat6ly a PE/KTFO101064-212019.
Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si enged6ly lV. pontja 6s az Mtv. 9 S (4) bekezd6se alapj6n kerUlt
meghat5rozdsra.

Ha KozszolgAllatl az enged6lyezett tev6kenys6g6taz enged6ly id6beli hat6ly6nak lejartdt k0vet6en is
folytatni kiv6nja, akkor az Mtv. 13. $ (1) bekezdese alapj6n a min6sit6si engedely hat5ly6nak lejdrta
el6tt legk6s6bb 90 nappal benyrljtott k6relm6vel kezdem6nyezheti a min6sitesi enged6ly hatSly6nak
meghosszabbitds5t. A min6sit6si enged6ly hat6ly6nak meghosszabbit6s6rol sz6l6 hatirozat
v6glegess6 v6l5sdig a k6relmez6 a hatSlyos - kor5bbi - min6sit6si engedely alapj5n v6gezheti a
tev6kenys6g6t.

Ha Kozszolgdltat6 szem6ly6ben, vagy hullad6kgazdalkod6si tev6kenys6g6t nem 6rint6 adataiban
olyan v5ltoz5s kovetkezik be, amely a kiadott min6sit6si enged6ly adatinak megvdltoztat6s5t ig6nyli,
akkor az Mtv. '11 S (1) bekezd6se szerint a K6zszolgiltat6 a vAltozds bek0vetkez6s6tol sz6mitott
15 napon belUladatvSltoztat6si kerelmet ny0jt be. A kerelemhez csatolni kell az adatv6ltoz6st igazol6
okiratot.

Ha a Kozszolgdltat6 hulladekgazd6lkod6si tev6kenys6g6t erint6 adataiban olyan viltoz6s k6vetkezik
be, amely a min6sit6si oszt5lyba sorol6sdt nem 6rinti, a KOzszolgdltat6 e t6nyt a v5ltoz6s
bek6vetkez6s6t6l szdmitott 15 napon belUl bejelentt.

Ha a K6zszolgdltat6 az Mtv. 11. $ szerinti adatv6ltozdsra vonatkoz6 bejelent6si kOtelezettsegenek
hat6rid6ben nem tesz eleget, a min6sit6 az Mtv. 15. S (1) bekezd6se alapj6n a K6zszolgAltat6t 50 000
forint osszegU birsdg megfizet6s6re k6telezi, es hat5rid6 t0z6s6vel felsz6litja az adafuAltozAs
bejelentesere.

Amennyiben Kozszolgdltat6 tev6kenys6g6ben olyan vSltoz6s k0vetkezik be, amely alapjdn a

Kozszolgaltat6 a min6sit6si enged6lyeben foglalt min6sit6si oszt6ly felteteleinek, kOvetelm6nyeinek

mdr nem felel meg, a Kozszolg6ltat6 az Mtv. 12. S (2) bekezd6se alapiAn - a v6ltoz6sok

bek0vetkez6s6t6l sz5mitott 15 napon belUl - ezt a t6nyt a Korm6nyhivatalnak bejelenti.

A bejelent6ssel egyidejUleg a K6zszolg6ltat6 a v6ltozdsoknak megfelel6 min6sit6si oszt6lyba sorol6st

tartalmazo m6dosit6si k6relmet ny0jt be.

K6zszolg5ltat6 a hulladekgazd6lkod6si tev6kenyseg folytatSs6nak megszUntetes6t, befejez6s6t -
a megizUntet6st, befejezest megel6z6en legal6bb 30 nappal a Kormdrnyhivatalnak a

hullad6kgazd5lkoddsi tevekenys6gek nyilv5ntart6sba v6tel6r6l, valamint hat6s5gi enged6lyez6s6r6l

szOtOq3b2012. (Xt|.29.) Korm. rendelet (atovdbbiakban: 439/2012.(X11.29.) Korm. rendelet)'14. $
(2) bekezd6se alapj5n bejelenti.

A Korm5nyhivatal felhivja KOzszolg6ltat6 flgyelmet a 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet al6bbi

rendelkez6sOre:

,,r5. s 0) A k1rnyezetu1detmihat1sdg az enged6lyt hivatalbhlvisszavonhatia, ha

a) iz. 
'engeddly 

jogosuttja nem tesz eteget a hullad1kkal kapcsolatos nyilvdntaft1si 6s

adatszolgdtta6si kOtetezetts1gekr1l sz6td kormdnyrendeletben meghatdrozott kOtelezefts6g5nek,

e megdllapitja, hogy a kdrelmez1 a k1relemben val6tlan adatokat szerepeltetett 6s az enged6ly
kiaddsdt ez 6rdemben befolydsolta,
c) az enged1ly jogosuttja a tev6kenys6g6t az engeddlyben foglaltald6l eltAr1 modon gyakorolia, vagy

d) az engeddly jogosultia a hat1sdgiellendrz1st akaddlyozza.
(2) A k1rnyezetu$delmihat1sdg az engeddlyt hivatalb6l visszavonia, ha

a) az enged1ly megaddsdhoz el1ift felt6telek mdr nem 6llnak fenn,

b) az enged1ly jogosuttja az engeddlyezett hullad1kgazddlkoddsi tevhkenys5ggel felhagy, azt
megszAnteti, valamint
d i nulaOekgazddlkoddsi tevdkenys6g folytatlsa a k1rnyezet veszdlyeztet1s1vel, szennyezisdvel,
kdrositdsdval i5r.
(3) A k1rnyezetv1delmi hat6sdg az engeddly visszavondsa esetdn hatdrozatdban meghatdrozza a

teiv1kenys1g felhagydsdra, vatamint szt)ksdg eset6n a monitoringra, uthgondozdsra vonatkoz6

kdvetelm6nyeket."
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Az Mtv. 16. $ szerint:

,,(1) A min6sit6 a min6sit6sienged5lyt visszavonja, ha a kerelmez6
a) a 13. S G) bekezd*s5ben vagy
b) a 14. $ (2) bekezd1s6ben
foglalt felhivdsnak hatdiddn beli.il nem tesz elege
(2) A min6sit6 a min6sit6si enged6lyt akkor is visszavonja, ha a minlsit1s megaddsdhoz el1lrl
feltdtelek mdr nem dllnak fenn."

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

,,(1) A k1rnyezetv6delmi hat1sdg az e t6ru6nyben, valamint mds jogszabdlyban meghatdrozoft
eldirdsok teljesitdse 6rdekeben a hullad5kbirtokost, a hullad6k tulajdonosdt, illetve a
kOrn ye z eth a sz n 6 I of kdte I ez i
a) a jogszabdlyban foglalt vagy hat6sdgi hatdrozatban el1irl kOtelezettsdgeinek betartdsdra, illetve
a jogs6rt6 1llapot megszilntet1sAre, ha az abban foglalt el1lrdsokat a hullad$k birtokosa, tulajdonosa,
illetue a kOrnyezethaszndli megszegi, teljesiilesilket elmulasztja, illetve a hulladdkgazddlkoddsi
engeddlyhez vagy a min6sit6si engedAlyhez kitltt tev6kenysdget az enged6lyt6l, a nyilvAntartasba
vdtelhez kdtott tevdkenys6get a nyilvdntaftSst1l elt5r1 m6don gyakorolja;
b) a kOrnyezetet vesz5lyeztetl, szennyez1, illetve kdrosit6 tevdkenys1g felfilggeszt*sdre,
abbahagydsdra, az eredeti allapot helyredllitds6ra;
c) a kOrnyezet szennyez1se esetiben olyan int6zkedds megtdtel1re, amely a kornyezetszennyezdst
csokke nti vagy meg sz ti nteti, a kOrnyezet kdrosoddsdt kizd rja.
(2) A khrnyezetv6delmi hatosdg - az (1) bekezd1sben foglaltakon thlmen1en - felfuggeszti, korl1tozza
vagy megtiltja a hulladdkgazddlkoddsi enged5lyhez, min1sitdsi engedelyhez kOt6ft tevdkenys6g
engeddlyt6l eltdr6 vagy engeddly ndlktlli, valamint a nyilvdntartdsba v6telhez kdtdtt tevekenys$g
nyilvdntaftdst6l elt6rd vagy nyilvdntaftls n1lklli folytatdsdt. A hatdrozat azonnal vAgrehajthat6vd
nyilvdnithat6."

A Ht. 86. $ (1) bekezd6s a)6s b) pontjai szerint:

,,Az a termdszefes vagy jogi szemdly, egydni vdllalkoz1, tovdbbd jogi szemdlyis$ggel nem rendelkezl
szeruezet, aki(amely)
a) a hulladdkgazddlkoddssal kapcsolatos jogszabdly, kOzvetlentil alkalmazando unios jogi aktus vagy
hat6sagi hatdrozat el1irdsait megsdrti,
b) hat6sdgi enged6lyhez, hozzdjdrulSshoz, nyilvdntartdsba vAtelhez vagy bejelent1shez k6t6tt
hulladekgazddlkoddsi tevdkenys1get engeddly, hozzdjdruliSs, nyilvdntartdsba vdtel vagy bejelentls
ndlkll, tovdbbd att6lelt6r6en v5gez, [...]
azt a kdrnyezetvddelmi hatosdg a hullad6kgazddlkoddsi birsdg m6ft6k6rdl, valamint kiszabdsdnak 6s
megdllapitdsdnak m6djdrdl szbl6 kormdnyrendelet szerint hullad6kgazddlkoddsi birsdg megfizet1s6re
k6telezi."

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

,,kOzszolgdltat6: az a hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgdltatdsi tev6kenys$g min6sitesdr1l sz6lo t6rv6ny
szerint minOsitett nonprofit gazdasdgi tdrsasdg, amely a telepill1si 1nkormdnyzattal k6t6tt
hullad5kgazddlkoddsi k1zszolgdltatdsi szerz1dds alapjan hulladdkgazddlkoddsi kozszolgdltatdst tdt
el;"

A Ht. 33. $ szerint:

,,(1) A telepalesi 1nkormdnyzat az \nkormdnyzati hullad5kgazddlkoddsi kozfeladat ellStdsdt a
kdzszolgdltat6val k1tOtt hulladdkgazddlkoddsi kOzszolgdltatdsiszerzdd1s 1tjdn biztositja.
(2) A telepiil*si 6nkormdnyzat az 6nkormdnyzati hullad1kgazddlkoddsi k1zfeladat ell6tdsdra
kOzbeszezlsi eljdrdst folytat le, kivdve, ha a k1zbeszerz6sekr1l sz6l6 t6rv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.)
szerint nem kell kdzbeszez6si eljdrdst lefolytatni, a hullad5kgazddlkoddsi k1zszolgdltatdsi szez6dds
megkdt€se nem taftozik a Kbt. alkalmazdsi k1rdbe, vagy ha a hullad1kgazddlkoddsi k1zszolgdltatdsi
szerz6d6s megkbt5se a Kbt. szerinti kivAteli k5rbe esik.
(3) A telhivdsban az ajdnlatk6r6 meghatdrozza, hogy a k1zbeszezdsi eljdrds sorSn milyen, a
hullad5kgazddlkoddsi k1zszolgdltatdsi tevdkenysAg min6sit*s6r1l sz6l6 t6ru6ny szerint osztdlyba
sorolt gazdasdgi szerepldk tehetnek ajdnlatot vagy ny0jthatnak be rdszvdtelijelentkez1st."
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A Kormdnyhivatal felhivja K0zszolg6ltat6 figyelmet, hogy a Ht. 90. $ (8) bekezd6se 6rtetm6ben
hulladekgazd6lkoddsi kOzszolg5ltatist csak az a nonprofit gazdas6gi tSrsas6g v6gezhet, amely a
telepUlesi 0nkormanyzattal 2013. janu6r 1. napjSt k6vet6en hulladekgazd6lkodSsi kOzszolg6ltat5si
szezod6st kOtdtt.

K6zszolgSltat6 MIN_09712015. szSmon nyilvintart6sba lett v6ve.

A Korminyhivatal meg6llapitotta, hogy K6zszolg6ltat6 Sltal 2019. iprilis 17. napj5n
e!6teriesztett k6relem, valamint annak mel16kletei hi6nytalanul lettek benyfjtva, illet6leg
a rendelkez6sre ill6 adatok alapjin a t6ny6ll6s tisztSzott, valamint nincs ellen6rdekfi iigyf6l.
A k6relem megfelelt az 4}r..41. S (1) bekezd6s6ben foglalt felt6teleknek, ez6rt Korminyhivatat
jelen d6nt6s6t sommis elj5r6sban hozta meg az Afr. SO. $ (2) bekezd6s6nek b) pontja szerinti
Ugyint6z6si hatirid6n beliil.

A Korm6nyhivatal hat6sk0re es illet6kess6ge a 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 8. $ es 10. $
f) pontjdn alapul.

nz Afr. 124 S valamint az eljArAsi kdltsegekr6l, az iratbetekintEssel 6sszefUgg6 k6ltsegteritesr6l, a
k6lts6gek megfizet6s6r6l, valamint a kOlts6gmentess6grol sz6l6 46912017. (Xll. 28.) Korm. rendelet
1 S (1) bekezd6s 2. pontja alapj6n elj6r6si kdlts6g azigazgatlsi szolg6ltat6sidij.

A fentiek 6rtelm6ben a Kormdnyhivalal az elj6r5si koltsegr6l a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint
ddntdtt.

A KormSnyhivatal a min6sitesi enged6lyt a Ht.62. $ (2) bekezd6se 6s az Mtv. 8.S (1) bekezd6se
valamint a 17. $ (2) bekezd6se alapj6n adta ki, figyelemmel az Akr.80. $ es 81. $-aiban foglaltakra.

Jelen hat5rozat bir6sigi felUlvizsg6lat6nak lehetos6g6t az Akr. 114. S (1) bekezdese biztositja. A
klzigazgatAsi 6s munkaUgyi bir6s6g illet6kesseg6t Korm5nyhivatal a kdzigazgat5si perrendtart6srol
s26162017.6vi l. tdrv6ny (tovdbbiakban: Kp.)4 S (1)6s 13. $ (1) bekezdesei alapj5n Sllapitotta meg.
A keresetlevel benyujtSsdnak helye es ideje a Kp. 39. $ (1)bekezdEse alapjdn kerUlt meghatArozAsra.
A tArgyalSs tart6sa ir6nti k6relem lehet6s6g6r6l val6 t5jekoztatds a Kg. 77. $-an alapul, amely szerint
ha egyik f6l sem keri t6rgyalds tart6s6t, 6s azt a blrosag sem tartja sztrks6gesnek, a bir6sdg
tdrgyaldson kivll] hatdroz. TArgyalAs tart6s5t a felperes a keresetlev6lben az alperes a v6diratban
k6rheti. Ennek elmulaszt6sa miatt igazol6si k6relemnek nincs helye. Az elektronikus Ugylnt6z6sre
k6teles szem6lyek k6r6t az elektronikus Ugyintezes 6s a bizalmi szolgiltatdsok 5ltal6nos szabdlyairol
sz6l6 2015. 6vi CC)(Xll. tOrveny 9. $-a hatdrozza meg. A7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 8. $ alapj5n
az orszSgos illetekesseg[i kornyezetv6delmi hat6s6g a Korm6nyhivatal.

A teljes elj6r6sban torten6 elbir5l6s lehet6s6g6t az Akr.42. $ biztositja.

Jelen hat6rozalaz ArXr. AZ. $ (1) bekezdese alapj6n a kozl6s6velvegleges.

Budapest, 2019. 6prilis 24.

Dr. Tarnai RichSrd korm5nymegbizott
nev6ben 6s megbizds5b6l:

dr. Dobrai Balizs
oszt6lyvezet6

Kaoj6k: Ugyint6z6i utasit6s szerint
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P E/KTFO/0 1 064412019. U gy i ratszi mf e nged6 !y 1 . sz6m I mel ltlklete

Bevont k6zszolg6 ltatoi alv6llalkozok:

- BIOKOM P6csi VirosUzemeltet6si 6s K6rnyezetgazdilkodisi Nonprofit Korl6tolt
Felel6ss6gI T6rsas5g (sz6khely: 7632 Pecs, Sikl6si 0t52., KUJ: 100210619)

. a F6felUgyel6seg 6ltal OKTF-KP/3128-1112016. iktat6szSmon kiadott vesz6lyes
hullad6kok sz6llitds5ra 6s nem vesz6lyes hullad6kok szdllit6s5ra es gy(jtesere
vonatkoz6 enged6ly alapj5n,

- Szent!6rinci K6ziizemi Nonprofit KorlStolt Felel6ss6g0 Tirsasiig (szekhely:
7940 Szentl6rinc, P6csi 0t21., KUJ: 100329645)

. a Baranya Megyei Korm5nyhivatal 6ltal 73-612016. iktatosz5mon modositott, a
FelUgyel6seg Sltal 1515-812014. iktat6sz5mon kiadott nem vesz6lyes hulladekok
gyUjtesere 6s sz6llit5s6ra vonatkoz6 engedely alapjSn,

- Koml6i V5rosgazd6lkod5si Nonprofit ZArtk6rfien MIk6d6 R6szv6nyt6rsas6g (sz6khely:
7300 Koml6, Bem Jozsef utca24., KUJ: 100293760)

o a F6felUgyel6s6g 6ltal OKTF-KP110215-812016. iktatoszdmon kiadott nem vesz6lyes
hulladekok szdllit6s6ra es gyUjt6s6re vonatkoz6 engedely alapj6n,

- BONYCOM Bonyh5di Kdziizemi Nonprofit Korlitolt Felel6ssrlgfi Tirsas6g (szekhely:
7150 Bonyhad, Mikes utca 3., KUJ: 100305007)

. a Korm5nyhivatal dltal PE/KTFO/O16'11-712019. iJgyiratszAmon kiadott nem veszelyes
h u I ladekok sz6l I it6sdra vonatkoz6 en g ed6ly alapjd,n.
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