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A Pest Megyei Korm5nyhivatal (a tov6bbiakban: Korm6nyhivatal) a D6l-Kom D6l-DunSnt0li

Kommun6tis Szolgiiltato Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gfi Tirsasigot (szekhely: 7632 Pecs,

Sikt6si u 52., KUJ: iOOZZS3OO, cegjegyzekszfum: 02-09-064556, ad6sz6m: 11541587-2-02, statisztikai

sz6mjel: 11541587-3811-572-02, nyilv6ntart6si sz6m: MIN 097/2015. - a tov6bbiakban:

K6zsiolg6ttat6) - a PE/KTFO/O1582-612021. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedely egyidejU

visszavon6sa mellett -
G/1. min6sit6si oszt6lyba sorolia

6s r6sz6re a hulladekgazddlkoddsi k0zszolg6ltat5si tevekenyseg v6gzes6re vonatkoz6

min6sit6si enged6lYt

ad ki az alSbbiak szerint:

[.

1.) Az enged6lvezett tev6kenys6q meqnevez6se:

A hulladekgazddrlkod6si k6zszolg6ltatAs v6gz6se

a

a

a Somogy Megyei KormAnyhivatal Kaposvdri Jar6si Hivatala drltal SO-042/KO/1509-1112019.

Ugyiratszdmon kiadott enged6lY,

,--Brr.ny, Megyei Korm6nyhivatal P6csi JSrdsi Hivatala (a tovErbbiakban: P6csi Jdr5si

H ivata l) Altal 27 7 3-1 O 1201 9. U gy iratsz6mon kiadott en ged 6 ly,

a (ormanyhivatat 6ttal PE/KTFO/O0202-112022. Ugyiratszdmon m6dositott,

P E/KTFO/OO 202-81 2021. u gy i ratszdmon kiadott e n ged e ly,

a p6csi Jdr6si Hivatal 6ltal 3763-9t2018. Ugyiratsz6mon modositott, 3314-1312017.

ugyiratszAmon kiadott enged6lY,

a Fecsi J6r6si Hivatal Altal3324-11t2017. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

a PecsiJ6r5si Hivatal altal 3599-1012017. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

a Tolna Megyei Korm6nyhivatal Szeksz6rdi J6rdrsi Hivatala (a tov5bbiakban: Szeksz6rdi

J6r6si Hivatalj 6ltal TO-04G 18012064-1112017 iktatosz6mon kiadott engedely'

a Szekszdrdi J5r6si Hivatal 6ltal TO-04G 180t2339-13t2017 iktatosz5mon kiadott engedely,

a p6csi J5r6si Hivatal 6ltal 4563-10t2017. Ugyiratsz6mon kijavitott, 4563-912017.

Ugyiratszdmon kiadott engedelY,

a P6csi J6rirsi Hivatal 6ltal 4524-1012017.
Ugyiratszdmon kiadott engedelY,

Ugyiratsz5mon kijavitott, 4524-912017-

a

a

a

a

a

a P6csi J6r6si Hivatal altal 4846-1112017. Ugyiratsz5mon

a P6csi Jdr5si Hivatal 6ltal 4396-1312018. Ugyiratszimon
kiadott engedely,
kiadott engedely,
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a Baranya Megyei Korm6nyhivatal dltal 441-1312021. UgyiratszAmon modositott, a P6csi
J616si Hivatal 6ltal 46-1812020. Ugyiratsz6mon kiadott egys6ges k0rnyezethaszn6lati
engedely,
a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 2632-912020. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal dltal 2710-1112020. Ugyiratsz5mon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Kormdnyhivatal dltal 2711-912020. Ugyiratszdmon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm5nyhivatal 6ltal 3084-912020. Ugyiratszdmon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 3085-9/2020. Ugyiratszdmon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm5nyhivatal 6ltal 3086-9/2020. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 2743-1312021. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,
a Baranya Megyei KormSnyhivatal Altal 2740-131202'1. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Kormdnyhivatal altal 2750-1312021. iigyiratszdmon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 2739-1312021. Ugyiratsz5mon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal dltal 2745-131202'1. Ugyiratsz5mon kiadott engedely,
a Somogy Megyei Korminyhivatal 6ltal SO/TO/01939-1012021. Ugyiratsz5mon kiadott
enged6ly,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal altal 3704-1612021. Ugyiratsz6mon kijavitott,
3704-131202'1. Ugyiratsz6mon kiadott enged6ly,
a Baranya Megyei Korm5nyhivatal 6ltal 3705-1412021. Ugyiratsz5mon kiadott engedely

szerinti tevekenys6geket, azaz nem vesz6lyes hulladekok szdllitiis6t, gyLijteset, elOkezeleset,
hasznosit6s6t, 6rtalmatlanit6sSt 6s vesz6lyes hullad6kok gyUjteset, valamint jelen engedely
1. sz6mt mell6klete szerint bevont kozszolg6ltatoi alvSllalkoz6k hullad6kgazdSlkoddsi
enged6lyeinek figyelembevetelevel vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hullad6k sz6llit6sdt,
kereskedelmet es gyrijtes6t foglalja magdban.

Kozszolg6ltato a hulladekgazd6lkod6si kOzszolg5ltatdsi tev6kenys6g ell6t6s5hoz kOzszolg6ltatoi
alvdllalkoz6kat vesz igenybe. A kOzszolgdltatoi alv6llalkoz6kat 6s enged6lyeiket jelen hatlrozat j.
szdmU mel leklete tartalmazza.

2.) A hullad6k fajtija. tipusa. iellege, mennvis6ge 6s 6sszet6tele:

orsziigos Komyezetv6delmi, Termeszetv6delmi es Hullad6kgazdalkodrisi F6oszt6ly
l0l6 Budapest, Mdsz6ros utca 58/a

Telefon: (06-l) 224-9100 Fax: (06-l) 224-9163

Azonosito
k6d Megnevez6s Mennyis69

(tonna/6v)

02

M%6GAZDASAGI, . TERMELESB6L,ERD6GAZDAITOOA xnlAszareol,
ErerurszeR- EL6A e6L siACn^:i6
HULLADEK

02 01
mez6gazdasig, kert6szet, akvakultrir5s termel6s, erd6gazd6lkod6s,
vadiszat 6s haliszat hullad6ka

02 01 04 mUanyaghulladek (kiv6ve a csomagol6s) 223
0201 10 femhullad6k 223

08

TEKEK,
ES

FORGA
DEK

08 03
nyomdafest6kek gy6rt6s5b6t, kiszeret6s6b6l,
felhasznSl6sib6! szirmaz6 hullad6k

forgalmazis6bo! ES

08 03 17. vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, hullad6kk6 v6lt toner 180

09 rEruyxEpESzET! IPAR HULLADEKA

09 01 f6nyk6p6szeti ipar hullad6ka

09 01 10 egyszer haszn6latos fenykepez6gep, 6ramforr6s n6lkU I 223

09 01 1'1.
egyszer haszn6latos fenykepez6gep, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonoslt6 k6ddaljeldlt tetelekhez tartozo 5ramforr6st is tartalmiz 23

09 01 '12 6ramfo116st is tartalmazo, egyszer haszn6latos fenykepezogep, amely
kUlOnbozik a 09 01 11{ol 223

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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13
oLAJHULLADEK Es e rolyExotty Uzeunruync HULLADExR lriveve
az 6tolajokat, valamint a 05 6s a 12 f6csoportokban meghatirozoft
hullad6kot)

13 02 motor-, hajt6mfi- 6s ken6olaj hullad6k

13 02 05. 6sv6nyolaj alap0, kl6rvegyUletet nem tartalmazo motor-, hajtomrli- 6s kenoolaj 230

13 02 06* szintetikus motor-, hajtomU- 6s kenoolaj 23

13 02 07. biologiailag kOnnyen lebomlo motor-, hajtom(- 6s kenoolaj 23

15
csoMAGoLAsr HULLADEK; K0ZELEBBR6L MEG NEM HATAROZOTT
FELTTATO ANYAGOX - (ABSZORBENSEK), T0RL6XeruO6X,
SZOR6ANYAGoK Es vEo6nUHAzAT

15 01
csomagol6si hullad6k (bele6rtve a vilogatoftan gyfijtittt telepiil6si
csomagol6si hullad6kot)

15 01 01 papir 6s karton csomagol5si hulladek 19 900

15 01 02 m[ianyag csomagoldsi hulladek 9 500

15 01 03 fa csomagol6si hullad6k 2 630

15 01 04 f6m csomagol5si hullad6k 2 550

15 01 05 vegyes 6sszet6telti kompozit csomagolAsi hulladek 2 120

15 01 06 egyeb, kevert csomago15si hulladek 66 100

15 01 07 Uveg csomagolasi hulladek 9 2s0

15 01 09 textil csomagol6si hulladek 2 630

15 01 10"
vesz6lyes anyagokat marad6kk6nt tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett
csomagol6si hulladek

1 150

1501 11"
vesz6lyes, szildrrd por6zus m6trixot (pl. azbesztet) tartalmazo femb6l keszUlt
csomagol6si hullad6k, ide6rtve a kiUrUlt hajt6g5zos palackokat

'115

16
A HULLADEXIECYZEKBEN KOZELEBBRoL MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK

16 01

a k6zleked6s (szillit6s) kiil6nb6z6 teriileteir6l szArmaz6 hullad6kk6 v6lt
g6pjirmfi (ide6rtve a terepiir6 i6rmfivet is), a hullad6kk6 v6lt g6piirm0
bont5s5b6l, valamint karbantartis6b6l sz6rmaz6 hullad6k (kiv6ve a 13,
a '14 f6csoportokban, a 16 06 6s a 16 08 alcsoportokban meghat6rozott
hullad6k)

16 01 03 hulladekk6 vdlt g umiabroncsok 1 650

16 01 07. olajszri16 23

16 01 13* fekfolyad6k 23

16 01 14* veszelyes anyagokat tartal mazo fagy5 I lo folyad ek 23

16 01 17 vasf6mek 100

16 01 18 nemvas f6mek 100

'16 01 19 mUanyagok 50

16 01 20 uveg 50

16 06 elemek 6s akkumul6torok

16 06 01* 6lomakkumul6torok 230

17
EpirEst-eoNTAst HULLADEK (BELEERwE
TERULETEKR6L KITERMELT FOLDET IS)

A SZENNYEZETT

17 01 beton, t6gla, cser6p 6s kerimia

17 01 01 beton 1 080

17 01 02 tegla 880

Orsziigos K6myezetvedelmi, Term6szetvddelmi es Ilullad6kgazdalkodasi Ftiosztrily
l0l6 Budapest, M6szirros ulca 58/a

Telefon: (06-l) 224-9100 Fax: (06-l) 224-9163



17 01 03 cser6p 6s kerdmia 730

17 01 07
beton, tegla, cser6p 6s kerdmia frakci6 vagy azok kever6ke, amely
kUlOnbozik a 17 01 06-t61

74 000

17 02 fa, iiveg 6s mfianyag

17 0201 fa 701

17 0202 uveg 872

17 0203 mUanyag 732

17 04 f6mek (bele6ftve azok 6tvtizeteit is)

17 04 01 v0r0s16z, bronz, s6rga16z 48

17 0402 aluminium 48

17 04 03 olom 48

17 04 04 cink 48

17 04 05 vas 6s ac6l 48

17 04 06 on 48

17 04 07 f6mkeve16k 48

17 04 11 k6bel, amely kUlOnbdzik a 17 04 10-tol 48

17 05
ftild (ide6rtve a szennyezeft teriiletekr6l szArmazo kitermelt f6ldet),
k6vek 6s kotrisi medd6

17 05 04 fold 6s k0vek, amelyek kUl6nb6znek a 17 05 03{61 4 000

17 06 szigetel6anyagokat 6s azbesztet tartalmaz6 6pit6anyag

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

'|-7 08 gipsz alapf 6pitSanyag

17 08 02 gipsz-alapu epitoanyag, amely kUl6nb0zik a 17 08 01-t61 548

17 09 egy6b 6pit6si-bontSsi hullad6k

17 09 04
kevert epit6si-bont6si hullad6k, amely kUl6nb6zik a 17 09 01-tol,
a 17 09 02-t6l es a 17 09 03-t61

3 730

19

HULLADEKKEZEL6 IETES|TmENYEKB6L, A SZENNwIzET
XEPZ6oESENex TELEPHELYEN xivUl. KEZEL1
SZENNWiZTISZTIToKB6L, VALAMINT Az .voviz Es IPAR! viz
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO H ULLADEK

19 05 szi16rd hullad6k aerob kezel6s6b6l szArmaz6 hullad6k

19 05 01 teleptilesi 6s ahhoz hasonl6 hulladek nem komposzt6lt frakci6ja 1 000

19 05 03 eloirast6l elt616 minos6gI komposzt 3 000

19 05 99 k0zelebbr6l meg nem hat6rozott hullad6k 65 500

19 12
kdzelebbr6! meg nem hat6rozott mechanikai keze!6sb6l (pl.
osztilyoz5s, apritSs, tdmdrit6s, pellet k6szit6s) sz6rmaz6 hullad6k

19 12 01 papir 6s karton 6 850

19 12 02 fem vas 2 500

19 12 03 nemvas f6mek 1 550

19 12 04 mOanyag 6s gumi 2750

19 12 07 fa, amely kUlonbOzik a 19 12 06{61 300

19 12 08 textili6k '1 050

19 12 09 5sv5nyi anyagok (pl homok, kovek) 11

19 12 10 69heto hulladek (pl. keverekbol keszitett tUzeloanyag) 101 000

Orszdgos KOmyezew6delmi, Termdszetv6delmi ds Hullad6kgazdrilkodrisi Fooszt6ly
l0l6 Budapest, Mdszilros utca 58/a

Telefon: (06-l)224-9100 Far: (06-l) 224-9t63
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19 12 12
egy6b, a 19 12 11t61 kUl6nbdz6 hullad6k mechanikai kezel6s6vel nyert
hullad6k (ide6rtve a kevert anyagokat is)

65 500

20

TELEPULEST HULLADEx (xAzrnRTAsr HULLADEK Es a uAzrARTAsr
HULLADEKHOZ HASONL6 KERESKEDELMI, IPART ES IUTEZMEUVI
HULLADEK), TDEERn/E Az ELKuuoruirerreN GYUJTOTT FRAKcror
!S

20 01 elkiildnitetten gyfijt6tt hullad6k frakci6k (kiv6ve a 15 01)

20 01 01 papir es karton 5 500

20 01 02 uveg 1 950

20 01 10 ruhanemU 940

20 01 11 textiliSk 940

20 01 13* old6szerek 115

20 01 14" savak 23

20 01 15. lugok 23

20 01 17* fenykepeszeti vegyszer 23

20 01 19" n0v6nyv6d6 szer 230

20 01 21* f6nycsOvek 6s egyeb higanytartalmI hulladek 115

20 01 25 6tolaj 6s zsir 260

20 01 26. olaj es zs[r, amely kUlOnbOzik a20 0125-16l 23

20 01 27* vesz6lyes anyagokat tartalmazo fest6kek, tint5k, ragasztok es gyantak 230

20 01 28 fest6kek, tintdk, ragasztok 6s gyant6k, amelyek kUl0nbOznek a20 01 27-tol 260

20 01 29* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 mos6szer 23

20 01 30 mos6szerek, amelyek kUldnboznek a20 01 29-lol 48

20 01 32 gyogyszerek, amelyek kUlOnbOznek a 20 01 31-tol 73

20 01 33.
elemek 6s akkumul6torok, amelyek k6z6tt a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosit6 koddaljeldlt elemek 6s akkumul6torok is megtal6lhatok

230

20 01 34 elemek 6s akkumul6torok, amelyek kUl6nboznek a 20 01 33-t6l 73

20 01 35*
vesz6lyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos 6s elektronikus
berendez6sek, amelyek kUlOnb6znek a20 0121{61 es a20 0123-16l

'1 150

20 01 36
kiselejtezett elektromos 6s elektronikus berendez6sek, amelyek kU16nbdznek
a 20 01 21-t61, a 20 01 23t61 es a 20 01 35-tol

2 800

20 01 37* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fa 115

20 01 38 fa, amely kUlOnbozik a 20 01 37tol 1 400

20 01 39 mUanyagok 5 200

20 01 40 f6mek 3 300

20 02
kertekb6l 6s parkokbol szArmazo hullad6k (a temet6i hullad6kot is
bele6rtve)

20 02 01 biol6giailag leboml6 hullad6k 39 450

20 02 02 talaj 6s k6vek 500

20 0203 egyeb, biologiailag lebonthatatlan hullad6k 850

20 03 egy6b telepUl6si hullad6k

20 03 01 egyeb telepUlesi hulladek, ide6rtve a vegyes telepUlesi hullad6kot is 375 000

20 03 02 piacokon kepz6do hullad6k 1 600

20 03 03 trttisztit6sb6l sz6rmaz6 marad6k h ul ladek I 700

Orszdgos Kdmyezetv6delmi, Termeszetvddelmi ds Hulladdkgazdalkodasi Ftiosztaly
l0l 6 Budapest, Meszdros utca 58/a.

Telefon: (06-l) 224-9100 Fax: (06-l) 224-9163
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20 03 07 lomhulladek 43 500

20 03 99 kozelebbrol meg nem hatarozott lakossagi hulladek 3 500

Osszesen: 949 477

Kozszolgaltato hullad6kgazd6lkod6si kozszolgaltat6si tev6kenyseget Abaliget, Adorjas, Als6mocsoled,
AtsOszentmerton, Aparhant, Apetvarasd, Aranyosgadany, Ata, Babarc, Babarcszol6s, Bab6csa,
Bakoca, Bakonya, Baksa, Banfa, Ber, Baranyahidveg, Barcs, Basal, Belv6rdgyula, Beremend,
Berkesd, Besence, Bezedek, Bicserd, Bikal, Birjdn, Bisse, Boda, Bodolyab6r, Bogad,
Bogadmindszent, Bogd6sa, Boldogasszonyfa, 86ly, Bonyhed, Bonyhadvarasd, Borjed, Bosta,
Botykapeterd, BUkkOsd, B0rus, C0n, Csdnyoszro, Csarn6ta, Cseb6ny, Cserdi, Cserk0t, Cserto,
Csik6stott6s, Csonkamindszent, Dalmand, Darany, Dencshaza, Dinnyeberki, Di6sviszl6, Dombovar,
Dravacsehi, Dravacsepely, Dr6vafok, Dr6vag6rdony, Dravaivenyi, Dravakeresztur, Dravapalkonya,
Dravapiski, Dr6vaszabolcs, Dravaszerdahely, Dravasztara, Dravatamasi, Egerag, Egyhezasharaszti,
Egyhezaskozar, Ellend, Endroc, Erdosmarok, Erd6smecske, Ezsebet, Fazekasboda, Feked,
Fels6egerszeg, Felsoszentmarton, car6, Gerde, Geresdlak, Gilvanfa, Gordisa, Gorcsony,
G0rcsonydoboka, GyOd, Gyongyfa, Gy0ngy0smellek, Gydre, Hark6ny, Hassagy, Hegyhetmaroc,
HegyszentmArton, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Himeshaza, Hirics, Hobol, Homokszentgyorgy,
Horvethertelend, Hossz0het6ny, Huszt6t, lbafa, lllocska, lpacsfa, lstvandi, lvanbatty6n, lv6nddrda,
lzmeny, Jeg6nak, Kacsota, Kakasd, Kakics, Kalmencsa, Kaposszekcso, Karasz, Kasad,
Kast6lyosdomb6, Katadfa, Ketoly, Kekesd, K6mes, Kemse, Keszu, Ketujfalu, Kirelyegyhaza,
Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisbudm6r, Kisd6r, Kisdorog, Kishajmas, Kisharsany, Kisherend,
Kislakabfalva, Kiskassa, Kislipp6, Kismanyok, Kisnyarad, Kistamesi, Kistapolca, Kist6tfalu, Kisvejke,
Kisszentm6rton, Kom16, Komlosd, K6r6s, Kovacshida, Kovacsszenaja, Kozarmisleny, KObleny,
Kokeny, Kolked, K6vag6szol6s, Kovagotdttos, Lak6csa, Lanycs6k, Lapancsa, Lengyel, Liget, Lippo,
Lipt6d, Lothard, Lovaszheteny, LUzsok, M6gocs, Magyarb6ly, Magyaregregy, Magyarhertetend,
Magyarlukafa, Magyarmecske, Magyarsarlos, Magyarsz6k, Magyartelek, Majs, Manfa, Ma6za, Merta,
Mariakemend, Markoc, Marocsa, Marok, Martonfa, Matty, M6za, MecseknAdasd, Mecsekpoloske,
Mekenyes, Mez6d, Mrndszentgodisa, l\4ohecs, Monyor6d, M6cseny, Mucsfa, Nagybudmer,
Nagycs6ny, r, Nagym6nyok, Nagynyarad, Nagypall, Nagypeterd, Nagytdtfalu,
Nagyv5ty, N ugotszenterzsebet, 6b6nya, Ocs6rd, Ofalu, Okoreg, Okorvolgy,
Olasz, Old, Pal6, Palkorya, Palotabozsok, P6prad, Patapoklosi, Patosfa,
Pecs, Pecsbagota, P6csdevecser, P6csudvard, Pecsvarad, Pellerd, Pereked, Peterd, Peterhida,
Pisko, P6csa, Pogany, Potony, Redfalva, Regenye, Rinya0.ilak, Rinya0jn6p, Romonya, R6zsafa,
Samod, S6rok, Sasd, Satorhely, Sellye, Siklos, Sikl6sbodony, Sikl6snagyfalu, Somberek,
Somogyapati, Somogyaracs, Somogyharsagy, Somogyhatvan, Somogyvisz16, S6svertike, Sumony,
Szabadszentkiraly, Szajk, Szalanta, Szalatnak, Szaporca, 526resz, Szaszvar, Szava, Szebeny,
Szederk6ny, Szekelyszabar, Szell6, Szemely, Szentborb5s, Szentd6nes, Szenteg6t, Szentkatalin,
Szentl6szlo, Szentl6rinc, Szigetvar, Szilegy, Szilvas, 526ke, Szoked, Szo16ny, Szuhmdn, Szulok,
SzUr, Teklafalu, Tengeri, Tesenfa, Teseny, T6f0, T6tujfalu, Tdttos, Trlrony, Udvar, Ujpeke, Vajsz16,
Varad, Varalja, Varga, Vasarosbec, Vazsnok, Vejti, Vekeny, Vel6ny, Vemend, Versend, VillSny,
VillanykOvesd, Yokbny , ZAdor, ZalAla, Z1vod, Zengov5rkony, 26k kOzigazgatesi teriileten vegezheti

4.) Telephelvek:

. hullad6kkezel6 kozpont: 7570 Barcs, Nemethegy fi0479t5 hrsz. (KTJ: 10237889i),

. nullad6kgy(jto udvar, atrak6allomes, komposztal6 telep: 7700 Mohacs, '16416. hrsz.
(KrJ:102232892),

. nullad6kgyujt6 udvat. 7720 P6csvarad, 096/1 hrsz. (Kf J. 1022897 15),

. nullad6kgyrijto udvar: 7349 Sz6szvdr, 43714 htsz (Kf J102289726),

. hullad6kgytijt6 udvar.7754 B6ly,0199. hrsz. (KTJ: 102519081),

. hullad6kgyfijto udvar: 7900 Szigetvar, 209911 htsz. (KTJ: 102519380),

. hulladekgytljt6 udvar 6s atrako allomas: 7940 Szentlorinc, 0207112 htsz. (KTJ: 102514488),

. hulladekgyojto udvar: 7800 Sikl6s, 462 hrsz. (KTJ: 102519324),

. hullad6kgy0jt6 udvat.7342 Megocs,080/'1 hrsz. (KTJ: 102519209),

. hulladekgy(jt6 udvar: 7960 Sellye, 062/1 hrsz. (KTJ: 102519298),

. hulladekgyUjt6 udvar: 7682 Bukkosd, 17412htsz. (KTJ: 102452803),

. hulladekgyUjt6 udvar: 7936 Szentlaszlo, 030 hrsz. (KTJ: 102519357),

. hullad6kgyUjto udvar'.7537 Homokszentgyorgy, 17114 htsz. (KTJ: 102364816),

. hulladekgyiijt6 udvar 7822 Nagyharsany, 0483/9 hrsz. (Kf J: 102519232),

Orsziigos Kbmyezetv€delmi, Termeszctvedelmr ds HulladEkgazdrlkodrsi F6osrilly
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. hullad6kgyrijt6 udvar: 7370 Oroszl6, kulterulet 021 hrsz. $f J. 102519276),

. hutladekgy0jt6 udvar: 7815 Hark6ny, kulterulet 0229/19 hrsz. (KTJ: 102519117),

. hulladekgytijto udvar: 7150 Bonyhad, 7512 nrcz. (KTJ: 102337186),

. hullad6kgyr.ijt6 udvar: 7631 P6cs, Postagaiamb utca 3 , 23760154. hrsz (KTJ: 102506678),

. hullad6kgytijtb udvar.7628 Pecs, Eperfas tt 3 42099. hrsz. (KTJ: 101336027),

. nulladekgyrlijto udvar es atrak6allomes: 7633 P6cs, Szigeti tanya 12-14. 526716 htsz
(KTJ: 102487159),

. hulladekgyLijto udvar es atrak6allom6s: 7361 Kaposszekcs6, 564 hrsz. (KTJ: 102461193),

. hullad6kkezelo kozpont: 7639 Kdkeny, 057, 059, 063/9, Szilvis 021 hrsz. (KTJ: 100468989),

. Strak6allom6s: 7300 Koml6, Batthyanyi u. 0132 hrsz. (KfJ:102206479),

. hulladekgyLijto udvar: 7300 Kom16,2946/8 hrsz (KTJ: 102206468),

. hulladekgyrli.ito udvar: 7975 Ketujfalu, 063/2 hrsz (KTJ: 102519173)

ilt.

'1. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tev6kenyseget Kozszolgaltat6 kizarOlag a lu3

pontban felsorolt telepUl6sek kozigazgat6si teruleten vegezheti
2. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tev6kenys6g v6gzese soran be kell tartani a

ll/1. pontban 6s az 1. mell6kletben kozolt engedelyekben foglalt elolrasokat.

3 Kdzszolgaltat6 hullad6kgazd6lkodasi kozszolgaltatasi tevekenys6ge soran nem lepheti tUl

jelen hatarozatban szerepl6 eves mennyisegeket.
4 'Ha 

a jogszabalyban foglalt osszekever6si tilalom ellen6re a haztart6si, vagy a heztartasi

hulladekhoz hasonl6 hullad6k gyujt6sere szolgalo gy(jt6edenybe veszelyes hullad6k kerul, a

Kozszolgaltat6nak a veszelyes hullad6kot az elszallitast megelozoen, vagy a telephelyere

t6rt6no 
-beszallitast 

kovetoen a nem veszelyes hulladektol el kell kill6nitenie, ha erre a
moszaki lehetosegei biztositottak.

5 A minositesi engedely nem mentesit az egyeb engedelyek meglete aldl, hullad6kgazdalkod6si

k6zszolgaltatasitev6kenys69 megfelelo hullad6kgazdalkodasi engedely brrtokaban v6gezhet6.

6. A hulla-dekgazdalkodesi kOzszolg6ltatds sor6n atvett 6s szellitott hulladekok kizet6lag

megfele16 h-ulladekgazdalkod5si enged6llyel rendelkez6 hulladekkezelok r6szere adhat6ak et

a h;llad6kkezelo hulladekgazdelkodZsi enged6ly€ben szereplo atv6teli mennyiseg erejeig

7 A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas teljesit6se csak torv6nyben vagy kormanyrendeletben

meghatdro-zott esetekben szun;teltetheto vagy korlatozhato, valamint az ingatlanhasznal6

k6rEsere onkormanyzati rendeletben megh. tarozott esetekben szuneteltethet6.

a. kozszoEa[at6 az onkormanyzati hulltdekgaz dalkodasi kozfeladat folyamatos elletasa16l

gondoskodni koteles a kdzszolgaltatasi teruleter.
s. X nulladet<gazdelkodasi kozsz;lgaltatas kereteben Kozszolgeltato koteles az ingatlanhasznalo

attal Kozsiolgdltat6 szallit6eszkOzehez rendszeresitett gyr:ijtoed6nyben gytijtott telepUl6si

hulladdkot, hiztartdsban k6pzodo zoldhulladekot, vegyes hulladekot, elkulonitetten gyujtott

hulladekot Osszegytijteni es elszallitani, a lomtalanitas korebe tartoz6 lomhulladekokat az

ingatlanhasznal6tOl os
hulladekgy(JtO Ponton,
osszegyujteni es elszal

'10. Kozszolgaltat6nak gondoskodnia kell a hu

hullad6k kezeleser6l, vagy a hulladek
rendelkezo - hulladekkezel6nek torteno atadaserol

11. Kdzszolgaltat6nak legalabb 6vente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanltas

megsze;ez6s616l, a lomtalanitas soren K6zszolgeltatonak atadott vagy a k6zterilletre

heliezett lomhulladek atvete1610l, osszegyojteserol, elsz6llitasa16l'

12. Koiiszoqaftat6 hutlad6kgazdalkod5si kozizolgdltatason kivuli egyeb hulladekga-zdalkodasr- 
engeoerihez vasy nyir-vantarta.o" 

".1"'n1,",,":Tlut:" 
n'':'.0"?l:*0fl["i.?:, 

'"'r1"n'"'nurne1
nyilv6;taftasba vetelhez kotott hulladekgazdalkodasi
ugy megszervezni, hogy az a hullad6kgazdalkodasi
lyeztesse.

13. Kozszolgaltat6 hulladekgazdalkodasi kozszolg6ltatason kivuli egy6b hulladekgazd6lkod6si

engedellhez, illetve nyiivantartesba vetelhez kotott hulladekgazdAlkodasi tevekenyseg6bol

s.Ar^aio eredmenyet koteles a kozszolgeltatasra forditani'

t+ n nuttaoergazdalkodasi kozszolgaltatas kSrebe tartozo hulladekkal kapcsolatos nyilvantartesr

es adatszoigaltatast kotelezettse-gek teljesit6serol a K6zszolgaltatonak gondoskodnia kell

Orszegos Kdmyezelvddelmi, Term6szetvedelmi €s HulladikBazdiilkodasiF6oszliily
l0l6 Budapest. Mfszeros utca 58/a
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16.

17

Kozszolgaltato kdteles az ingatlanhasznalot folyamatosan tajekoztatni az elkulonitett gyUjtes
oszton26se es hat6konysaganak novel6se erdekeben jogszabalyban meghatarozott
tartalommal es m6don
Kdzszolgeltat6 koteles biztositani, hogy az ingatlanhasznel6 a vegyes hulladek gy0jt6sehez
legalebb 2 kiilonbozo Urmedeku gyr.i.it6ed6ny kozul valaszthasson A gy0jtoed6ny m6ret6nek
igazodnia kell az erintett ingatlanon k6pzod6 hullad6k mennyis6g6hez, valamint meg kell
felelnie a hatalyos jogszabelyi e16i16soknak.
Kdzszolgaltat6 koteles a telepUl6si hulladek elkUlonitett gyr.ijtesere szotgat6 gyr:ijt6edenyt
a gy0jt6ed6nyben elhelyezhet6 hullad6kfajtara 6s -jellegre vagy -tlpusra utalo, egy6rtelmrien
felismerheto es megkUlonboztethet6 szinnel, valamint jelz6ssel vagy felirattal ellatni
A feliratnak tart6snak, j6l lathatonak es olvashatonak kell lennie. Ha a telepul6si hulladekot
hulladekgyUjt6 zsdkban gytijtik, a zsekot olyan szinnel, jetzessel vagy felirattal kell ellatni,
amelyb6l egy6(elmuen kiderul, hogy a zsek milyen hullad6kot tartalmaz.
A hullad6kgazdalkodasi kOzszolgaltatas k016be tartoz6 hullad6k elszallltasat 26rhato kont6ner
vagy a kipozest 6s kiszOr6dast megakadalyoz6, ideiglenes takaresI kont6ner alkalmazasaval
es az e felteteleket biztosito, az egyes hullad6kfajtak atuetelere alkalmas fel6pitmennyel
rendelkez6 celgeppel, szellit6jermUvel kell v6gezni a kornyezet vesz6lyeztet6s6t,
szennyezeset, kerosites6t kiza16 m6don
Kozszolgeltat6nak az elkulonltetten gyrljtott telepulesi hullad6kot szuks6g szerinti
gyakorisSggal, a vegyes tovabba mas fajtajU, jettegri vagy tipusu hu ad6kt6t etkutonitve ketl
elsz6llitania.
KOzszolgaltatonak - ha jogszabely elt6r6en nem rendelkezik - a vegyes hu adek
Osszegyr.ijteserol 6s elszallitesArol hetente legalabb egy alkalommal gondoskodnia kell.
Kozszolgaltat6nak - jogszabalyban foglalt kivetellet - az ingaflanhasznal6t6l legalabb
a mrianyag-, fem-, papir- 6s vegyes hulladekot hazhoz meno gytijt6si rendszerben ke
elszallitania.
Amennyiben KOzszolgaltato hullad6kgytijt6 udvart Uzemeltet, biztosltania kell az egyes
hulladekgazddlkod6si letesitm6nyek kialakitasanak es uzemeltetes6nek szabalyai16l s;6t6
24612014. (lX 29 ) Korm. rendetet (a tovebbiakban: 246t2014 (lX. 29 ) Korm rendetet)
1. mellekleteben meghatdrozott mtanyag-, fem- 6s paplrhulladek elk0lonitett gyrijteset az
altala tizemeltetett hulladekgyrijt6 udvarban is Ha az uveghulladek etkulonitett gyujteset a
Kdzszolgaltato hazhoz meno gy(jt6si rendszer keret6ben nem biztositja, az uvedhuilad6kot
legalabb hulladekgyrijt6 udvarban 6s hu ad6kgyrijt6 szigeten kell atuennie.
Ha a hulladekgazdatkodasi kozszotgaltatas korebe lartozo hullad6k Kdzszolgattat6 altal
t0rt6n6 a,tvetelekor, osszegyujtesekor, etszallitasakor a hu adek a gytijtoedenyb6ikiesik vagy
kisz6r6dik, a hullad6k felszedes6rol es elszellitesa16l, valamint-i ierutet megtisztitais5i6t
KozszolgAltat6nak haladektalanul gondoskodnia kell.
A hulladekgazd6lkodasi kozszolgeltatas kor6be tartozo hulladek ingaflanhasznel6tol tort6n6
etvetelet, osszegy0jteset es elsza iteset vegzo Kozszotgattat6 gyr.ijt6jarmuv6n munk6t vegz6
alkalmazottak k6ziit tegatebb egy jetentev6nek a nurraoer--atveieter", oss."gyrilteiZie
vonatkoz6 alapfokU szakirenyi kepesitessel kell rendelkeznie.
Kdzszolgaltat6 az etktitonitetten gy(ijtott hullad6k hasznositaset vagy ertatmaflanitasat
mege1626en gondoskodik a hu adek valogat6miibe tort6n6 elsz6[it-isa16l, vatamint a
hasznosithat6 osszetevoknek el6keszit6 mUve| t [tjan tOrt6n6 valogatesa16l
Anyagaban kell hasznositani a valogat6muben varogatott oryan hu-irad6kot, amery anyaganak
osszetetele es minosege alapjan erre alkalmas.
A hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltatas kdr6be tartozo hullad6k hulladeklerak6ban csak ajogszabalyban leirtak teljesUlese eset6n rakhat6 le.
Kdzszolgaltat6 hulladekgazdelkodesi kozszo196ttatasi tevekenysege a mesodlagos hulladekokkdz ..kizerclag a hurradekgazdarkodasi kozsrorgertat6s koreben osszegyr.jjtott, atvett, ifletve
elszellitott hulladekok kezelese so16n kepzcido, tovabbi kezel6st r-genylo masodlagos
hulladekokra terjedhet ki.
Kozszolgaltat6nak a hulladekgazd6lkod5si kozszolgaltatasi tev6kenys6ge soren
maradektalanul be kell tartania a iogszabalyi el6lrasokat.
A hulladekgazdalkodesi k6zszolgaltatasi szezod6s megszrin6se vagy megszuntetese eset6n,e k enged6llyel, vagy a megfetelos6gis Uj ttato kiv6taszt6saig, de tegfetjebb hats ta anul ellatja.

k kozszolgaltatdsi szezod6sben, valamintjogszabalyban meghatarozott c6rok ere16se 6rdek6ben iregfererosegi verem6nnyer ..""d"ik;;6
kozszolgaltat6i alvellalkoz6t vehet igenybe.
Kozszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatiisr tevekenyseg ellatas6hoz ig6nybe
vett kozszolga[at6i atvellalkozoinak meg kell felelniuk a mindenkori jogs.Loatyi 

"toirasofnrt.
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Kozszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltat6si tevekenyseg elletasahoz igenybe

vett kozszolgaltatoi alvallalkoz6k szemelyeben, illetve a kozszolgaltatoi alvellalkozok

hulladekgazd6lkod6si kozszolgaltatasi tevekenyseget erinto hulladekgazdalkodasi

engedelyLiben bekovetkezett valtozasokat a jogszabalyban el6irt haterid6n beli.jl be kell

jelentenie
kOzszolg6ltat6 koteles a k6zszolgaltat6i alvallalkoz6krol, azok adatair6l, illetoleg

ig6nybev6teluk mertekerol minden 6v januar 31-ig a jogszabalyokban foglaltak szerint

tajekoztatast adni.
A minosit6si engedely kiallit6sanak alapjaul szolgalo felteteleknek a minosit6si engedely

idobeli hatdlya alatt Kozszolgeltatonak folyamatosan meg kell felelnie

Kozszolgelt;t6 koteles a telepul6si onkormanyzat, az onkormanyzatok tarsulasa, valamint a

Koordin5lo szerv mint vagyonkezelo altal a resz6re uzemeltetesre atadott letesitmenyeket,

eszkOzOket, vagyonetemeiet, valamint a hullad6kgazdelkodasi kozszolgeltatAssal 6rintett

egyeb hulladekgazdalkodasi l6tesitm6nyt uzemeltetni-

K"oiszolgdltat6 
'koteles a jogszab6lyban foglalt eloirasoknak megfelel0 ugyfelszolgalatot

mr:ikodtetni.
a feladatko16be tartoz6 hulladekgazdalkodasi

Yelemmel UgY valassza meg, hogy a

i tervekben foglalt megelozesi' hasznositasi es

I

Kozszolg6ltat6 tevekenyseget az orsz6gos Hullad6kgazdalkodasl Kozszolgaltatasi Tervben

eloirtaknak megfeleloen koteles ellatni

tv.

Jelen min6sit6si enged6ly 2022 szeptember 30 napjeig hat6lyos'

v.

Jelen adatvdltoz6s bejelentesi e[aresaban a Kormanyhivatal megallapitotta, hog.y 30'000,- Ft, azaz

n"i.in""r"r. torint ossiegU etldrasi fcittseg merult fel, imelyet Kozszolgeltat6 megfizetett

vt.

, veglegesse
a kozlest6l

, ivatalhoz 3

t birelja el, a

k tartja targyalast tart'

INDOKOLAS

Kozszolgaltato20l5.szeptembel2S.encll.minositesiosztalyravonatkozomin6sit6siengedely
kiad6salrdnti k6relmet nyujtott be a F6felugyel6segre'

kgazddlkod6si kozszolgaltatasi tevekenyseg

legU szolgaltatasert fizetendo igazgausi szolg

tdv6bbiaiban: VM rendelet) l mell6kletenek

iranti kerelemre vonatkozo - 150 000'- Ft

megfizette.

hianyp6tlesokat kovet6en - megfelelt

A galta, hogy Kozszolgaltat6 nonprofit gazdasdgi tarsasag' valamint megfelelo

hu engeoliiekket rindelkezik Kozszolgeltai6 nyilatkozatot t:Il hogv

onosaggar";;;ien;;'i;il;t'nincs'valamintakoztartozasmentesadozoi
adatbezisban szerePel
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KOzszolg5ltat6 nyilatkozott, hogy olyan hulladekgazdalkodasi enged6llyel rendelkezcj gazddlkodo
szervezetnek min0sul, amelyben a telepulesi onkormanyzat es az 6nkormanyzat tarsulasa a
szavazatok tobbseg6vel tulajdoni hanyada alapj6n kdzvetve rendelkezik, es a tarsasag
tulajdonosakent jogosult arra, hogy a vezeto tiszts6gvisel6k 6s a felugyelobizottsag tagjai tobbseg6t
megvalassza vagy visszahivja.

A hullad€kgazddlkodasi kdzszolgaltatas kor6be tartoz6 hulladekok faitaja, tipusa, le ege, mennyisege,
valamint 0sszet6tele - az Mrv 8. S (2) bekezdes D pontjat figyetembe v€ve - a hu'itadekjegyzekr6t
szbl6 7212013. (Vltt. 27 .\ VM rendetet atapjan ker0tt meghrtarozasra.

Fofelugyeloseg az engederyezesi erjaras soran vizsgarta, hogy Kozszorgartat6 artar a
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonnl kiv5nt hullad€kii tipusa -e. 

,"nny,r"g"
Kozszolgaltat6 es alv6llalkoz6l hulladekgazdarkodesi engedelyei alapjen biztositott

^.38512014. 
Korm. rendelet2 S (1) bekezdesenek 2. es 3. pontjai alapj6n:

"?, hu adekgazdekodesi kazszolgetbfts k6r6be taftoz| hufiad\k: a hu ad6kr6r sz6r62012 evi jLXXXV. taN1ny (a to.v1bbiakban: Ht ) 42 s o oeiezdes a)-d) pontlanan iegillirozottaxszerint asszegvaibft, etuett, illetve elszdllitoi nutiioe'*, iaeenve bz' ityen' numiei ii)ircseoat
sz 1rmaz1 mesodl agos h ut lad6 kot is;
3 masodlagos hulladdk: a hu adekgazdalkodesi kazszobeftabs karebe bttoz6 hullad,k kezercsesordn k€pzOd1, bvebbi kezetest igenyb mandek hultadeki,

A Ht. 42. S ('l ) bekezdes a){) pontjai atapjan:

,,4 hulladekgazdekodesi kAzszotg6ltat6s keret,ben a kazszolqAfta..,:a) az ingatranhaszn1tok 6rtar ; kozszorge ab szattiiiiiiiizenez rendszeresitett gyajbedenybengyajbft tereparesi huladekot az ingallanhasznatona- oiizesyarti 6s erszerfitja _ ide,r.tve ahezbft6sban kepz6d6 zdtdhuilad6k, iegyes nuttadei,- vatiini'ai etxaoiitettei"iyaitoi"irtaoexdsszegyAjrcs es ebz6lfibs6t is,
b) a lomtalanifts karebe bftozo lomhullad,kot az inga anhaszn,t kt6l asszegyajfi, illetve etveszi eselsze iua,
c) az 

'ltata 
iizemelteteft huttadekglt1!:g ponton, huttad6kgy0jt6 udvaron gy,jtAtt vagy etuebti hetyen6.t.vett h u lladekot Asszegy1jti 6s .lsz6lt itja,

d) az elhagyott, iltetve ettenAri26s sond;;koeii ; ;;i;;;i. r"::: ",:",ff:;:,!:,*::ff:;;;;::I:f ;i::,,X!,ll|hulladekgazdekodesi kazszotge nt"i.O) 
*

A Ht. 2. S (1) bekezdes 43, 21. 6s22.pontja atapjen:

'i43j terep,resi hulrad6k: a hezbrtesi es a hezbft6si hu,ad6khoz hason16 szirerd huradek;

hu ad6k:
ide,ttve a elktl5nitetten gyujtAtt, valanint

, vatamint ,1:!:!9: ad0t6s. c6tj6ra haszn\tt
hulladekot; tytsegetDen es rcrlbbn kepz1do
22. hezbnesi hu,ad€khoz has?nt6 

!1t!!!adgk: az a vegyes, ittetv.e elk,l,nitetten gy,jb, hu,adek,
fr::!r,; 

hazbftesokon kivat k6pz6dik, es br*seoii:.-;s;erc*,rcben a hezbttdsi hu,adekhoz

A 
. 
F.ferugyer.seg az engederyezesi erjares.soran figyerembe. vette Kozszorg.rtat6 huradekgyurt.udvar i.izemertetesere vonatkoz6 enge'd6ryeit, u.triiii . iiatzor n rx 

--igi 
k-or,n.'"r"'ni-JL,o"n

:XU'i?[1,:"'a 
F6relusveloses 

"rin nrili jeiokk"r"iort?ri-irrr"oeisazdatkodasi 
kozszotsertatast

A F6felugyel6seg oKTF-KP/13155-9/20'15. iktatoszdmu haterozatavat Kdzszolgettat6t c/l min6sitesiosztAlyba sorolta es r6szere
vonatkozo minositesi enqed6lvt
( 1) bekezdese alapje-n ;
1414934-28t20i3. es 1 4t4934-2
kladott hulladekgazdatkodesi koz
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Kozszolgaltat6 2016. majus 2-an erkezett beadvanyeban a hullad6kgazdalkodasi tev6kenys6get 6rinto
adataiban t0rt6n6 veltozes miatti adatveltozasi bejelentest tett a hulladekgazdelkodesi enged6lyeiben,
a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenysegbe bevonni kivant hulladekok mennyis6geben,
illetve az alvallalkozok enged6lyeiben bekovetkezett valtozAs tekintet6ben.

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1 mell6klet5nek 5 c) pontjaban meghatArozott - Kozszolgaltato
hullad6kgazdalkodasi tevekenyseget 6rint6 adataiban torteno veltozas eseten szUkseges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgdltatdsi d ijat megfi zette

A h ullad6kgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonni kivant hulladekok tipusa 6s mennyis6ge
Kozszolgaltat6 6s az ig6nybe vett alvallalkozok hullad6kgazdelkodasi engedelyei alapjan biztositott.

A Fofelugyel6seg az adaveftozas bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgeltato
OKTF-KP/13155-9/2015 iktat6szAmU min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv 17. $ (2) bekezd6se alapjan a F6felugyeloseg OKTF-KP/5923-2/2016 iktat6sz6mon 0j
minosltesi engedelyt adott ki Kozszolgaltat6 r6szere es az enged6ly kiadaseval egyidejuleg az
OKTF-KP/'131 55-9/2015 iktat6szami min6sit6si enged6lyt visszavonta

Kozszolgaltat6 20'16 j0lius 13-an a Fofelugyel6segre 6rkezett beadvenyeban tajekoztatta a
Fofelugyel6seget, hogy az OKTF -KP15923-212016. iktat6szemon kiadott minosit6si enged6lyben
szerepl6 Magyarszek K6zs6g Onkormanyzati Telepulesuzemeltetesi Szolgeltat6 es Kereskedelmi
Nonprofit Korlatolt Felel6sseg0 TArsasagot a tov6bbiakban nem veszi igenybe alvallalkozokent
Kdzszolgaltato level6hez csatolta a vallalkozasi szerzod6s megszunteteset igazol6 dokumentumot.

A hulladekgazd6lkodasi kozszolgaltatasba bevont hulladekok tipusa 6s mennyisege Kozszolgattato 6s
az igenybe vett alvellalkozok hulladekgazdalkodasi engedetyei atapjan tovebbra is biztositott

Pz OKf F-KP15923-212016. iktat6szamon kiadott minositesi engedetyt a Fofetugyel6seg
OKTF-KP/s923-4/201 6. iktat6szamon hrvatalb6l m6dositotta.

Kozszolgaltat6 2016. augusztus 23-an erkezett beadvanyaban a hulladekgazdalkodasi tev6kenyseget
erint6 adataiban t0rt6no valtozes miatti adatueltozasi bejelent6st teft a hulladekgazdalkodesi
engedelyeiben, a hullad6kgazdelkodesi kozszolgeltatasi tev6kenysegbe bevonni klvant hullad6kok
mennyisegeben, illetve a hullad6kgazdelkodesi kozszolgaltatasi tevekenys69be bevonni kivant
telephelyekben bekovetkezeft valtozas tekintet6ben

Kozszolgaltato a vM rendelet 1. meltekletenek 5. c) pontjaban meghaterozott - Kozszolgeltat6
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erint6 adataiban torteno v6ltozds eset6n szukseges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgeltatasi dijat megflzette.

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaftatasba bevonni kivant hulladekok tipusa es mennyis6ge
Kozszolgeltat6 es az ig6nybe vett alv6llalkoz6k hullad6kgazdalkodesi engedelyei alapjen biztositott

A F6felugyel6seg az adatualtoz6s bejelent6si eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszotgaltat6
OKTF-KP15923-412016 iktat6szamon m6dositott, OKTF-KP/S923-2/20'16. iktat6szamon kiadott
min6sit6si engedellyel rendelkezik

Az liltv '17 S (2) bekezd6se alapjan a Fofelugyeloseg OKTF-KP/5923-7/2016. rktatoszamon Uj
min6sit6si engedelyt adott ki Kozszolgaltat6 reszere 6s az engedely kiad6sdval egyidejUleg az
OKTF-KP/5923-4/2016. iktat6szdmon m6dos[toft, OKTF-KP15923-212016. iktat6szemon kiadott
min6sitesi engedelyt visszavonta.

Kozszolg6ltat6 2016. szeptember 20-6n erkezett beadvanyaban a hullad6kgazd6lkod6si
tev6kenys696t 6rinto adataiban tdrteno veltozas mratti adatvaltozasi bejelent6st tett a
hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, a hulladekgazdilkoddsi kdzszolgeltat6si tevekenys6gbe
bevonni kivant hulladekok mennyiseg6ben, rlletve a hullad6kgazd6lkodasi kozszolgdltat6si
tev6kenysegbe bevonni kiv6nt telephelyekben bekovetkezett valtozas tekintet6ben.
Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgattat6
hulladekgazdalkodasi tevekenys6get erinto adataiban tOrteno veltozas eseten szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgatesi szolgaltatasi dijat megfizette
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A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonni kiv5nt hulladekok tipusa 6s mennyisege
Kozszolgeltat6 6s az igenybe vett alvallalkoz6k hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan biztositott.

A F6felugyel6seg az adatveftozes be.ielentesi eljaras soren megallapitotta, hogy Kdzszolgaltat6
OKTF-KP/5923-7/2016. iktatoszemon kiadott minosltesi enged6llyel rendelkezik

Az Mlv. 17 S (2) bekezdese alapj6n a F6felugyel6s6g OKTF-KP/5923-9/2016. iktat6szamon uj

minoslt6si engedelyt (a tovirbbiakban. Engedely) adott ki Kozszolgaltato r6szere 6s az enged6ly
kiadaseval egyidejLileg az OKTF-KP/s923-712016 iktat6szamon kiadott minosit6si engedelyt
vrsszavonta

Kozszolgaltatot6l 2016. szeptembet 29-en az Engedely hat5ly6nak meghosszabbitasa iranti k6relem
erkezett a F6feltrgyelosegre.

A Fofelugyel6seg megallapitotta, hogy KozszolgAltat6 az Mtv 13. S (1) bekezdes6ben foglalt haterido
megtartaseval kezdem6nyezte a min6sit6si engedely idobeli hatalyenak meghosszabbitasat

Kozszolgeltato a VM Rendelet 1 melleklet6nek 3. pontl6ban meghaterozott - L minosit6si fokozatra

vonatkot6 min6sit6si engedely meghosszabbitas iranti kerelem eseten szirks6ges - 120.000,- Ft

igazgatesi szolgeltatesi dijat megfi zette

A Fofelugyeloseg megallapitotta, hogy Kozszolgaltatonak - a Ht. 41. S (3) bekezdese alapjan - a

hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatasi tevekenys69 ellatasahoz igenybe veft alvallalkoz6jenak - az

Engedely !. metteklet6ben feltuntetett OKO-DOMBO Domb6vari Kornyezet- 6s Hullad6kgazd6lkodAsi

Nonprofit Korl6tolt Felel6ssegrl Tarsasagnak - hulladekgaz dalkodasi engedelyeiben veltozas

kovetkezett be.

A Fofelogyeloseg megeltapitotta, hogy a m6dosit6s az Enged6lyben foglaltakat nem erinti, kizarolag

az Engedely mellekleteben foglaltakat, igy a hullad6kgazddlkodasi tevekenysegek nyilvantart6sba

vetelerol, valamint hatosegi engedelyez6serol sz6l6 43912012. (Xll 29.) Korm rendelet

(a tovabbiakban: 439t2012. (Xll 29 ) Korm rendelet) 14. s (1) bekezdese alapien az Engedelyt

OKTF-KP/5923-1 1i2016 iktat6szamon hrvatalbol modositotta.

A F6felugyel6seg a min6sitesi engedely hatalyanak meghosszabbitSsa iranti eljaras soran

megallapiiotta, hogy a min6sit6si engedely kiallitasenak alapjeul szolgal6 felteteleknek Kdzszo-lg6ltat6

megtetei, valamint a minositesi osztalyra tekintettel kornyezetiranyitasi programmal nem rendelkezett.

A Fofelugyeloseg megallapitotta, hogy az Enged€ly meghosszabbitasanak akadalya nincs, ez6rt

KozszotgZitato keretm6re az OKTF-KP/5923-1112016. iktat6szamon modositott Engedely hataly6t

oKTF-KP/9414-6/2016. iktatoszamu hat6rozateval az Mtv 13 S (2) bekezdese alapjan

meghosszabbitotta.

K6zszolgAltat6 2016 december 15-en 6rkezett beadv6nydban a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget

erintO ar=dataiban tdrten6 valtozas miatti adatvaltozasr bejelent6st tett a hulladekgazdalkodasi

enged6lyeiben, a hulladekgazdalkodasi kozszolg6ltatasi tev6kenysegbe bevonni klvant hulladekok

me-nnyis6g6ben, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenysegbe bevonni kivant

telephelyet<ben, illetve az alviillalkoz6k engedelyeiben bekovetkezett valtozes tekinteteben

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mell6kletenek 5 c) pontjiban meghatarozott - Kozszolgaltat6

hu ad6k-gazdalkodasi tev6kenyseget erint6 adataiban tOrteno valtozas eseten szUkseges - 30.000,- Ft

igazgatasi szolgaltat6si dijat megfizette.

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonni kivant hulladekok tipusa es mennyisege

KOzszolgelt;t6 es az igenybe vett alvallalkoz6k hulladekgazdalkodasi enged6lyei alapjen biztositott

A Fofelugyeloseg az adatv6ltozds bejelentesi eljeras soran megallapltotta, hogy Kozszolgaltat6

OKTF-Kp19414-672016. iktat6szamon meghosszabbitott, OKTF-KP 15923-1'112016. iktatoszamon

m6dositott, oKTF-KP/s923-9/2016 iktatdszemon kiadott min6sitesi engedellyel rendelkezik

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Fofelugyetoseg oKTF-KP/5923- 13/2016. iktat6szamon uj

minositesi enged6lyt adott ki Kdzszolgaltat6 reszere es az engedely kiaddsaval egyidejuleg az

OKTF-Kpi 9414-6/2016. iktatoszemon meghosszabbitott, OKTF-KP15923-1112016. iktat6szamon

modositott, OKTF-KP/5923-9/2016 iktatoszamon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta
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A Fofelugyelos6g 2016. december 31. napj6val jogutodlassal megszuntet6sre kerult
A kornyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hatosegi es igazgatesl feladatokat ellat6 szervek
kijeloleser6l sz1loT'112015. (lll 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 7112015 (111.30.) Korm rendelet)
10 g f) pontja alapjan a hullad6kgazdalkodasi k6zszolgaltatesi tevekenys6g min6siteser6l szol6
t0rv6ny szerinti kornyezetv6delmi hat6segkent a Pest Megyei Kormanyhivatal j6r el

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivatalhoz 2017. februdr 14. napjan erkezett beadvanyeban a
hullad6kgazdalkodasi tevekenys6g6t erinto adataiban todenO valtozas miatti adatvaltozAsi bejelentest
tett a hullad6kgazdalkodasi enged6lyeiben, a hulladekgazd6lkodasi kozszolgaltatasi tevekenysegbe
bevonni kiv6nt hulladekok mennyis6g6ben, valamint a h ulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesi
tevekenysegbe bevonni kivant telepulesekben bekovetkezett veltoz6s tekinteteben.

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1 mell6kletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kdzszolgaltat6
hullad6kgazd6lkodasi tev6kenyseg6t erinto adataiban tdden6 valtozas eset6n szukseges - 30.000,- Ft
igazgatesi szolgaltatasi dijat megfrzette.

A Kormenyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatasba bevonni
kivent hulladekok tipusa es mennyis6ge KozszolgAltat6 es az igenybe vett alvallalkoz6k
hulladekgazd6lkodesi engedelyei alapjan biztositott

A hulladekgazdAlkodAsi kozszolgeltatasi tevekenysegbe [jonnan bevonni kivant telepUl6sekre
K6zszolgaltato, illetve alvellalkoz6i rendelkeznek hatelyos hulladekgazdelkodasi enged6lyekkel.

A Kormanyhivatal az adatualtozas bejelent€si eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgatato
OKTF-KP/s923-13/2016. iktatoszamon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik

Az Mtv 17. $ (2) bekezd6se alapjan a Kormanyhivatal PEIKTF 12022'512017. trgyiratszamon Uj

minosit6si enged6lyt adott ki, 6s az enged6ly kiad6saval egyidejtlleg az OKTF-KP15923-13/2016.
iktat6szamon kiadott minosit6si engedelyt visszavonta.

Kozszolgaltato a Kormenyhivatalhoz 2017. aprilis 18 napjan 6rkezett beadvdny6ban a
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erint6 adataiban t0rt6no veltozas miatti adatvAltozesi bejelentest
tett a hulladekgazd6lkodesi enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazdalkodasi
kozszolgAltatesi tevekenysegbe bevonni klvent telepul6sekben bekovetkezett valtozas tekintet6ben

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5 c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdalkodesi tevekenyseget 6rint6 adataiban toden6 valtozas eseten szuks6ges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi d ijat megfi zette

A Kormanyhivatal vizsgelta es megallapitotta, hogy a hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatasba bevonni
kiv6nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge Kozszolgaltat6 6s az ig6nybe vett alvallalkoz6k
hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan tovabbra is brztositott.

A hullad6kgazdalkodasi kozszolg6ltatasi tev6kenysegbe ojonnan bevonni kivant telepulesre
K6zszolgAltat6, illetve alvallalkoz6i rendelkeznek hatalyos hullad6kgazdelkodasi enged6lyekkel.

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy Kozszolg6ltat6 a valtozest kovetoen tovabbra is

megfelel a C/1. minosit6si osztaly kovetelm6nyeinek.

A Kormanyhivatal az adatvaltozes bejelentesi eljares soran megallapitotta, hogy Kdzszolgaltato
PElKfF2022-512017. ugyiratszamon kiadott minOsitesi engedellyel rendelkezik.

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

min6sit6si engedelyt adott ki, 6s az enged6ly kiadSsdval egyidejUleg a PEIKf F 12022-512017

ugyiratszamon kiadott minositesi engedelyt visszavonta

Kozszolg6ltat6 a Kormenyhivatalhoz 2017. mejus 29. napjan 6rkezett beadvenyaban a
hullad6kgazdalkodasi tevekenyseget 6rinto adataiban torten6 v6ltoz5s miatti adatveltozasi bejelentest
tett a hulladekgazd6lkod6si engedelyeiben, telephelyerben, valamint a hulladekgazdalkodasi
kozszolgAltatasi tevekenysegbe bevonni kiv6nt hulladekok tlpusaban 6s mennyis6geben, valamint
telepulesekben 6s az igenybe vett alv6llalkoz6kban bekovetkezett valtoz6s tekinteteben.
Kozszolgattat6 a VM rendelet 1 mellekletenek 5 c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltato
hulladekgazdalkodesi tevekenyseget erint6 adataiban tort6no valtozas eseten szuks6ges - 30.000,- Ft

igazgatasi szolgeltatasi di.lat megfizette.
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A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy a hulladekgazdelkodasi kdzszolg6ltatdsba bevonni
kivant hulladekok tipusa 6s mennyrsege Kozszolgaltato es az igenybe veft alvellalkozok
hulladekgazdalkodesi engedelyei alapjan tovabbra is biztositott

A hulladekgazddlkod5si k6zszolg6ltatesi tev6kenys6gbe Ujonnan bevonni kivdnt telepijl6sre
Kdzszolgaltat6, illetve alvellalkoz6i rendelkeznek hatelyos hulladekgazdAlkodasi engedelyekkel

A Kormanyhrvatal vizsgalta es megallapitotta, hogy KozszolgaltatO a veltozast kovet6en tov6bbra is
megfelel a C/|. minositesi osztaly kovetelmenyeinek

A Kormanyhivatal az adaualtozas bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy K6zszolgaltat6
PE|KTF12022-812017. ugyiratszamon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese atapjan a Kormanyhivatal pEtKfFn022-201201 7. ugyiratszamon Uj
min6sit6si enged6lyt adott ki, 6s az engedely kiadasavat egyidejtileg a pEtKfF DOZ2-B\2O17.
Ugyiratszemon kiadott minositesi enged6lyt visszavonta.

Kozszolgeltat6 a Kormanyhivatalhoz 2017. augusztus '18. napjan 6rkezett beadvanyaban a
hulladekgazd6lkodasi tevekenyseget erint6 adataiban tort6no valtozas miatti adatvaltozAsi bejelent6st
tett a hulladekgazdalkodesi engedelyeiben, telephelyeiben, a hullad6kgazdalkodasi kozszolgSltatesi
tevekenysegbe bevonni klvent hullad6kok mennyiseg6ben, valamint telepul6sekben bekovetkezett
valtozas tekintet6ben.

Kdzszolgeltat6 a vM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontj6ban meghaterozott - Kozszolgaltato
hulladekgazdalkodasi tevekenys6get erint6 adataiban tdrt6no vAltoz6s eset6n szukseges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgAltat6si dijat megfi zette

A Kormanyhivatal vizsgalta es megellapitotta, hogy a hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatasba bevonni
kivant hulladekok mennyis69e Kozszolgaltato es az igenybe vett alvallalkoz6k hulladekgazdalkodasi
engedelyei alapjan biztositott.

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenysegbe ujonnan bevonni kivant telepul6sre
Kdzszolgaltat6, rlletve alvellalkozoi rendelkeznek hat5lyos hulladekgazdalkodasi engedelyekkel

A Kormenyhivatal vizsgelta es megallapitotta, hogy Kozszolgaltato a veltozast kovetoen tovabbra is
megfelel a C/1. min6sit6si osztaly kovetelmenyeinek

A Kormanyhivatal az adatvAltozas bejelentesi eljeras soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltato
PEIKfF 12022-2012017 Ugyiratszemon kiadott min6sitesi engede yet rendetkezik.

Az Mtu 17. s (2) bekezdese atapjan a Kormdnyhivatat pEtKTFt2o22-26t2017. ugyiratszemon [j
1l]o1!esi engedelyt adott ki Kdzszolgaltato resz6re, es az engedely kiadas6vai egyide.lrileg a
PElKTF12022-2012017. Ugyiratszamon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta.

Kozszofg6ltat6 a Kormenyhivatalhoz 2017. december 5. napjen orkezett beadvanyaban a
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget 6rint6 adataiban torten6 vAltozes miatti adatviiltozesi bejelentest
tett a hullad6kgazdalkodasi engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazdelkodasi
kozszolgaltatesi tevekenysegbe bevonni kivant hullad6kok tipus6ban 6s mennyisegeben
bekdvetkezett valtozes tekintet6ben.

Kozszolg6ltat6 a vM rendelet 1. mell6kletenek 5 c) pontjaban meghat6rozott - Kdzszolgaltato
hulladekgazdalkodesi tevekenyseget erint6 adataiban toden6 v6ltozas eaet6n szukseges - 30 0-00,- Ft
igazgatasi szolgAltatesi d ijat megflzette.

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonni
kivant hulladekok mennyis6ge Kozszolgaltat6 es az ig6nybe veft k6zszolg6ltat6i alvallalkoz6k
hulladekgazdalkodesi enged6lyei alapjan biztositott

Kozszolgaltat6 az adatueltozasi eljaras soran k6rte a 19-es f6csoportba tartozo hulladekok
engedelyeztet6set is a hullad6kgazdalkodasi kdzszolgaltatas koren belul. Tekintettel arra, hogy ezen
hulladekok a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartozo hultadekok Kozszolgatt;to altal
ozemeltetett hullad6kkezel6 letesitm6nyben torten6 kezelese soran kepzodo m6sodlagos hullad6kok,

Orsziigos Kdmyezetvedelmi, Termeszer!6delmi is Hutladdkgazdalkodii6i Fdoszrdly j4
l0l6 Budapest, Mdszaros urca 58/a.
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ez6rt a Kormenyhivatal ezen hulladekokkal torteno hullad€kgazdalkodasi kozszolgaltatast
engedelyezte.

A Kormiinyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy Kozszolgaltato a valtozest kovet6en tovabbra is
megfelel a C/1. min6sitesi osztdly kovetelm6nyeinek

A Kormanyhrvatal az adatualtozas bejelent6si elJAras soran megellapltotta, hogy Kozszolgaltato
PElKf F 12022-2612017 igyialszemon kiadott minositesi engedellyel rendelkezik

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormenyhivatal PEIKTFlST4-312018. Ugyiratszamon Uj

min0sitesi engedelyt adott ki KOzszolgaltat6 16szere, es az engedely kiadasaval egyidejrjleg a
PElKf F12022-2612017. ugyiratszamon kiadott min6sitesi enged6lyt visszavonta.

Kozszolgaltat6 a KormAnyhivatalhoz 2018. m6rcius '13 napjan 6rkezett beadvanyaban a
hulladekgazdelkodasi tevekenyseget erinto adataiban torten6 valtozas mratti adatvaltozesi bejelentest
tett a hulladekgazdelkodasi engedelyeiben, telephelyeiben, a hullad6kgazd6lkodasi kozszolgaltatasi
tevekenysegbe bevonni kivant hulladekok mennyis6g6ben, valamint a hullad6kgazdalkodasi
kdzszolgaltatasr tevekenyseg ellatas6ra bevont alv5llalkoz0kban bekovetkezett valtozas tekinteteben

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kdzszolgaltato
hullad6kgazdSlkodasi tev6kenyseget erinto adataiban tort6no valtozes eset6n szukseges - 3O.OO0,- Ft
igazgatesi szolgaltatasi dijat megfi zette.

Kozszolgaltat6 2018 aprilis 4-en a Korm6nyhivatalhoz erkezett level6ben k6relmezte a
Kormanyhivatalnal folyamatban l6v6 adatvaltozasi eljaras szunetel6set, tekintettel arra, hogy a
minositesi engedelyben szerepl6 hulladekgazdalkodasi engedelyeinek modositasa folyamatban van.

A Korm6nyhivatal Kozszolgaltat6 k616sere PE/KTFO/oo308-2/2018. ugyiratszamU v6gzesevet a
PElKf F15T4-312018 ugyiratszamon kiadott C/l minositesi osztalyra vonatkoz6 minosit6ai enged6ly
adatvaltozasaval kapcsolatos eljaras szUnetel6set megallapitotta

Kozszolgeltat6 az. altalanos kozigazgatasi rendtartasr6l sz6l6 2016. evi cL. torveny
(a tovabbiakbanr Atr.1 +0. s (2) bekerdeseb€ n foglatt hateridon betut, a Kormanyhivatatho2
2018. jUnius 11-en erkezett kerelm6ben k6relmezte az eljArAs folytatesat, valamint megkiildte a
KormAnyhivatal resz6re a szUkseges dokumentumokat

A Kormanyhivatal vizsgelta es megallapltotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatasba bevonni
kivant hullad6kok mennyis6ge Kozszolgaltat6 hullad6kgazdalkodasi enged6lyei alapjen biztositott.

A Kormanyhivatal az adatualtozas beielent6si eljaras soran meg6llapitotta, hogy K6zszolgaltat6
PEIKIF 157 4-31201 8 Ugytratszamon kiadott min6sitesi engedellyel rendelkezik.

Az MN. 17 s (2) bekezdese atapjan a Kormanyhivatat pE/KTFo/00308-4/2018 ugyiratszemon uj
mrndsitesi enged€lyt adott ki Kozszolgaltat6 reszere, es az engedely kiad6s6vai egyidejfleg a
PElKf Fl5T4-312018. 0gyiratszamon kiadott min6sitesi enged6lyt visszavonta

Kozszolg6ltato a Kormanyhivatalhoz 2018 november 19. napjan erkezett beadvanyeban a
hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenyseget erint6 adataiban toden6 veltozas miatti adatveltozasi b6jelentest
tett a hulladekgazdelkodasi engedelyeiben, valamint a hullad6kgazdalkodesi kozszolg6ltatesi
tev6kenysegbe bevonni kivant hulladekok mennyis6g6ben bekovetkezett valtozas tekinteteben.

Kozszolgeltat6 a VM rendelet 1. mell6kletenek 5 c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdalkodasi tevekenys6get 6rinto adataiban torten6 valtozas eset6n szuks6ges - 30.ObO,- Ft
igazgat6si szolgaltatasi dijat megfizette.

A Korm:inyhivatal vizsg5lta es megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodesi kozszolgeltatasba bevonni
kivant hulladekok mennyisege Kozszolgaltat6 hullad6kgazd6lkodasi enged6lyei alapjen brztositott

A Korm6nyhivatal az adatualtozas bejelentesi eljaras soran meg6llapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PE/KTFO/00308-4/2018. Ugyiratszamon kiadott min6sit6si enged6flyel rendelkezik.
Az MN. 17. S (2) bekezdese alag1n a Kormanyhivatat pEi KTFO/00308-6/2018 Ugyiratszamon uj
minositesi engedelyt adott kr KozszolgSltat6 resz6re, es az engedely kiadasaval egyidej0leg a
PE/KTFO/o0308-412018. ngyiatszAmon ktadott minositesi engedelyt visszavonta.

OrszagosKomyczetvedelmi.Tcrmeszetv€delmiesHulladdkSazdiilkodiisiFdoszr y 
1Sl0l6 Budapest, Meszaros utca 58/a
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Kozszolgaltato a Kormanyhivatalhoz 2019. januet 28. napjan erkezett beadvanyaban a
hulladekgazdalkodasi tevekenys6get 6rint6 adataiban torteno valtoz6s miatti adatvaltozesi bejelent6st
tett a hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, valamint a hulladekgazdalkod6si kozszolgdltatdsi
tevekenysegbe bevonni kivent hulladekok tipusaban, valamint mennyiseg6ben bekovetkezeft valtozas
tekinteteben Kozszolgaltat6 tov6bb6 taj6koztatta a Kormanyhivatalt, miszerint Uj szallit6jarmuveket
kivan bevonni a kozszolgaltatesi tevekenysegbe

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjAban meghaterozott - Kozszolgeltato
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erint6 adataiban t0rteno valtozas eseten szUks€ges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgeltatasi dUat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsg6lta 6s megellapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonni
kivant hullad6kok tipusa es mennyisege Kozszolgeltat6, valamint jelen engedely 1. szamu
mellekleteben feltuntetett kozszolgaltat6i alvallalkoz6k hullad6kgazd6lkodasi engedelyei alap.ien

biztositott.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonni
kivant 0j szallit6jarmr.ivek tulajdoni kategOriaja megfelel a C/|. minositesi osztaly kovetelmenyeinek

A Korm6nyhivatal az adatvaltozas bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PE/KTFO/00308-6/2018. ugyiratszamon kiadott minosit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjen a KormAnyhivatal PE/KTFO/o1064-2/20l9 ugyiratszamon 0j

minositesi engedelyt adott ki KOzszolgaltat6 resz6re, es az engedely kiadas6val egyidejileg a

PE/KTFO/00308-6/20'18. ugyiratszamon kiadott minOsitesi engedelyt visszavonta.

Kdzszolgaltato a Kormanyhivatalhoz 2019. dprilis 17 nap.lan erkezett beadvdny6ban a

hulladekiazdalkodasi tevekenyseget erint6 adataiban t6rt6no valtozas miatti adatvaltozasi bejelentest

tett a hulladekgazdalkodasi enged6lyeiben, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenysegbe
bevont telephLlyekben, valamint a k6zszolgaltatasi tevekenys6g ell6tasahoz igenybe vett

kozszolgaltat6i alvdllalkoz6 hulladekgazdalkod5si engedelyeben bekovetkezett vAltozAs tekinteteben

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kozszolg-eltat6

hultadek-gazdAtkodasi tev6kenyseget 6rint6 adataiban tort6n6 valtoz6s eset6n szijks6ges - 30.000,- Ft

igazgatAsi szolgeltatasi dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megellapitotta, hogy a v6ltozasokat kovetoen jelen hatarozat ll 2.)

pontjeban szerep16 hulladekok tipusara, mennyiseg6re, valamint a kozszolgaltatasba bevont

ielepUlesekre es telephelyekre Kozszolgaltato, tovabba jelen engedely 1. szamU mellekleteben

feltunietett kozszolgaltatoi alvallalkoz6k hulladekgazdalkodesi engedelyei kiterjednek.

A Kormanyhivatal az adatveltozas bejelentesi eljaras soran megellapitotta, hogy KozszolgAltato

PEKfFOnl}64-2/20'19 ogyrratszamon kiadott minositesi engedellyel rendelkezik

Az MN 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal PE/KTFO/o1064-4/20'19 Ugyiratszamon uj

minositesi enged6lyt adott ki Kozszolgeltat6 r6sz6re, 6s az enged6ly kiadasaval egyidejuleg a
PE/KTFO/01064-2/2019. ugyiratszamon kiadott min6sitesi enged6lyt visszavonta

Kozszolgattat6 a Kormanyhivatalhoz 2019. m us 24. napjan 6rkezett beadvanyaban a

hulladekgazdalkodasi tev6kenyseg6t 6rint6 adataiban toden6 valtozas miatti adatvSltozasi bejelentest

tett Kozlzolgdltat6, valamint a kdzszolgaltat6i alvallalkoz6 hullad6kgazdalkodasi engedelyeben

bekovetkezett valtozas tekinteteben.

Kozszotgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltato

hullad6k-gazd5lkodasi tevekenyseg6t erint6 adataiban torteno v6ltozas eset6n szUkseges - 30.000,- Ft

igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette

A Kormdnyhivatal vizsgelta es megellapitotta, hogy a veltozasokat kovet6en jelen hatarozat ll 2 )

pontjaban szereplo hulladekok tipusera, mennyis6g6re, valamint a kozszolgaltatasba bevont

ieteputesetre es telephelyekre Kozszolgaltat6, tovabba jelen engedely 1. szamu melleklet6ben

feltuntetett kozszolgaltat6i alvellalkoz6k hullad6kgazdelkodesi enged6lyei kiterjednek
A Kormenyhivatat az adatvaltozas bejelent6si eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6

PE/KTFO/01064-4/2019. Ugyiratszamon kiadott min6sitesi engedellyel rendelkezik

orszagosKljmyezeNddelmi,Term6szelvedelmi6sllullad€kSazdalkodasiFiiosaaly 16
1016 Budap€st, MeszilLros utca 5E/a

Telefon. (06-l) 224-9100 Fax: (06-l) 224-9161



Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjen a Korm6nyhivatal PE/KTFO/O1064-6/2019. iigyiratszamon uj
min6sitesr engedelyt adott ki Kdzszolgaltato reszere, es az engedely kiad6seval egyidejr.ileg a
PE/KTFO/01064-412019. ngyiabzemon kiadoit minOsit6si enged6lyt visszavonta.

Kozszolgaltatot6l 2019. jUnius 27. napjen a PE/KTFO/O'106 4-612019 ugyiratszamrl C/|. minositesi
osztdlyra vonatkozo minosit6si enged6ly hatalyanak meghosszabbltesa iranti kerelem 5rkezett a
Korm6nyhivatalhoz

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivatalhoz 2019 augusztus I napjan 6rkezett beadvanyaban a
hulladekgazdalkodasi tevekenys6get 6rinto adataiban toden6 valtozes miatti adatvaltozasi bejelentest
tett Kdzszolgaltato hullad6kgazdalkodasi enged6lyeiben, valamint a hulladekgazdelkodesi
kozszolgaltatasi tevekenyseggel erintett hulladekok mennyis6geben bekovetkezett veltozes
tekinteteben

Kozszolgaltat6 a VM rendelet '1. mell6kletenek 5. c) pontjaban meghaterozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazd6lkodiisi tevekenyseget erint0 adataiban tort6n6 valtozas eset6n szukseges - 30.OOO,- Ft
igazgatdsi szolg5ltatAsi d ijat megfi zette.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta es megallapitotta, hogy a valtoz6sokat kovetoen jelen hatdrozat ll. 2 )
pontjeban szereplo hulladekok tipusara, mennyiseg6re, valamint a kozszolgeltat6sba bevont
telepulesekre es telephelyekre Kozszolgaltat6, tovabba jelen engedely 1. szamu mellekleteben
feltuntetett kozszolgaltat6i alvellalkoz6k hullad6kgazdalkodasi engedelyei kiterjednek.

A Kormenyhivatal az adatvaltozas bejelentesi eljaras so16n megdllapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PE/KTFO/o1064-612019 ngyiratsz1mon kiadott minositesi enged6llyet rendetkezjk

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapien a Korm5nyhivatat pEtKfFOnSt2T -212019. ugyiratszamon uj
minositesi enged6lyt adott ki K6zszolgattat6 reszere, es az engedely kiad6sdval egyidejr.ileg a
PE/KTFO/o'1064-6/20'19. Ugyiratszamon kiadott min6sit6si enged6tyt visszavonta

A Kormanyhivatal a mrn6sltesi enged6ly hatdly6nak meghosszabbitasa irAnti eljaras soran
megallapitotta, hogy a min6sitesi engedely kiallltesanak alapjaul szolgal6 felt6teleknek Kozszotgattato
megfelel, valamint a minosit6si osztalyra tekintettel kornyezetiranyitasi programmal nem rendelkizett.

A Kormanyhivatal megallapitotia, hogy a PE/KTFO 105727-212019. ugyiratszamon kiadott minositesi
engedely meghosszabbit6sAnak akadelya nincs, ez6i Kdzszolgeltat6 k6relm6re a
PE|KIFO|05727-212019 ugyiratszemon kiadott mrn6sit6si enged6ty hat6tyat a
PE/KTFO/04759-6/2019. Ugyiratszam0 hatarozatavat az Mtv '13 g (2) bekezd6se atapjan
meghosszabbitotta.

Kdzszolgaltatotol 2019. okt6ber 22. napjen bejelentes erkezeft a Kormanyhivatalhoz, miszerint
Kdzszolgaltatonak a hullad6kgaz dalkodasi kozszolgaltatesi tevekenyseg ellatasehoz igenybe vett
kozszolgaltat6i alvallalkozoj6nak a Koml6i VarosgazdelkodAsi Nonprofit Zrt.-nek hutladekgazdatkodasi
enged6ly6ben veltozes kovetkezett be

A Korm;inyhlvatal megallapitotta, hogy a valtozas a hullad6kgazd6lkodasi kozszotgaltatasi
tevekenys6get nem 6rinti es a PE/KTFo 104759-612019. ijgyiratszamon meghosszabbitott,
PElKrFo105727-2l20'19. ugyiratszam0 min6stt6si engedetyt PE,KrFoto6t 4B-2l2019. ugyiratszamon
hivatalbol m6dositotta

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivatalhoz 2020 marcius 18. napj6n 6rkezett beadv5nydban a
hullad6kgazdilkod6si tevekenyseg6t 6rinto adataiban torteno valtozas miatti adatv6ltozasi bejelentest
tett Kozszolgaltat6 hulladekgazdalkodesi engedelyeben, vatamint a hullad6kok mennyiseg6ben
bek6vetkezett vdltozis tekinteteben

Kozszolg6ltat6 a vM rendelet 1 mellekletenek 5. c) pontjaban meghat6rozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdalkodesi tevekenyseget erint6 adataiban tort6n6 valtoz6s eset6n szukseges - 30.000,- Ft
igazgatesi szolgaltatasi dijat megfzette.

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy a valtoz6sokat kovet6en jelen hatarozat ll. 2 )
pontjaban szerepl6 hullad6kok tlpusara, mennyis69ere, valamint a kozszolgiiltatasba bevont
telep0l6sekre es telephelyekre Kozszolgaltat6, tovabba jelen engedely 1. szamu mell6kleteben
feltuntetett kozszolg6ltatoi alvallalkoz6k hulladekgazdelkodirsi engedelyei kiterjednek.

OrszAgos Komyczervedelmi, Termdszcrvedelmi es Ilullad6kguzdalkodiisiF6oszlaly Il0l6 Budapest, M6sziiros utca 58/a
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A Kormanyhivatal az adatveltozas bejelent6si eljares soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PEIKTFC.106748-212019. tigyiratszamon m6dositott, PE/KTFO/o4759-6/20'19. [rgyiratszAmon
meghosszabbitott, PElKf FOl05727-212019 t)gyralszamu min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal PE/KTFO/o1950-2/2020. ugyiratszamon n.l

minositesi engedelyt adott ki Kozszolgaltato resz6re, es az enged6ly kiadasaval egyidejtileg a
PElKf FC.106748-212019 ugyiratszamon m6dositott, PE/KTFO/04759-6/2019. irgyiratszamon
meghosszabbitott, PE|KTFOl05727-212019 ngyiatszamon kiadott min6sitesi enged€lyt visszavonta.

Kozszolgeltato a Korm6nyhivatalhoz 2O2O. i0lius 21 napjan erkezett beadvanyaban a

hulladekgazdalkod6si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tOrten6 valtozas miatti adatvaltozasi bejelentest
tett Kozszolgeltat6 hulladekgazdalkodasi enged6ly6ben bekovetkezett veltozas tekintet6ben

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5 c) pontj6ban meghatarozott - Kdzszolgaltat6

hulladekgazdalkodAsi tev6kenyseg6t ennt6 adataiban tort6n6 veltozas eset6n szukseges - 30.000,- Ft

igazgatasi szolgaltatasi dijat megfi zette.

A KormAnyhivatal az adatvaltozas bejelent6si eljAras soran megellapitotta, hogy Kozszolgaltat6

PE/KTFO/01 950-212020. igyia:szem0 min6sitesi engedellyel rendelkezik

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal Uj min6sitesi engedelyt adott ki Kdzszolgeltat6

r6sz6re, 6s az engedely kiadSsSval egyidejuleg a PE/KTFO/01950-212020. Ugyiratszamon kiadott

minositesi engedelyt visszavonta

Kozszolgaltato a Korma ny h ivata lhoz 2020. szeptember 10. napjan 6rkezett beadvany6ban a

hulladekgazd6lkodasi tevekenyseget erint6 adataiban tdrteno vAltozas miatti adaValtozasi bejelent6st

tett KdzizolgAltat6 hulladekgazdelkodasi engedelyeiben, valamint a kozszolgaltatasba bevont

hullad6kok mennyisegeben bekovetkezett valtozas tekinteteben.

Kozszolgaltato a Kormanyhivatalhoz 2O2O. szeptember '16 napjan erkezett kerelmeben kerte a
pE/KTFO/Oi 9S0-7l2O2O. ngyiaBzernon kiadott C/|. min6sit6si osztalyra vonatkoz6 minosit6si

enged€ly adatv6ltozasaval kapcsolatos eljeras szuneteleset a minositesi engedelyt erinto egyeb

engedelyezesi eljeresok lefolytatasaig.

A Kormanyhivatal PE/KTFO/O1950-12t2O20. Ugyiratszam0 vegz6sevel a PE/KTFO/O1950/2020

UgyiratszemU eljares szunetel6set megallapitotta.

Kozszolgeltato a Kormdnyhivatalhoz 2O2O. november 5-6n erkezett kerelm6ben kerte az eljaras

folytatasat

A Kormenyhivatal PE/KTFO/o1950-14t2O20. Ugyiratszemu vegzesevel a PE/KTFO/o1950/2020

ugyiratszamU eljaras folytatesa16l rendelkezett, valamint megellapitotta, hogy az ugyintezesi hatarid6

2020. november 29. napjen jer le.

Kozszolgeltat6 a VM rendelet 1. mell6kletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltatd

hulladek-gazdelkodasi tevekenyseget 6rinto adataiban torteno veltozas eset6n szukseges - 30.000,- Ft

igazgatasi szolgeltatesi dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsgelta 6s megellapitotta, hogy a valtozasokat kovetoen jelen hatarozat ll 2 )

pontjeban szerepl6 hulladekok tipusZrra, mennyisegSre, valamint a kozszolgaltatasba bevont

ieteIUtesekre es telephelyekre Kozszolgaltat6, tovebba jelen enged6ly 1. szam0 mellekleteben

feltuntetett kdzszolgeltat6i alvallalkoz6k hulladekgazdelkodasi engedelyei kiterjednek.

A Kormanyhivatal az adatveltozas bejelentesi eljaras soren megallapitotta, hogy Kozszolg6ltat6

PE/KTFO/01 950-7 12020. igyiabzamu min6sit6si engedellyel rendelkezik

Az Mtv 17. g (2) bekezdese alap.ten a Kormanyhivatal PE/KTFO/o1950-15/2020 Ugyiratszamon uj

min6sitesi engedelyt adott ki Kozszolgaltat6 reszere, 6s az engedery kiadasaval egyidejr.ileg a

PE/KTFO/0'1950-712020. ngyiatszemon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta

Orszagos Komyezetvcdclmi, TermesT-elvedelmi 6s Hulladekg^zddlkodiisi F6osztaly 18
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Kozszolgaltato a Kormanyhivatalhoz 2021. fefiuet 23. napjan erkezett beadvanyaban a
hulladekgazdalkodasi tevekenyseg6t erint6 adatarban torten6 valtozas miatti adatvaltozasl bejelentest
tett KozszolgAltat6 hulladekgazdelkod6si enged6ly6ben, valamint a hullad6kok mennyiseg6ben
bekovetkezett valtozas tekintet6ben

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. melEkletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kdzszolgaltat6
hulladekgazdelkodSsi tevekenyseget erintO adataiban t0rteno valtozas eseten szukseges - 30.000,- Ft
rgazgatasi szolgaltat6si dijat megftzette.

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy a valtoz6sokat kovetoen jelen hatarozat ll. 2.)
pontjaban szerepl6 hulladekok tipusara, mennyisegere, valamint a kozszolgattatasba bevont
telepulesekre es telephelyekre Kozszolgaltato, tovabba jelen enged6ly 1 szamU mellekleteben
feltuntetett kOzszolg5ltat6i alv6llalkoz6k hulladekgazdAlkodasi engedelyei kiterjednek

A Kormanyhivatal az adatveftozes bejelentesi eljaras soran megellapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PE/KTFO/01 950-1 512020. ngyiaBzamon min6sit6si engedetlyel rendelkezik.

Az Mtv. 17 S (2) bekezdese alapjen a Kormanyhivatat PEtKf Fonl,g2-Zl2l2j . ngyita]€,zemon lj
minosit6si engedelyt adott ki Kozszolgaltat6 reszere, 6s az enged6ly kiadasaval egyidejrlleg a
PE/KTFO/0'1950-1 5/2020. Ugyiratszamon kiadott minositesi engedelyt visszavonta.

KOzszolgeltat6 a Kormanyhivatalhoz 2021. ma.lus 14. napjan erkezett beadvanyeban a
hulladekgazd6lkodasi tev6kenyseget erinto adataiban todeno valtozas miatti adatvaltozasi bejelent6st
tett Kozszolgaltat6 hullad6kgazdalkod6si engedely6ben, valamint a hullad6kok mennyisegeben
bekdvetkezett valtozas tekinteteben

Kozszolgaltat6 a vM rendelet 1. mellekletenek 5 c) pontjaban meghaterozott - Kozszolgaltat6
hullad6kgazdalkodesi tev6kenyseget 6rint6 adataiban torteno valtozas eseten szukseges - 3O 000,- Ft
igazgat5si szolg6ltatasi dijat megfizette

A Kormanyhivatal vizsg6lta es megAllapitotta, hogy a valtozasokat kovetoen jeten hat6rozat ll 2.)
pontjaban szerep16 hulladekok tipusara, mennyis6gere, valamint a kozszolgaltatasba bevont
teleptll6sekre es telephelyekre Kozszolgaltat6, tovabbe jelen engedely 1. szamu melleklet6ben
feltuntetett kozszolgaltat6i alv5llalkoz6k huttad6kgazdetkod6si engedetyei kiterjednek.

A Korminyhivatal az adatvdltozes bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgeltat6
PEIKTFOI0l 582-212021. Ogyiabzemon min6sit6si engede yet rendelkezik.

Az Mtv. 17 s (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatat pEtKTFololsg2-4tz1z1. ngytaszemon tj
min6sitesi enged6lyt adott ki Kozszolgaltato resz6re, es az engedely kiadasavai egyidejfleg j
PE|KTFOl01582-212021 . ngyiabzemon kiadott min6sitesi enged6tyt visszavonta.

Kdzszolgaltat6 a Kormanyhivatahoz 2021. jllius 27. napjen erkezett beadv6ny6ban a
hullad6kgazddlkodasi tev6kenyseget 6rint6 adataiban torteno veltozas miatti adatveltozasi bejelentest
tett Kdzszolgaltat6 hulladekgazdalkodesi engedelyeiben, a hulladekok mennyis6g6ben, valamint a
kdzszolg6ltat6i aMallalkoz6 engedelyeben bekovetkezett vattozes tekrntet6ben

Kozszolgaltat6 a vM rendelet 1 mell6kletenek s c) pongaban meghatarozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdalkodasi tev6kenys6get 6rint6 adataiban torten6 valtozes eset6n sztiks6ges - 30.O-OO,- Ft
igazgatesi szolgeltatasi dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapltotta, hogy a valtozasokat kovetoen jelen hat6rozat ll. 2.)
pontiaban szerepl6 hullad6kok tipusara, mennyis6g6re, valamint a kdzszolgeltatasba bevont
telepul6sekre es telephelyekre Kozszolgaltato, tovabbe jelen engedely '1. szemlj mellekleteben
felt0ntetett kozszolgeltat6i alvallalkoz6k hulladekgazdalkodasi engedelyei kiterjednek

A Kormenyhivatal az adatvaltozes bejelentesi elj6ras soran meg6llapitotta, hogy Kdzszolgeltat6
PElKf FOl0l 582-412021. .Jgyl/.la]szemon minoslt6si enged6llyel rendelkezik

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Korm6nyhivatat PE/KTFO/O 1582-6/2021. Ugyiratszamon 0j
mh0sitesi engedelyt adott ki Kozszolgaltat0 reszere, es az engedely kiadasaval egyidejrlleg a
PElKf FOl01582-412021 ngyia].Szemon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.
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KOzszolg6ltal6 2021. november 4. napjbn a Korm6nyhivatalhoz 6rkezett beadv6ny6ban adatvdltoz6si
bejelentest tett a minosit6si engedely6ben szerepl6 hulladekgazdalkod6si engedelyekben, valamint a
kdzszolg5ltat6sba bevont kozszolg6ltat6i alvdllalkozo hulladekgazddlkod6si engedelyeben
bekOvetkezett v6ltozdsok tekintet6ben.

A Korm6nyhivatal KOzszolg6ltato altal megkUld6tt k6relmi dokument6ci6 6ttanulminyozdsa ut6n
meg5llapitotta, hogy az hi6nyos, ez6rt K6relmez6t PE/KTFO/01582-912021. Ugyiratsz6m0 v6gz6sevel
hidnypotl6sra hivta fel.

KOzszolg6lat6 a KormSnyhivatalhoz 2021. november 4. napjan 6rkezett k6relm6ben k6rte az
adatv6ltozisi elj6r6s szUnetel6s6t a min6sitesi engedelyt erint6 egyeb enged6lyezesi elj6r6sok
lefolytat6s6ig.

A Korm6nyhivatal PE/KTFO/O1582-1012021. Ugyiratsz6m0 v6gz6s6vel az adatv6ltoz6si elj6r6s
szunetel6s6t meg6llapitotta.

K6relmez6 a Korm6nyhivatalhoz 2022. januAr 20-An erkezett kerelm6ben k6rte az elj6r6s folytatds6t.

A Kormdnyhivatal PE/KTFO/00889-212022. Ugyiratsz5m0 v69z6s6vel rendelkezett az elj6r6s

folytat6sA16l.

K6zszolgdltato a VM rendelet 1. mell6kletenek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - KOzszolg5ltato

hulladekgazdAlkod6si tev6kenys6get erint6 adataiban tOrten6 v6ltoz6s eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft

igazgatasi szolg6ltat5si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsgSlta 6s meg6llapltotta, hogy a v6ltoz6sokat kOvetoen a hullad6kgazd6lkodasi

k6zszolg6ltat6sba bevont hulladekok tipusAra, mennyis6g6re, a teleplilesekre, a l6tesltm6nyekre

KOzszotgaftato, valamint a k1zszolg6ltat6sba bevont k0zszolg6ltat6i alv6llalkoz6k

h u I ladekgazddr I kod 6si en g ed elyei kite rjed nek.

A Korminyhivatal az adatv6ltoz6s bejelentesi elj6r6s sor6n meg6llapitotta, hogy K6zszolgdltato
pE/KTFO/O 1 582-6t2021. Ugyiratsz6mon kiadott minos it6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Kormdnyhivatal tij min6sit6si enged6lyt adott ki K6zszolg6ltat6

r6sz6re, 6s-az engedely kiaddrs6val egyidejUleg a PE/KTFO101582-612021. Ugyiratsz6mon kiadott

minositesi enged6lyt visszavonta.

K6zszolg6ltato koteles a min6sit6si engedely ki6llit5s6nak alapj5ul szolg6l6 felteteleknek az enged6ly

idobeli hat5lya alatt folyamatosan megfelelni, igy kOteles a minosit6si enged6lyben feltitntetett, a
hulladekgazdatfoOasi k-OzszolgAltat6sba bevont hulladekok tipus6ra es mennyiseg6re vonatkozo

felteteleklt folyamatosan biztolitani, tov6bb6 az Mtv. 6ltal a hullad6kgazddlkod6si k6zszolg5ltat6si

tev6kenys6gbe bevont sz6llit6 eszkozok, valamint hulladekkezel6 letesitmenyek tulajdoni viszonyaira

vonatkoz6 eloi16soknak megfeleln i.

A hat6rozat rendelkezo r6sz6nek lll. pontjAban foglalt el6ir6sok az alSbbiakon alapulnak:

- 1. pont az Mtv. 8. $ (2) bekezdes c) pontja alapj6n.

- 2. pont a Ht. 62. $ (1) bekezd6se alapj6n.

- 3. pont az Mtv. 8. S (2) bekezdes f) pontja alapj5n.

- 4. pont a 38512014. Korm. rendelet 3. $ (2) bekezdese alapj6n.

- 5. pont a Ht.62. $ (1) bekezd6se alapj6n.

- 6. pont a Ht. 62. $ (1) bekezdese alapj6n.

- 7. pont a Ht. 34. $ (8) bekezd6se alapjin.
- 8. pont a Ht. 41. $ (1) bekezdese alapj6n.

- 9. pont a Ht.42. S (1) bekezdes a), c) es d) pontjaialapj6n.

- 10. pont a Ht.42. S (1) bekezdes f) pontja alapjdn.

- 11. pont a Hl. 44. S (1) bekezd6se alapj5n

- 12. pont a Hl. 42. $ (5) bekezd6se alapj6n

- 13. pont a HL.42. $ (5) bekezd6se alapj5n

- 14. pont a Ht. 66. $ (1) bekezd6se alapj6n

- 15. pont a 38512014. Korm. rendelet 6. $ alapjan.

- 16. pont a 38512014. Korm. rendelet 7. $ alapj6n.
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- 17. pont a 38512014. Korm rendelet I S (1) es (2) bekezd6se alapjan
- '18. pont a 38512014. Korm rendelet I S (1) bekezdese alapjan

19. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (2) bekezd6se alapjdn
- 20 pont a Ht 42 S (1) bekezdese b) pontja alapjan.
- 21. pont a 38512014. Korm. rendelet L S (4) bekezdese alaplan.
- 22. ponl a 38512014. Korm rendelet 9 S (5) bekezdese alapjan.
- 23. pont a 38512014. Korm. rendelet 10 S (1) bekezdese alapjan.
- 24. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. S (2) bekezdese alaplan
- 25. ponta 38512014 Korm. rendelet 11. S (1)bekezdese alapjan.
- 26. pont a 38512014. Korm. rendelet 11. S (2) bekezdese alapjan.
- 27 . pont a 38512014. Korm. rendelet 1 1. $ (3) bekezdese alapjen
- 28. pont a 38512014. Korm. rendelet 2 S (1) bekezd6s 2. es 3. pontjai atapjan.
- 30 pont a Ht. 45 S (3) bekezd6se alapjan.
- 31 pont a Ht. 41 . S (3) bekezd6se 6s a Ht. 62. S (1) bekezdese atapjen
- 32 pont a Ht. 41. S (3) bekezd6se es a Ht. 62. S (1) bekezdese atapjen
- 33.pontazMtv. 11 SesaHt.41.S(3) bekezdese atapjan.
- 34 pont a Ht.41 S (3) bekezd6se alapjan.
- 35. pont az Mtv 10 $ alapjSn.
- 36. pont a Ht. 42. S (1) bekezdes g) pontja atapjan
- 37. pont a Ht. 42. S (1) bekezdes h) pontja es a Ht. 53. S-a atapjan.
- 38. pont a Ht 41. S (2) bekezdese alapjdn
- 39. pont a Ht 41. S (2) bekezd6se alapjen

A hatarozat rendelkez6 resz6nek lV pontjaban foglalt id6beli hataly a PE/KTFOtO1582-6t2021.
UgyiratszamU minositesi engedely 6s az Mtv. 9. S (4) bekezdese alapjan kerutt meghatarozasra.

Ha Kozszolgeltat6 az enged6lyezett tev6kenys6g6t az enged6ly idobeli hatalyanak lejadat k6vet6en is
folytatni kiv6nja, akkor az Mtv '13 S (1) bekezdese alapjan a min6sitesi engedely hatatyanak lejada
el6tt legkes6bb 90 nappal benyujtott k6relm6vel kezdem6nyezheti a minositesi engedely hatdlyanak
meghosszabbitasat. A minOsit6si engedely hatalyanak meghosszabbitasar6l sz6l6 hatarozat
v6glegesse velaseig a k6relmez6 a hatalyos - kordbbi - minositesi engedely alapj6n vegezheti a
tevekenyseget.

Ha Kozszolgaltat6 szemelyeben, vagy hullad6kgazdalkodasi tevekenys6get nem 6rinto adataiban
olyan vAltozas kovetkezik be, amely a kiadott min6sitesi engedely adatanak megvaltoztatasat igenyh,
akkot az Mtv 11. S (1) bekezdese szerint a Kozszolgaltat6 a valtozes bekovetkezesetol szemitott
15 napon belijl adatvaltoztatasi k6relmet nyujt be. A k6relemhez csatolni kell az adatvaltozest lgazolo
okiratot.

Ha a Kozszolgeltat6 hullad6kgazdalkodesi tevekenys6get erint6 adataiban olyan valtozes kovetkezik
be, amely a min6sitesi osztelyba sorolasat nem erinti, a Kozszolgeltat6 e t6nyt a valtozas
bek0vetkezes6t6l szemitott 15 napon belul bejelentt.

Ha a KcizszolgAltat6 az Mtv. 11 S szerinti adatvafiozesra vonatkoz6 bejelentesi kotelezetts6g6nek
hatarid6ben nem tesz eleget, a minosit6 az Mtv. 15. S (1) bekezdese alapjen a Kdzszolgaltat6t s0 ooo
forint 6sszegl.l birsag megflzetesere kdtelezi, es hatArido tr.izesevel felszOlitja az adatvaltoz6s
bejelentes6re

Amennyiben Kozszolgeltato tev6kenysegeben olyan vattozas kovetkezik be, amely alapj6n a
Kozszolgaltato a minosltesr engedely6ben foglalt min6sitesi oszt6ly felteteleinek, kovetelm6nyeinek
mar nem felel meg, a Kozszotgeltato az Mlv 12 $ (2) bekezdese alapjan - a veltozasok
bekdvetkez6s6t6l szamitott 15 napon belul - ezt a t6nyt a Kormanyhivatalnak bejelenti
A bejelent6ssel egyidej0leg a Kozszolgaltat6 a valtozasoknak megfele16 minositesi osztalyba sorolast
tartalmaz6 m6dositasl kerelmet ny0jt be.

Kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasanak megszuntetes6t, befejezeset -a megszuntetest, befejezest megel6z6en legalabb 30 nappal - a Korm6nyhivatalnak a
hulladekgazd6lkod6si tevekenys6gek nyilv6ntartasba vetel6rol, valamint hat6sagi enged6lyezeserot
sz5l6 43912012. (Xll 29.) Korm rendelet (a tovabbiakban: 439t2012. (X[. 29 ) Korm. rendetet)
14 S (2) bekezdese alapjan bejelenti

Orszegos Kdmyezetv6delmi, Termeszervedelmi 6s HulladdkgazdAlkodasi F6osztiily 
211016 Budapest, M6szAros ulca 58/a

Telefon: (06-l) 224-9100 Fax: (06-t) 224-9t63



A Korm6nyhivatal felhivja Kozszolgaltat6 figyelmet a 43912012 (Xll. 29.) Korm. rendelet alabbi
rendelkez6sere:

,,15. S fi) A hulladekgazdekodesi hatoseg az engeddlyt hivatalb6l visszavonhatja, ha
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hulbdekkal kapcsolatos nyilvAnbftasi es
adatszolgAltatdsi kdtelezeftsegekr1l sz'l6 kormenyrendeletben meghatArozott katelezettsegenek,

U nege apitja, hogy a kerelmez1 a kerebmben val6tlan adatokat szerepeltetett 6s az enged,ly
kiadeset ez erdemben befolyesolta,
c) az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltakt1l elterd m6don gyakorolja, vagy
d) az engedely jogosultja a habsegi ellen1ze$ akadelyozza.
(2) A hulhdekgazdAlkodAsi habseg az engedelyt hivatalb1l visszavonia, ha
a) az engedely megadesahoz el6ift fefteblek mar nem 6llnak fenn,
b) az engedely jogosultla az engedelyezett hullad€kgazdekodesi Evekenyseggel felhagy, azt
megszunteti, valamint
c) a hulhdekgazdAlkod1si bvekenyseg folytabsa a kornyezet veszelyeztetesevel, szennyezesevel,
kerosltAseval jAr.
(3) A hutbdekgazdekodesi harcseg az enged6ly visszavon^sa eseten hat1rozateban meghaErozza
a tev6kenys6g fethagyesera, valamint szliks5g esetdn a monitoringra, ut6gondozesra vonatkoz6

kovetelmAnyeket."

Az Mtv '16. S szerint:

,,(1) A min1sit1 a min1sitesi engeddlyt visszavonja, ha a kerelmezd
a) a 73. $ (3) bekezdeseben vagy
b)a14 S Q) bekezdds,ben
foglalt felhivdsnak ha6rid5n beliil nem tesz eleget.

e) A min1sit1 a minlsitesi engedelyl akkor is visszavonia, ha a minlsites megaddsdhoz el5irt

feltetelek mer nem e nak fenn."

A Ht. 84. S (1) bekezd6se szerint:

,,A huthdekgazdekodesi harcsag az e bNenyben, a Kvt:ben, az e torvenyek vegrehait1s1ra kiadoft
jogszabelyokban, valamint az Eur6pai UniO k'zvetlentil alkalmazand6 iogi aktusatban meghat1rozott
'rendetke;6s, 

illetve hatdslgi dontesben foglaltak megseftese eseten inrczkedest hozhat, birsegot

szabhat ki vagy figyelmezbrcsben reszesiti az eliefis aE vont iogi szemalyt, iogi szemelyis,ggel nem

rendelkez6 szeNezetet vagy termeszetes szemelyt."

A Ht. 2. S (1) bekezdes 37. pontja szerint:
,,XOzszolgitiat6: az a hulladekgazd\lkodesi kozszoqefta6si bvekenyseg min\grcser1l sz6l6 .tdrveny
szerint 

-min6sitett 
nonprofit gazdasegi 6rsaseg, amely a telep l6si Onkormdnyzattal kbtdtt

hu adekgazd1tkodesi kAzszobeftabsi szen1des alapjAn hu adekgazddlkoddsi kozszolg1ltated litt
eli'

A Ht. 33 S (1)-(3) bekezd6sei szerint:

,,(1) A dlepUbsi Onkorm'nyzat az 
'nkormenyzati 

hulhdekgazdekod\si k1zfeladat e AbsAt a
kozszobefiat,val kot1ft hutlad'kgazdalkodSsi kozszolgSltat,si szerz6d6s luen biztositja.

e) A lelepiircsi AnkormAnyzat az 1nkormAnyzati hulhdekgazdAlkodesi k1zfeladat .e et4s4ra
'kizbeszerz1si 

eljer1st folylat le, kiveve, ha a k\zbeszerzesekr1l sz6l6 bNeny G bvebbiakban: Kbt )
szerint nem kell kAzbeszenesi elere$ lefolytatni, a hulhdekgazdekodAsi kozszolgAlbftsi szerz6des
megkc,rcse nem taftozik a Kbt. alkalmazesi k6rdbe, vagy ha a hulladekgazdekodesi kazszoqeltatesi

szerz1des megkatese a Kbt. szerinti kivebli korbe esik.
(3) A fethiv1;ban az ajenlatker6 meghatArozza, hogy a kAzbeszerzesi elia)ras sor1n milyen, a

hultad'kgazddlkodesi kazszoqeftabsi tevekenyseg min1sircserd sz5l6 tdNeny szerint oszblyba
sorolt gazdasegi szerepl'k tehetnek aienlatot vagy ny1ithatnak be reszvebli ielentkezest."
A Kormanyhivitat felhivja Kozszolgdltat6 figyelmet, hogy a Ht 90. S (8) bekezdese ertelm6ben

hullad6kgazd6lkodasi kozszolgaltatast csak az a nonprofit gazdasagi tersasag vegezhet, amely a

telepUlesi onkormenyzattal 2013. januar 1. napjat kovetoen hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatasi

szezodest k0tott

Kozszolgaltat6 MIN-097/201 5. szamon nyilvantartasba Iett v6ve.

Jelen adatueltozasi eljarasban az Mtu. 1'1. S-a alaPjan az ugyintez6si hatarid6 30 nap.

Orszegos Komyezetvedelmi, Term6szeN6delmi €s Hulladdkgaz dalkodasi F6oszllly 22
l0l6 Budapest, M€szaros utca 5E/a

Telefon. (06-l) 224-9100 Fa'i: (06-l) 224-9161



pa Akr.50 S (5) bekezd6s a) pontja szerint:

,,(5) Az Agyint6zesihatdrid6be nem szdmit be
a) az eljards felfilggeszt6s6nek, szunetel1sdnek
t. ..1

id6taftama."

Az Ugyintezesi hat6rid6n belUl a Korm5nyhivatala d0nt6s kozl6s6r6l int6zkedett.

A Korm6nyhivatal illetekess6ge, valamint hatdskore a hulladekgazdSlkod5si hat6s6g kijeloleser6l
sz6l6 12412021. (lll. 12.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 124t2021. (lll. 30.) Kolm.- rendetet)
1 S (3) bekezdes6n es3. g ('1) bekezdes b) pontj6n ataput.

Az Akr 124. S valamint az elj6rdsi kOlts6gekr6l, az iratbetekint6ssel 6sszef0ggo kOltsegteritesr6l, a
k0lts6gek megfizet6s6rol, valamint a koltsegmentess6gr6l sz6lo 469t2017. (X|1.28.) Koim. rendelet
1 S (1) bekezd6s2. pontja alapjSn eljiir5si kOltseg az igazgat5siszotg6ltat6sidij.

A fentiek ertelm6ben a Korm6nyhivatal az elj6rdsi koltsegrol a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint
d0nt0tt.

A Korm6nyhivatal a minositesi enged6lyt a Ht.62. S (2) bekezd6se 6s az Mtv. g.S (1) bekezd6se
valamint a 17. $ (2) bekezdese alapj6n adta ki, figyelemmel az Akr.80. g es 81 . g-aiba'n iogtattatra.

targyal5son kivUl hatdroz. T1rgyalAs tart6s6t a fe
mnek nincs helye. Az elektronikus Ugyint6z6sre
6s a bizalmi szolgdltat5sok 6ltal6nos szab6lyair6l
za meg. A 124t2021. (ilt. 30.) Korm. rendetet
illetekesseg0 hulladekgazd6lkodiisi hat6sdg a

Jelen hat6rozataz A*r. az. g (1) bekezd6se alapjan a kozt6s6velv6gleges.

Budapest, 2022. febru1r 18.

Dr. Tarnai Rich6rd korm5nymegbizott
nev6ben es megbiz6sab6l:

KapjSk: Ugyintez6i utasitds szerint.

orsziigos Komyezetvddelmi, Termeszetv6delmi es Hulladekgazdiilkodrisi F6osztrily
101 6 Budapest, Mdsziiros utca 5g/a.

l'elefon: (06-l) 224-9t00 Fax: (06-l ) 224_9163
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dr. Dobrai



orszdgos K6myezetvedelmi, Term6szetv6delmi ds Hullad6kgazddlkod6si Foosztdly

l0l6 BudaPest, M6szaros utca 58/a

Telefon: (06-l) 224-9100 Fax: (06-l) 224-9163
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PE/KTFO/oo889-312022. igyiratszamI enged6ly 1. szamU mell6klete

Bevont kdzszolgeltat6i alv6llalkozok:

- BIOKOM P6csi Varosiizemeltet6si 6s Kdrnyezetgazd6lkodasi Nonprofit Korlatolt
Felel6ss6g[ Tarsas6g (szekhely: 7632 Pecs, Sikl6si Ut 52., KUJ: 100210619)
. a Korm6nyhivatal PE/KTFO/0O835-812021. Ugyiratsz6mon kiadott veszelyes es nem

veszelyes hullad6kok orszagos szellitasara, kereskedelmere 6s gyLlltesere vonatkozo
enged6ly alapj6n,

- Szentl6rinci Kaiziizemi Nonprofit Korlatolt Felel5ss6gI Tiirsasig (szekhely:
7940 Szentlorinc, Pecsi Ut 21., KUJ: '100329645)
. a Baranya Megyei Kormanyhivatal Pecsi Jarasi Hivatala 6ltal 1176-712019

tigyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok gyrijt6sere es szallltasara vonatkoz6
engedely alapjan,

- Koml6i V6rosgazdiilkod6si Nonprofit Zartkiirfien Mfikiid6 R6szv6nytersas6g (sz6khely.
7300 Kom16, Bem Jozsef utca 24., KUJ: i 00293760)
. a Kormdnyhivatal eltal PE/KTFO/05434-812021| ngyiagzernon kiadott nem veszeryes

hullad6kok szallitasara es gyUjt6sere vonatkozo engedely alapjan,

- BONYCOM Bonyhadi Kozi.izemi Nonprofit Kortetott Fetet6ss6gii Tarsasag (szekhety
7150 Bonyh5d, Mikes utca 3., KUJ: i00305007)
. a Kormanyhivatal altal PElKrFC.101611-7/2019. ugyiratszamon kiadott nem veszelyes

hulladekok szallitasara vonatkozo engedely alapjan


