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Hiv. szdm: -
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Kommun5lis
Korl6tolt

min6sit6si

HATAROZAT

l.

A Pest Megyei Korm6nyhivatal (a tov6bbiakban: Kormdnyhivatat) a D6l-Kom D6l-Dun6ntrili
Kommunilis S-zolgiltat6 Nonprofit Korlitolt Felel6ss6g0 T6rsasigot (szekhely: 7632 pecs,
Sikl6si u 52., KUJ: 100279306, c6gjegyzekszdm: 02-0g-064556, ad6sz6m: 11141s1t-i-02, statisztikai
sz6mjel: 11541587-3811-572-02, nyilv6ntart6si sz6m: MIN_097/2015. - a tovdbbiakban:
KOzszolgdltat6) - a PE/KTFO/00889-7t2022. iigyiratsz6mon kiadott minositesi engedety egyidej6
visszavondsa mellett -

C/1. min6sit6si osztilyba sorolja

6s r6sz6re a hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolgdltatdsitev6kenys6g v6gz6s6re vonatkoz6

minSsit6si enged6tyt

ad ki az aldbbiak szerint:

ll.

A hullad6kgazd6lkod6si kOzszotg6ltat6s v6gz6se

o a somogy Megyei Korm6nyhivatal Kaposvdri J5r6si Hivatala 6ttat So-04ZKo/1509-1 1t2o1g.
Ugyiratszdmon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal Pecsi Jdrdsi Hivatala (a tov6bbiakban: p6csi J6r6si
H ivata l) Altal 27 7 3- 1 0 120 1 9 ngynatszdmo n kiadott en gede ty,

?_ ]gryanyhivatal 6ltal PE/KTFO/OO202-1t2022. Ugyiratszdmon modositott,
P E/KTFO/O0 202-8 12021. U gy i ratszd mo n kiadott en ged 6 ty,

' a P6csi J6rAsi Hivatal 6ltal 4563-10t2017. iigyiratszdmon kijavitott, 4563-gt2O1T.
[i gyiratsz6mon kiadott enged6ly,

' a Pecsi Jdrdsi Hivatal dltal 4524-10t2017. Ugyiratsz6mon kijavitott, 4524-gt2O1Z.
Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a P6csi J6r6si Hivatal altal 4846-11t2012. ugyiratszdmon kiadott engedely,. a P6csi Jdr6si Hivatal 6ttat 4396-13t2019. ugyiratszemon kiadott engedety,
' a .Baranya Megyei Korm5nyhivatal 5ltal 759-1912022., 441-1312021. Ugyiratsz5mokon

m6dositott, a P6csi Jdr6si Hivatal 6ltal 46-18t2020. Ugyiratsz6mon kiaiott egys6ges
k0rnyezethaszn6lati engedely,

' a Baranya Megyei Korm5nyhivatal 6ltal 2632-9t2020. Ugyiratszdmon kiadott enged6ly,
' a Baranya Megyei Kormdnyhivatal altal 2710-11t2020. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,
' a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 5ltal 2711-9t2020. lrgyiratszAmon kiadott 

"ng"dety,' a Baranya Megyei KormSnyhivatal 6ltal 3OB4-9t2020. Ugyiratsz5mon kiadott engedely,
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. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 3085-9/2020. ugyiratsz6mon kiadott enged6ly,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 3086-9/2020. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6rltal 2743-1312021. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 2740-1312021. Ugyiratszdmon kiadott enged6ly,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal altal 3559-512022. iktatosz6mon modosltott,2750-1312021.
Ugyiratsz5mon kiadott engedelY,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 2739-1312021. iigyiratsz6mon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Korm5nyhivatal 6ltal 2745-1312021. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a Somogy Megyei Korm6nyhivatal 6ltal SO/TO/01939-1012021. ilgyiratsz6mon kiadott

enged6ly,
. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 3704-1612021. ugyiratsz6mon kijavitott,

37 04-1 3 I 2021 . U gyi ratsz6mon kiad ott en ged e ly,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 3705-1412021. Ugyiratsz6mon kiadott engedely

. a Tolna Megyei Korm5nyhivatal 6ltal TOG/83/01520-1612022. iktat6sz6mon kiadott enged6ly,

o a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 3074-1312022. iktat6szdmon kiadott engedely,
. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 3070-1512022. Ugyiratszdmon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 3073-1512022. Ugyiratsz6mon kijavitott,

3073-'1 312022. ugyiratsz5mon kiadott enged6ly,
. a Tolna Megyei Korm6nyhivatal 6ltal TOG/83/01741-1112022. iktat6sz6mon kiadott engedely

szerinti tev6kenys6gekel, azaz nem vesz6lyes hullad6kok sz6llitas6t, gytijteset, el6kezeleset,

hasznosit6s6t, irtaimatlanitdsfit 6s vesz6lyes hulladekok gyUjteset, valamint jelen engedely

1. szdmu melleklete szerint bevont kOzszolgdltatoi alv6llalkoz6k hulladekgazd6lkod6si

enged6lyeinek figyelembev6tel6vel vesz6lyes es nem veszelyes hulladek szallit6s6t,

kereskedelm6t es gyiijtes6t foglalja mag5ban.

K6zszolg5ltat6 a hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si tevekenys6g ell5t6sAhoz kdzszolgdltatoi

alvallalkozokat vesz igenybe. A kozszolg6ltatoi alv5llalkozokat 6s enged6lyeiket jelen hat5rozat 1.

sz6mri melleklete laftalmazza.

2.) A hullad6k fajtSia. tipusa. jellege. mennyis6ge 6s iisszet6tele:

orsz6gos Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Hullad6kgazd6lkod6si Foosztdly 2
1016 BudaPest, M6sz6ros utca 58/a

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

Azonosit6
k6d

Megnevez6s
Mennyis69
(tonna/6v)

02

NZOEEZOASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTUNAS TERMELESB6L,

ERS6cAzDEikooEseoL, riaoAszlreol, HALAszArBoL,
ELELMI-sZEn- el6Ail-irA'seoL Es -reuooLcozAsBoL szA RMAzo
HULLADEK

02 01
mez6gazdas69, kert6szet, akvakultfiris termel6s, erd69azd6!kod5s,
vad5szat 6s haliszat hullad6ka

02 01 04 mrianyaghulladek (kiveve a csomagol5s) 223

02 01 10 femhulladek 223

08

NCOK), RAGASZTOK,
K GYARTASABOL,
FELHASZNAI.ASAEOL

SZARMAZO HULLADEK

08 03
nyomdafest6kek gySrtisib6!, kiszerel6s6b6l, forgalmazis6b6l 6s

felhaszn6lis6b6l szilrmaz6 h ullad6k

08 03 17* vesz6lyes anyagokat tartalmazo, hulladekkd v5lt toner 180

09 TEuyTEPESZETI IPAR HULLADEKA

09 01 f6nyk6p6szeti ipar hullad6ka

09 01 10 egyszer haszn6latos f6nykepez6g6p, 6ramforr6s n6lkUl 223

09 01 11.
egyszer haszn5latos f6nyk6pezog6p, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a

tO-OO Og azonosit6 koddaljelOlt tetelekhezlartozo 6ramforr5st is tartalmaz
23

09 01 12
dramfo116st is tartalmaz6, egyszer haszndlatos fenykepezogep, amely

kUldnbdzik a 09 01 11tol
223



13
oLAJHULLADEK ES A FolyEroruv UzeuRruvRG HULLADExI IT:vove
az 6tolajokat, valamint a 05 6s a 12 f6csoportokban meghatflrozott
hullad6kot)

13 02 motor-, hajt6mff- 6s ken6olaj hullad6k

13 02 05* 5sv6nyolaj alap0, kl6rvegyUletet nem tartalmaz6 motor-, hajt6mti- es kenoolaj 230

13 02 06* szintetikus motor-, hajtomU- 6s ken6olaj 23

13 02 07* biol6giailag kOnnyen lebom16 motor-, hajtomU- es ken6olaj 23

15
csoMAGoLAsr HULLADEK; K0ZELEBBR6L MEG
FELTTATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
SZOR6ANYAGoK ES VED6RUITAZAT

NEM HATAROZOTT
tOnu6reruo6x,

15 01
csomagolisi hutlad6k (bele6rtve a vilogatottan gyfiitiitt telepUl6si
csomagolisi hullad6kot)

15 01 01 papir 6s karton csomagol6si hulladek 19 900

15 01 02 mrianyag csomagol5si hulladek 9 500

15 01 03 fa csomagol6si hulladek 2 630

15 01 04 f6m csomagol6si hullad6k 2 550

15 01 05 vegyes 6sszet6tel0 kompozit csomagol6si hulladek 2 120

15 01 06 egy6b, kevert csomagol6si hulladek 66 750

15 01 07 Uveg csomagol6si hulladek I 250

15 01 09 textil csomagolSsi hulladek 2 630

15 01 10.
vesz6lyes anyagokat marad6kk6nt tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett
csomagoldsi hulladek

1 150

15 01 11*
vesz6lyes, szil5rd por6zus mStrixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 femb6l k6szUlt
csomagol6si hulladek, ide6rtve a kiUrUlt hajt6g6zos palackokat

115

16
A HULLADEruECYZEKBEN K6ZELEBBR6L MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK

16 01

a k6zleked6s (sz6tlitis) kill6nbiiz6 tertiletei16l szilrmaz6 hullad6kki vilt
g6pj6rm[ (ide6rtve a terepj6r6 jirm0vet is), a hullad6kki v6lt g6pj6rm[
bont6sib6l, valamint karbantart5sSb6l szArmaz6 hullad6k (kiv6ve a 13,
a 14 f6csopottokban, a 16 06 6s a 16 08 alcsoportokban meghat6rozott
hullad6k)

16 01 03 hulladekk5 v6lt gumiabroncsok 1 650

16 01 07. olajszU16 23

16 01 13* fekfolyadek 23

16 01 14* vesz6lyes anyagokat tartalmazo fagySllo folyadek 23

16 01 17 vasf6mek 100

16 01 18 nemvas femek '100

16 01 19 mrianyagok 50

16 01 20 uveg 50

16 06 elemek 6s akkumul6torok

16 06 01* olomakkumul6torok 230

17
EpirEsr-eoNrAsl HULLADEK (BELEERTVE
TERULETEKRoL KITERMELT FOLDET IS)

A SZENNYEZETT

17 01 beton, t6gla, cser6p 6s ker6mia

17 01 01 beton 1 080

17 01 02 tegla BBO

orsz6gos K6rnyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Hullad6kgazd5lkod6si Fooszt6ly
1016 BudaPest, M6sz6ros utca 58/a

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
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17 01 03 cser6p 6s ker6mia 730

17 01 07
beton, t6gla, cser6p 6s ker5mia frakci6 vagy azok kevereke, amely
kUl6nbOzik a 17 01 06tol 74 000

17 02 fa, tiveg 6s mfanyag

17 0201 fa 700

17 02 02 uveg 872

17 02 03 mrianyag 732

17 04 f6mek (bele6rtve azok iitvrizeteit is)

17 04 01 v6rosr6z, bronz, s5rgar6z 48

17 04 02 alumlnium 48

17 04 03 olom 48

17 04 04 cink 48

17 04 05 vas 6s acel 48

17 04 06 on 48

17 04 07 f6mkeve16k 48

17 04 11 k6bel, amely kUlOnbOzik a 17 04 10-t6l 48

17 05
f6ld (ide6rtve a szennyezett terUletekr6l szArmaz6 kitermelt f6ldet),
k6vek 6s kotr6si medd6

17 05 04 fold es kdvek, amelyek kUlOnboznek a 17 05 03-tol 4 000

17 06 szigetel6anyagokat 6s azbesztet tartalmaz6 6pit6anyag

17 06 04 szigetel6 anyag, amely kUlOnb6zik a17 06 01 6s a 17 06 03-t6l 100

17 08 gipsz alap[ 6pit5anyag

17 08 02 gipsz-alapO 6plt6anyag, amely kUlonb6zik a 17 08 01-tol 548

17 09 egy6b 6pit6si-bont6si hullad6k

17 09 04
kevert epitesi-bont6si hulladek, amely kUl6nb6zik a 17 09 01-t6t,
a 17 09 02tol es a 17 09 03{61 3 730

19

HULLADEKKEZEL0 IETCS|TUENYEKB6L, A SZENNWIZET
xEpz6oEsEruex TELEPHELYEN KIVUL KEZEL1
SZENNWIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI ViZ
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO H ULLADEK

19 05 szil6rd hullad6k aerob kezet6s6b6l sz6rmaz6 hultad6k

19 05 01 telepUlesi 6s ahhoz hasonlo hulladek nem komposzt6lt frakci6ja 1 000

19 05 03 el6ir6st6l elte16 min6s6gU komposzt 3 000

19 05 99 kOzelebbr6l meg nem hat5rozott hulladek 65 500

19 12
k6zelebbr6l meg nem hatirozott mechanikai kezel6sb6l (pl.
oszt6 lyoz5s, a pritis, t6m6rit6s, pel let k6szit6s ) szArmaz6 h u ! lad 6k

19 12 01 papir es karton 6 850

19 12 02 f6m vas 2 500

19 12 03 nemvas femek 1 550

19 12 04 mrianyag 6s gumi 2750
19 12 07 fa, amely kUlOnbOzik a 19 12 06-tol 300

19 12 08 textf li6k 1 050

19 12 09 5sv6nyi anyagok (pl homok, kOvek) 11

19 12 10 eghet6 hulladek (pl. keverekb6l k6szitett tUzel6anyag) 101 000

orszdgos Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi es Hulladekgazd5lkod6si Fcioszt6ly
1016 Budapest, M6sz6ros utca 58/a.

Telefon. (06-1)224-9100 Fax: (06-1) 224-9163



19 12 12
egy6b, a 19 12 11{61 kUl0nb0z6 hullad6k mechanikai kezeles6vel nyert
hulladek (ide6rtve a kevert anyagokat is)

65 s00

20

TELEPULEST HULLADEx lHAzreRTAsl HULLADEK Es e uAzrARTAst
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPART ES IUTEZTUEruYI
HULLADEK), TDEERTVE Az ELKUT-oNirerreN GYUJTOTT FRAKGI6T
IS

20 01 elkiil6nitetten gyfijtdtt hullad6k frakciok (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 texti 6k 940

20 01 13. old6szerek 115

20 01 14* savak 23

20 01 15* l(gok 23

20 01 17. fenyk6p6szeti vegyszer 23

20 01 19. n0venyv6d6 szer 230

20 01 21* f6nycsdvek es egyeb higanytartalmU hulladek 115

20 01 25 6tolaj 6s zsir 260

20 01 26. olaj es zsir, amely kUlonbOzik a 20 01 25-t6l 23

20 01 27. vesz6lyes anyagokat taftalmazo festekek, tint5k, ragasztok es gyant5k 230

20 01 28 fest6kek, tint5k, ragaszt6k 6s gyantAk, amelyek kulonbOznek a20 0127-tol 360

20 01 29" vesz6lyes anyagokat tartalmazo mos6szer 23

20 01 30 mos6szerek, amelyek kUlonb6znek a 20 01 2g-t6l 48

20 01 32 gyogyszerek, amelyek kul6nb0znek a 20 01 31tol 73

20 01 33"
elemek 6s akkumul5torok, amelyek k0z6tt a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosit6 k6ddaljeldlt elemek 6s akkumulitorok is megtal6lhat6k 230

20 01 34 elemek 6s akkumul5torok, amelyek kUlOnb0znek a 20 01 33-t6l 73

20 01 35. vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elektromos 6s elektronikus
berendez6sek, amelyek kul6nb6znek a 20 01 21-t6l 6s a 20 01 23-tol 1 '150

20 01 36
kiselejtezett elektromos 6s elektronikus berendez6sek, amelyek kulonboznek
a 20 01 21-tdl, a 20 01 23-tol es a 20 01 35{6t 2 800

20 01 37. vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fa 115

20 01 38 fa, amely kUlonbOzik a20 01 37-t6t 3 900

20 01 39 mrianyagok 5 200

20 01 40 f6mek 3 300

20 02
kertekb6! 6s parkokb6l szarmazo huilad6k (a temet6i hullad6kot is
bele6rtve)

20 02 01 biologiailag lebom16 hulladek 40 450

20 02 02 talaj es kovek s00

20 0203 egyeb, biologiailag lebonthatatlan hultad6k 850

20 03 egy6b telepiil6si hullad6k

20 03 01 egyeb telepulesi hulladek, ideertve a vegyes telepUlesi hulladekot is 375 000

20 03 02 piacokon kepzodo hulladek 1 600

20 03 03 uttisztit6sbol szdrmaz6 maradek hulladek 1 700

orsz5gos Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi es Hulladekgazddlkod5si Fooszt6ly 
51016 Budapest, M6sz6ros utca 58/a

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



20 03 07 lomhullad6k 44 600

20 03 99 kozelebbrol meg nem haterozoft lakossegi hullad6k 3 500

6sszesen: 954 826

KOzszolgaltat6 hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tev6kenyseget Abaliget, Adorj6s, Alsomocsolad,

Alsoszentmerton, Aparhant, Apatvarasd, Aranyosgadany, Ata, Babarc, Babarcsz6los, Bab6csa,

Bak6ca, Bakonya, Baksa, Banfa, Bar, Baranyahldveg, Barcs, Basal, Belvardgyula, Beremend,

Berkesd, Besence, Bezedek, Bics6rd, Bikal, Birjen, Bisse, Boda, Bodolyab6r' Bogad,

Bogedmindszent, Bogddsa, Boldogasszonyfa, 86ly, Bonyhed, Bonyhadvarasd, Borjed, Bosta,

Botykapeterd, Bukkdsd, Burus, CUn, Cs6nyoszr6, Csarnota, Cseb6ny, Cserdi, Cserkut, Csert6,

Csii(6siott6s, Csonkamindszent, Dalmand, Darany, Dencshaza, Dinnyeberki, Di6sviszl6, Domb6v6r,

Drevacsehi, Drevacsepely, Dravafok, Dr5vag6rdony, Dravaivanyi, Drevakeresztur, Drevapalkonya,

Dravapiski, Drdvaszabolci, Dr6vaszerdahely, Dravasztara, Drevatamasi, Egerag, Egyhazasharaszti,

Egyhazaskozer, Ellend, Endr6c, ErdOsmarok, Erdosmecske, Erzs6bet' Fazekasboda, Feked,

f6isoegerszeg, Felsoszentmarton, Gar6, Gerde, Geresdlak, Gilvanfa, Gordisa, Gorcs6ny,

Gorcso-nydoboka, Gy6d, Gyongyfa, Gydngyosmell6k, Gydre, Harkany, Hassagy, Hegyhatmar6c,

Hegyszentmerton, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Himesh6za, Hirics, Hobol, Homokszentgyorgy,

Ho;iathe(elend, Hosszghet6ny, Huszt6t, tbafa, lllocska, lpacsfa, lstvandi, lvanbattyan, lvandarda,

lzm6ny, Jag6nak, Kacs6ta, Kakasd, Kakics, Kdlm5ncsa, Kaposszekcs6, Karesz' Kased'

XastelyosdoribO, Katadfa, Katoty, Kekesd, Kemes, Kemse, KeszU, Ket(Jfalu, Kiralyegyh6za,

Kisasizonyfa, Kisbeszterce, Kisbudmer, Kisder, Kisdorog, Kishajm6s, Kisharsdny, Kisherend,

Kisjakabfaiva, Kiskassa, Kislippo, Kismanyok, Kisnyerad, Kistamasi, Kistapolca, Kistotfalu, Kisvejke,

Kisizentm5rton, Kom16, Koml6sd, K6r6s, Kovacshida, Kovacsszenaja, Kozarmisleny, Kdb16ny,

Kokeny, Kolked, K6vag6sz6los, Kovagotottos, Lak6csa, Lanycs6k, Lapancsa, Lengyel, Liget, Lipp6,

Lipt6d; Lothard, Lovaszheteny, Lrizsok, M6gocs, Magyarb6ly' Magyareg

Magyarlukafa, Magyarmecske, Magyarsarlos, Magyarszek, Magyartelek, Majs

laariikemend, Mark6c, Marocsa, Marok, Martonfa, Matty, Maza' Mecsekn

Mekenyes,Mez6d,Mindszentgodisa,Moh6cs,Monyor6d,Mocs6ny,Mucsfa,Nagybudmer'
ttagyciany, Nagyharsany, Nagykoz6r, Nagymanyok, Nagynyarad, Nagypall, Nagypeterd, Nagyt6tfalu,

ttaivvatv.- Naqvveike, Nemeske, Nyugotsl-enterzsebet, 6banya, ocsard, Ofalu' Okor6g, Okorvolgy'

Oi".:r, OiO, O-rfti, 
-OroszlO, 

Ozdfalu, Fate, Palkonya, Palotabozsok, Paprad, Patapoklosi, Patosfa,
p6cs,' p6csbagoia, p6csdevecser, Pecsudvard, P6csv6rad, Pellerd, Pereked, Peterd, Peterhida,

Pisko,P6csa,-Pogany,Potony,Redfalva,Regenye,RinyaUjlak,Rinyatjnep,Romonya,R6zsafa'
samod, sarok, 

-sado, satornety, se1ye, siklos, sixl6soodony, sikl6snagyfalu, somberek,

Somolyapati, Sorogy.rr"., Somogyh6rsdgy, Somogyhatva 6svertike' Sumony'

srio"t'.l"nti.iraty, Siajk, Szal6nta,' Szatainar, Szaporca, , Szava, szeb6ny'
Szemely, Szentborb6s, teget, Szentkatalin,

Szilegy, Szilvas, Szok
eseny, Toft1, Tottilfalu,

VAzsnok, Vejti, V6ke
, Zavod, ZengovarkonY,

4.) Telephelvek:

.hulladekkezelokozpont:7570Barcs,Nemethegyut0479/5hrsz.(KTJ:102378891)'

. hullad€kgyujt6 udvar, atrak6allomas, komposztalo telep: 7700 Mohacs, 164/6. hrsz.

(KrJ. 102232892),
. hulladekgyUjtl udvat.7720 PecsvArad, 096/1 hrsz. (KTJ: 102289715),

. hulladekgyUjt6 udvar: 7349 Szaszvar, 43714 hrsz- (KfJ 102289726) 
'. hullad6kgytijt6 udvat'.7754 B6ly, 0199. hrsz. (KTJ: 102519081),

. hullad€kgyujt6 udvar: 7900 Szigetver' 2099/1 hrsz (KTJ: 102519380)'

o huflad6kgy(jt6 udvar 6s atrak6 ellomas: 7940 Szentlorinc, 02071'12 hrsz (KTJ: 102514488),

o hulladekgyUjto udvar: 7800 Sikl6s, 462 hrsz (KTJ: 102519324),
. hulladekgyujtd udvar.7342 Megocs,080/1 hrsz. (KTJ: 102519209')'

. hulladekgytijto udvar: 7960 Sellye, 062/1 hrsz (KTJ: 102519298)'

. hulladekgyUjto udvar: 7682 Bukkosd, 17412 htsz- (KTJ: 102452803)'

. hulladekgytijt6 udvar: 7936 Szentleszl6,030 hrsz. (KTJ: 102519357)'

. hullad€kgyrlijto udvar: 7537 Homokszentgyorg y ' 17114 htsz- (KTJ: 102364816)'

. hullad6kgytijto udvar'. 7 822 Nagyhars5ny, 0483/9 hrsz 6f J: 102519232)'

Orszagos Kdrnyezetv6delmi, Termeszetv6delmi es Hullad6kgazd6lkodSsi F6osztaly 6
1016 Budapest, Mesziros utca 58/a

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax (06'1) 224-3163



. hulladekgyUjtO udvar: 7370 Oroszl6, kulterulel02l12 htsz (KTJ: 102519276),

. nulladekgyUjto udvar: 781 5 Harkany, kulterulet 0229/19 hrsz. (KTJ: 102519117),

. hulladekgyLijto udvar: 7150 Bonyhad, 7512 hrsz (KTJ: 102337186),

. hulladekgyUjto udvar: 7631 P6cs, Postagalamb utca 3.,23760154. hrsz (KTJ. 102506678),

. hulladekgyr:ijto uduat.7628 Pecs, Eperfas0t3 42099. hrsz (KTJ: '10'1336027),

. hulladekgy(jto udvar 6s dtrak6dllomas: 7633 P6cs, Szigeti tanya 12-14. 526716 hrsz.
(KTJ: 102487159),

. hullad6kgy(jto udvar 6s atrakoallomas T36l Kaposszekcso, 564 hrsz. (KTJ: 102461193),

. hulladekkezelo kozpont: 7639 Kok6ny, 057, 059, 063/9, Szilvds 021 hrsz. (KTJ: 100468989),

. atrak6allomes: 7300 Koml6, Batthyanyi u. 0132 hrsz. (KT J: 102206479),

. hullad6kgyrijt6 udvar: 7300 Komlo, 2946/8 hrsz (KTJ: 102206468),

. hulladekgyrijt6 udvar: 7975 K6t0jfalu, 06312 hrsz (KTJ: 102519173)

ilt.

1. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesi tevekenyseget KozszolgeltatO kize.r,lag a lll3.
pontban felsorolt telepul6sek kdzigazgatasi teruleten vegezheti.

2 A hulladekgazdalkodasi kcizszolgeltatasi tev6kenys6g v6gzese soran be kell tartani a
ll/1. pontban es az 1 mell6kletben kozc,lt enged6lyekben foglalt el6iresokat.

3. Kozszolgaltat6 hulladekgazdalkodasi kozszolgdltatasi tevekenys6ge soran nem 16pheti t0l
jelen hatdrozatban szerepl6 6ves mennyis6geket

4 Ha a Jogszabalyban foglalt osszekeveresi tilalom ellenere a haztartesi, vagy a hiiztanasi
hulladekhoz hasonl6 hullad6k gyUjt6sere szolgal6 gyUjtoed6nybe veszelyes hullad6k kerul, a
Kozszolgaltatonak a veszelyes hulladekot az elszellitest megel6z6en, vagy a telephetyere
t0rt6no beszdllit6st kovetoen a nem veszelyes hulladektol el kell kulonitenie, ha erre a
mriszaki lehet6s6gei biztositottak.

5. A minositesi engedely nem mentesit az egyeb enged6lyek megl6te alol, hullad6kgazdalkodasi
kozszolg6ltatasi tevekenyseg megfele16 hullad6kgazdelkodasi engedely birtokaban v6gezhet6.

6. A hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltatas soran atveft 6s szallitott hulladekok kizer6lag
megfelel6 hulladekgazdelkodasi engedellyel rendelkezo hulladekkeze16k r6szere adhatoak at
a hullad6kkeze16 hulladekgazdalkodasl engedetyeben szereplo etveteli mennyiseg erejeig.7 A hullad6kgazdelkodasi kozszolgeltatas teljesltese csak torvenyben vagy kormanyrendeletben
meghat6rozott esetekben szuneteltetheto vagy korlatozhat6, valamint az ingatlanhasznalo
k6r6sere 6nkormanyzati rendeletben meghaterozott esetekben szuneteltethet6

8. Kozszolg5ltat6 az onkormanyzati hulladekgazdelkodasi kozfeladat folyamatos ellates6rol
gondoskodni kdteles a kOzszolgaltatAsi terUleten.

9 A hulladekgazdalkodasr kozszolgiiltatas kereteben Kozszolgaltat6 kdteles az ingattanhasznal6
eltal KOzszolgaltat6 szallitoeszkOzehez rendszeresitett gyrijt6edenyben gyLijtott telepUl6si
hulladekot, heztartasban k6pz6d6 zoldhulladekot, vegyes hulladekot, elkuldnltetten gyujtott
hulladekot 6sszegy0jteni 6s elszallitani, a lomtalanit6s kor6be tartoz6 lomhullad6kokat az
ingatlanhasznalot6l osszegytijteni, atvenni 6s elszallitani, valamint az altala Uzemeltetett
hulladekgyr.ijto ponton, hulladekgyfjto udvaron gy0jtott vagy 6tv6teli helyen dtvett huttad6kot
osszegyLijteni 6s elszallitani a mindenkori jogszabalyi e16irasok figyelembevetel6vel.

10. K6zszolg6ltat6nak gondoskodnia kell a hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltates korebe tartozo
hulladek kezeleserol, vagy a hulladek - megfelelo hulladekgazdalkodasi engedellyet
rendelkezo - hulladekkezel6nek torten0 atadasa16l

1 1. Kozszolgaltatonak legalebb evente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtatanitiis
megszervez6s6rol, a Iomtalanitas soran Kozszolgaltat6nak atadott vagy a k6zterUletre
helyezett lomhulladek atvetele16l, osszegyUjtes616l, elszallitesa16l.

12. Kdzszolg'llat6 hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatason kivUli egyeb hulladekgazdalkodasi
engedelyhez vagy nyilvantadasba vetelhez kotOtt hullad6kgazdalkodasi tev6kenys6get
jogszabalyban foglalt kovetelmenyek tetjesijl6se eseten vegezhet Az egyeb
hulladekgazdalkodesi engedelyhez vagy nyilvantartesba vetelhez kotott hulladekgazd6lkodasi
tevekenys6get a kozszolgaltat6 koteles 0gy megszervezni, hogy az a hulladekgazdalkodesi
kozszolgaltat6si tev6kenyseget ne vesz6lyeztesse.

13. KozszolgAltat6 hullad6kgazdalkodasi kozszolgeltatason kivUli egyeb hulladekgazd:ilkodasi
enged6lyhez, illetve nyilventartiisba v6telhez kotott hulladekgazdelkodesi tevekenyseg6b6l
szarmazo eredmenyet koteles a kozszolgaltatesra forditani

'14. A hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartozo hullad6kkal kapcsolatos nyilvantartasi
es adatszolgaltatasi kotelezettsegek teljesites6rol a Kozszolgaltat6nak gondoskodnia kell.

Orszagos Kornyezetv6delmi, Termeszetv6detmi 6s Hulladekgazdalkod,si F6osztaly
1016 Budapest, M6sz6ros utca 58/a

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
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Kdzszolg6ltat6 koteles az ingatlanhasznal6t folyamatosan tajekoztatni az elkUlonitett gyLijtes
0szt0n26se es hatekonysaganak novel6se 6rdek6ben jogszabalyban meghatarozott
tartalommal 6s modon
Kozszolgaltat6 koteles biztositani, hogy az ingatlanhaszndl6 a vegyes hullad6k gyr.ijt6sehez
legalabb 2 kulonbozo rirmertek gyrijt6ed6ny kozul velaszthasson A gy0jt6edeny meretenek
igazodnia kell az 6rintett ingatlanon kepz6d6 hulladek mennyis6g6hez, valamint meg kell
felelnie a hatalyos jogszabalyi e16ir6soknak.
Kozszolgaltat6 koteles a telepirl6si hulladek elkuliiniteft gy(i.lt6s6re szolgAl6 gy(jtoedenyt
a gyfjtoedenyben elhelyezhet6 hulladekfajtera es -jellegre vagy {ipusra utal6, egyertelmtien
felismerhet6 6s megkulonboztethet6 szinnel, valamint jelzessel vagy felirattal ellatni.
A feliratnak tartosnak, jol lathat6nak 6s olvashat6nak kell lennie Ha a telepul6si hulladekot
hulladekgyujtd zsikban gyrijtik, a zsakot olyan szinnel, jelzessel vagy felirattal kell elletni,
amelyb6l egyertelmr.ien kiderul, hogy a zsak milyen hulladekot tartalmaz.
A hullad6kgazdelkodSsi kozszolgaltat6s korebe tartoz6 hulladek elszellitasat zarhato kontener
vagy a kipozdst 6s kisz6r6dast megakadalyoz6, ideiglenes taka16su kontener alkalmazasaval
6s az e felteteleket biztosit6, az egyes hulladekfajtak atv6telere alkalmas felepitm6nnyel
rendelkez6 celgeppel, szallit6.iarm(vel kell vegezni a kdrnyezet vesz6lyeztet6set,
szennyez6set, k6rositesat kizaro m6don.
Kozszolgeltatonak az elkuldnitetten gyrijtott telepulesi hullad6kot szuks6g szerinti
gyakorisaggal, a vegyes tovabba mes fajtaju, jellegil vagy tipus0 hulladektol elkulonitve kell
elszellitania.

20 Kozszolgaltat6nak - ha Jogszabaly elt6roen nem rendelkezik - a vegyes hullad6k
osszegyrijtese16l es elszellitesar6l hetente legalabb egy alkalommal gondoskodnia kell.

21. KOzszolgaltat6nak - jogszabelyban foglalt kivetellel - az ingatlanhasznal6t6l legalabb
a mrianyag-, f6m-, papir- es vegyes hulladekot h6zhoz meno gytijt6si rendszerben kell

elszellitania.
Amennyiben Kozszolgeltat6 hulladekgytijto udvart uzemeltet, biztositanra kell az egyes
hulladekgazd6lkodesi l6tesitm6nyek kialakitdsdnak es uzemeltet6senek szabelyai16l sz6lo
24612014. (lX 29 ) Korm rendelet (a tovSbbrakban: 24612014 (lX. 29.) Korm. rendelet)
1. mell6klet6ben meghaterozott mr.ianyag-, fem- es papirhulladek elkulonitett gyujt6set az
altala uzemeltetett hulladekgytijto udvarban rs Ha az uveghullad6k elkiilonitett gytijteset a

Kozszolgeltat6 hazhoz meno gyujtesi rendszer kereteben nem biztositla, az uveghulladekot
legalabb hulladekgyrijt6 udvarban es hulladekgy(jto szigeten kell atvennie.
Ha a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltates korebe tartoz6 hullad6k Kozszolgeltat6 6ltal
torten6 etvetelekor, osszegyLijtesekor, elszallitasakor a hulladek a gytijt6ed6nyb6l kiesik vagy
kisz6r6dik, a hulladek felszed6s6rol es elszellitasa16l, valamint a terulet megtiszti6sa16l
Kozszolgaltatonak halad6ktalanul gondoskodnia kell
A hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladek ingatlanhasznalot6l torteno
etvetel6t, osszegyLijteset 6s elszallitasat vegzo K6zszolgaltato gyUjtojermtiven munkat v6gzo
alkalmazottak kozul legalabb egy jelenl6v6nek a hullad6k atvetel6re, osszegytljt6s6re
vonatkozo alapfok( szakirany0 k6pesitessel kell rendelkeznie.
Kozszolgaltat6 az elkulonitetten gyUjtott hullad6k hasznositasat vagy artalmatlanitasat
megel6z6en gondoskodik a hullad6k valogat6mUbe torten6 elszellltaser0l, valamint a

hasznosithat6 Osszetev6knek e16keszit6 mtjvelet utjan t0rteno valogatasa16l.
Anyag6ban kell hasznositani a valogatomUben valogatott olyan hullad€kot, amely anyaganak
Osszet6tele 6s min6sege alapjan erre alkalmas
A hullad6kgazdSlkod6si kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladek hullad6klerak6ban csak a
jogszabalyban leirtak teljesulese eseten rakhat6 le
Kozszolgeltat6 hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesi tevekenys6ge a masodlagos hulladekok
kozul kizarolag a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas koreben osszegyr.ijtott, atvett, illetve
elszallitott hullad6kok kezelese soran kepz6do, tovabbi kezel6st ig6nyl6 masodlagos
hullad6kokra terjedhet ki.
Kozszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesi tev6kenysege soran
marad6ktalanul be kell tartania a jogszabalyi eloirAsokat.
A hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltatasi szez6d6s megsztin6se vagy megszuntet6se eseten,
tovdbbA ha Kozszolgeltatd nem rendelkezik min6sit6si engedellyel, vagy a megfelelosegi
velemenyet visszavontek, Kozszolgaltat6 az 0j kozszolgAltato kivelasztaseig, de legfeljebb hat
honapig a hulladekgazdalkodAsl kozszolgaltatast valtozatlanul ellatja.
Kozszolgaltat6 a hulladekgazd6lkodasi kdzszolgeltatasi szez6desben, valamint
jogszabalyban meghatarozott c6lok eler6se erdekeben megfelelos6gi v6lem6nnyel rendelkezo
kozszolgaltatoi alvallalkoz6t vehet igenybe.
Kozszolgaltatonak a hullad6kgazddlkoddsr kdzszolg6ltatesi tevekenys69 ellatasahoz ig6nybe
vett kozszolgaltat6i alvallalkoz6inak meg kell felelniuk a mindenkori jogszabalyi e16irasoknak.

Orszagos K6rnyezetv6delmi, Term6szetv6delmi es Hulladekgazdalkod6si F6osztdly 8
1016 Budapest, l\,46s:6ros utca 58/a.

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax (06'1)224-9163
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Kozszolgaltatonak a hulladekgazdelkodesi kozszolgeltatasi tevekenys6g elletasahoz ig6nybe
vett kozszolgaltat6i alvallalkoz6k szem6lyeben, illetve a kozszolg5ltat6i alvallalkoz6k
hulladekgazddlkodSsi kozszolgaltatasi tev6kenys6get 6rint5 hulladekgazdalkodasi
enged6lyeiben bekovetkezett valtozasokat a jogszabalyban el6irt hataridon belUl be kell
jelentenie.
KOzszolgaltato koteles a kozszolg6ltat6i alv6llalkoz6kr6l, azok adatairol, illet6leg
igenybev6telLlk m6rt6kerol minden 6v januar 31-ig a jogszabalyokban foglaltak szerint
tajekoztatast adni.
A minositesi engedely ki6llitesanak alapjaul szolg6lo felteteleknek a minositesi engedely
id6beli hatalya alatt Kozszolgaltat6nak folyamatosan meg kell felelnie.
Kozszolgaltat6 koteles a telepulesi onkormanyzat, az onkormanyzatok tarsulasa, valamint a
Koordinalo szerv mint vagyonkezel6 5ltal a r6szere i.izemeltetesre atadott letesitmenyeket,
eszkozdket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatassal erintett
egy6b hullad6kgazdelkodasi l6tesitm6nyt Uzemeltetni.
Kdzszolgaltato kdteles a jogszabalyban foglalt e16irasoknak megfele16 Ugyfelszolgalatot
mrik0dtetni
Kozszolg6ltat6nak gondoskodnia kell a116l, hogy a feladatko16be tartoz6 hullad6kgazdalkodasi
tevekenys6geket a hulladekhierarchiara figyelemmel 0gy valassza meg, hogy a
jogszabalyokban, illetve a hulladekgazdalkodasi tervekben foglalt megelozesi, hasznositasi es
ertalmatlanitasi celkittzesek teljesUlni tudjanak
Kozszolgaltat6 tev6kenys6g6t az Orszegos Hulladekgazdalkodesi Kozszolgaltatasi Tervben
el6irtaknak megfeleloen koteles elldtni.

tv.

Jelen min6sitesi enged6ly 2022. szeptember 30. napj6ig hatalyos

v.

Jelen adatvaltozas bejelentesi eljdrds5ban a Korm6nyhivatal megallapitotta, hogy 30.000,- Ft, azaz
harmincezer forint osszegti eljeresi k0ltseg merUlt fel, amelyet Kozszolgafiato megfizetett.

vt.

A hatArozat ellen kozigazgatesi uton tovabbi jogorvoslatnak helye nincs, az k6zbesitessel v6glegesse
valik, ellene kozigazgatasi per indithat6 - az okozott jogs6relemre hivatkoz6ssal - a kozl6stol
szamitott harminc napon belul a Fovarosi Torvenyszeknek cimzett, de a Kormenyhivatalhoz 3
peld6nyban iresban benyUjtott keresettel lehet kerni. A bir6sag a pert targyalason kivul biralja el, a
felek barmelyikenek k6relm6re vagy ha szUksegesnek tartja targyalast tart.

INDOKOLAS

Kozszolgeltat6 2015. szeptember 28-en Cll. min6sit6si osztelyra vonatkoz6 minositesi engedely ki-
adasa irenti k6relmet nyujtott be az Orszegos Kornyezetvedelmi 6s Termeszetvedelmi F6felugyelo-
segre (a tovabbiakban: F6felUgyel6seg)

Kozszolgaltat6 a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg minosit6se iranti eljarasokert,
valamint az igazgatasi jellegti szolg6ltatdsert flzetendo igazgatasi szolgaltatasi dijakr6l szol6 7112013.
(Vlll. 15.) VM rendelet (a tovabbiakban: VM rendelet) 1. mell6kletenek 2. a) pontjeban meghatarozott
- L min6sitesi fokozat iranti kerelemre vonatkozo - 150 000,- Ft igazgatasi szolgeltatesi dijat
megfizette

A Fofelugyel6s6g a kerelmet megvizsgelta es meg6llapitotta, hogy a hullad6kr6l sz6l6 2O1Z evi
CLXXXV torvenyben (a tovebbiakban: Ht.), a hullad6kgazdalkoddsi kdzszolgaltatesi tevekenys6g
minositeserol sz6l6 2013 6vi CXXV tdrvenyben (a tovabbiakban: Mtv.), a hultadekgazdelkodasj
kozszolgaltatas vegzesenek felteteleir6l szolo 38512014 (Xll. 31 ) Korm rendeletben (a tovebbiakban:
38512014. Korm. rendelet) foglalt tartalmi 6s formai eloirasoknak, valamint a Kozszolgalht6 altal
kerelmezett minOsitesi osztely kovetelm6nyeinek - hianyp6tlesokat kdvetoen - megfelelt.

A Fofelugyeloseg vizsgata, hogy Kozszolgaltat6 nonprofit gazdasagi tersasag, valamint megfeleto
hullad6kgazdalkodasi engedelyekkel rendelkezik Kozszolgaltat6 nyilatkozatot tett, hogy
onkormanyzati adohatoseggal szemben koztadozasa nincs, valamint a koztartozasmentes adozoi
adatbazisban szerepel

Orsz6gos Kdrnyezetv6delmi, Termeszetv6delmi es Hulladekgazddlkoddsi F6osztSly
1016 Budapest, M6szaros utca 58/a

Telefon (06-1) 224-9100 Fax: (06-'1) 224-9163
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Kozszolgdltat6 nyilatkozott, hogy olyan hulladekgazdelkodasi enged6llyel rendelkez6 gazdalkod6
szervezetnek min6sUl, amelyben a telepul6si 6nkormanyzat es az 0nkorm6nyzat tarsulasa a
szavazatok tobbsegevel tulajdoni hanyada alapjan kozvetve rendelkeztk, es a t6rsasag
tulaldonosakent jogosult arra, hogy a vezet6 tisztsdgviselok 6s a feltlgyelobizotts6g tagjai tdbbseg6t
megvelassza vagy vrsszah ivja

A hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatas korebe tartoz6 hulladekok fajtAja, tlpusa, jellege, mennyis6ge,
valamint 0sszet6tele - az Mtv. 8. S (2) bekezdes 0 pontjat figyelembe v6ve - a hulladekjegyzekrol
sz6l6 7212013. (Vlll 27.) VM rendelet alapjen kertilt meghatarozesra.

F6felUgyel6s6g az engedelyezesi eljaras soran vizsgAlta, hogy Kozszolgaltat6 altal a
hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatesba bevonni kiv5nt hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge
Kcizszolg6ltat6 es alvallalkoz6i hullad6kgazd6lkodasi engedelyei alapjan biztositott

A38512014. Korm. rendelet 2. S (1) bekezdesenek 2. 6s 3. pontjai alapjen:

,,2. hulladekgazdAlkodAsi kozszobAltarus karebe bftoz1 hulhdek: a hulladekr1l sz1l6
2012 6vi CLXXXV. toNeny (a bvebbiakban: Ht.) 42. S () bekezdes a)-d) ponti1ban meghafirozottak
szerint 1sszegy1jtdtt, Atvett, illetve elszAllltoft hulhdek, ideeftve az ilyen hulladek kezel6seb6l
sz1 rmaz6 me sodl agos h u ll adekot is ;
3. mesodlagos hullad€k: a hu adekgazdekodesi kozszobefta6s korebe taftoz1 hulladdk kezel4se
sorSn k5pz6d6, tovdbbi kezel1st igenyl1 marad4k hu adek;"

A Ht. 42. S (1) bekezdes a)-d) pontjai alapjan:

,,A hulbdekgazd1lkodAsi kozszolgilltatAs kereteben a kozszobeltat6:
a) az ingatlanhasznebk eftal a kazszoqeltat1 sze ibeszkazehez rendszeresiteft gy jt6edenyben
gy1jtott telep0l6si hulladekot az ingatlanhasznebkt1l 1sszegyfriti 6s elszA itia - de'ftve a

hAztaftitsban kepz1d1 zatldhultadek, vegyes hullad1k, valamint az elkal1nitetten gylibtt hu ad€k
asszegyAjrcset es eEzellihset is,
b) a lomtalanihs korebe taftoz6 lomhulladekot az ingatlanhaszn1l1kt'l 1sszegylfti, illetve etveszi es
ebzA iIa,
c) az ,ltala Lizemelteteft hulladdkgyAjfi ponton, hulladdkgyll1 udvaron gyiiitatt vagy 1tuetefi helyen
etueft hulladekot asszegylfi 6s eEze iua,
d) az elhagyoft, illetve ellen6rizetlen kanilmenyek kdz'ft elhelyezett hu adakot asszegytj , elszAllitia
es gondoskodik a hulladek kezeleser1l, ha ene a telepilrcsi 1nkormAnyzaftal megkatdft
h ulladekg azd1tkodAsi koz szolgAltatdsi szerz6d6se kiteried,"

A Ht 2. S (1) bekezd6s 43., 21 6s22. pontja alapjan:

,,43 telepabsi hullad,k: a haztaidsi 6s a hAztart,si hulladekhoz hasonl6 szil6rd hullad€k;

t.l
21. hAztaftAsi hulladek: a hezbft1sokban kepz1d1 vegyes, elkalaniteften gyAircft, valamint
tomhulbdek, ide'ftve a bkesokban, lak'ingatlanokban, a pihenes, adiil,s ceAAra hasznalt
hetyisdgekben, valamint a lak6hezak kdzos hasznelat1 helyisegeiben €s ternletein kepzdd6
hullad6kot;
22. haztaftesi hu adekhoz hasonl6 hulladek: az a vegyes, illetve elkiildniteften gy1jtatt hulladek, amely
a hezbft,sokon kivlll kepzbdik, 6s jelleg6ben, lsszetetel'ben a hezbftAsi hu adekhoz hasonl6".

A Fofelugyel6s6g az enged6lyez6si eljares soren figyelembe vette KOzszolgaltato hulladekgyUjto
udvar uzemeltet6sere vonatkozd enged6lyeit, valamint a 24612014. (lX. 29 ) Korm. rendeletben
foglaltakat, ezert a Fofelugyel6s6g ezen hulladekokkal t0rteno hullad6kgazdalkodasi kozszolgeltatast
engedelyezte.

A Fofelugyel6seg OKTF-KP/'I3155-9/2015 rktatoszamu hatarozataval Kdzszolgaltatot C/|. minositesi
osztalyba sorolta es r6sz6re a hullad6kgazdalkodesi kozszolgaltatasi tev6kenys6g v6gz6s6re
vonatkoz6 mln6sitesi enged6lyt adott ki, tovabba a Ht. 90. $ (9a) bekezdese, valamint az Mtv. 22lA. S
(1) bekezdese alapjan a Hatarozat kiadasaval egyidejr:lleg az OKf F-KP19278-212015 ,

1414934-2812013 6s 1414934-2512013. ugyiratszamokon modositott, 1414934-2112013. iktat6sz6mon
kiadott hulladekgazddlkodSsi kozszolgaltatasi engedelyt es a lVl17-212015 iktatoszamon kiadott,
212015 so.szem() minclsitci okiratot visszavonta.
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Kozszolgaltato 2016. majus 2-en 6rkezett beadvanyaban a hullad6kgazdalkodasi tev6kenys6g6t erinto
adataiban torteno valtozes miatti adaualtozasi bejelentest tett a hulladekgazdelkodasi engedelyeiben,
a hulladekgazdelkodasi kdzszolgaltatesi tev6kenys6gbe bevonni kivant hullad6kok mennyis6g6ben,
illetve az alvallalkoz6k engedelyeiben bekovetkezett valtozes tekintet6ben

Kdzszolgaltat6 a Vl/ rendelet 1 mellekletenek 5 c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgeltat6
hulladekgazdalkod6si tevdkenyseget erint6 adataiban tortenO valtozas eset6n szukseges - 3O.OOO,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi d Ijat megfizette.

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonni kivant hu ad6kok tipusa es mennyis6ge
Kdzszolgaltat6 es az igenybe vett alvallalkoz6k hullad6kgazdelkodesi engedelyei alapjan biztositott.

A Fofelugyel6seg az adatvaftozes bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgeltat6
OKTF-KP/1 31 55-9/201 5 iktat6szdmu min6sit6si enged6ttyel rendelkezik

Az Mtv 17. s (2) bekezd6se alapjen a Fofetugyel6seg oKrF -Kp15923-2l2016. iktat6szamon uj
minositesi enged6lyt adott ki Kdzszolgaltato resz6re 6s az engedely kiaddsdval egyrdejrjleg az
OKTF-KP/1 31 55-9/201 5 iktat6szem0 min6sitesi engedelyt visszavonta.

Kozszolgaltat6 2016. j0lius 13-dn a Fofelugyel6s6gre erkezett beadvanyaban tejekoztatta a
F6felugyelos6get, hogy az OKTF-KP/5923-2/2016. iktat6szamon kiadott minosit6si bnged6lyben
szereplo Magyarszek Kdzs6g Onkorm6nyzati Telepiilesuzemeltet6si Szolgaltat6 es Kereskedelmi
Nonprofit Korliitolt FelelossegI Tarsasegot a tov6bbiakban nem veszi igenybe alvallalkozok6nt.
KozszolgAltato level6hez csatolta a vdllalkoz6si szezod6s megszuntet6s6t igazol6 dokumentumot

A hulladekgazdSlkodasi kozszolgaltatasba bevont hulladekok tipusa es mennyis6ge K6zszolgeltatO es
az igenybe vett alvellalkoz6k hullad6kgazdalkodasi enged6lyei atapjan tovabbra iJ biztositoit.

Az oKrF -KP15923-212016. iktatoszamon kiadott minositesi engedelyt a F6felLigyel6seg
OKTF-KP/s923-4/201 6. iktat6szamon hivatatb6t m6dositotta.

Kozszolgeltat6 20'16. augusztus 23-an erkezett beadv6nydban a hulladekgazd6lkod6si tevekenyseget
erint6 adataiban tdrtenO valtozas miatti adatvaltozasi bejelent6st tett a hullad6kgazd6l-kod6si
enged6lyeiben, a hullad6kgazddlkodasi kozszolgaltatasi tevekenys6gbe bevonnr kivanl hu adekok
mennyisegeben, illetve a hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatasi tevekenys6gbe bevonni kivant
telephelyekben bekOvetkezett valtozas tekintet6ben

K6zszolg6ltato a VM rendelet 1. mell€kletenek 5. c) pontjdban meghatarozott - Kozszolgaltato
hulladekgazdelkodasi tevekenyseget erinto adataiban torten6 veftozas eJet6n szUkseges - 30 O-00,- Ft
igazgatasi szo196ltatasi dijat megfi zette.

A hullad6kgazd5lkod6si kdzszolgaltat6sba bevonni kivant hullad6kok tipusa es mennyisege
Kozszolgeltat6 €s az ig€nybe vett alvallalkoz6k hullad6kgazdelkodasi engedelyei atapj6n biztosiiott.

A F6felugyel6seg az adatvaltozas bejelentesi eljaras soran megallapltotta, hogy Kozszolgaltat6
oKTF-KP/59234/20'16. iktat6szamon m6dositott, oKTF -Kpt5g2a-2l2016. iktai6sz6mon Iiadott
min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv 17. $ (2) bekezdese alapjan a F6fet0gyet6s6g oKTF-Kp/5923-7/20'16 iktatoszamon uj
minositesi engedelyt adott ki Kozszolgeltato resz6re es az engedely kiadasaval egyidejtileg az
oKTF-KP/5923-412016. iktatoszamon m6dositott, oKrF -Kptsg23-2t2016 iktatosza;on kiadott
minOsitesi enged6lyt visszavonta.

Kozszolgaltat6 20'16. szeptember 20-6n erkezett beadveny6ban a hultadekgazdatkod6si
tev6kenys6get ennto adataiban tdrteno valtozas miatti adatvaltozasi beieleniest tett a
hulladekgazdalkodesi engedelyeiben, a hulladekgazdelkodasi kozszolg6ltatasi tev6kenys69be
bevonni kiv6nt hullad6kok mennyis6g6ben, illetve a hulladdkgazdalkodasi kozszo196ltatasi
tevekenysegbe bevonni kiv6nt telephelyekben bekovetkezett valtozas tekinteteben
Kozszolg6ltat6 a vM rendelet 1 melteklet6nek 5. c) pontjaban meghaterozott - Kozszolgattat6
hulladekgazd6lkod6si tevekenys6get 6rint6 adataiban tort6no valtozas eseten szukseges - 3O.O-00,- Ft
igazgat6si szolgaltat6si dijat megfizette
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A hulladekgazdAlkodasi k6zszolgeltatasba bevonni kivant hulladekok tipusa es mennyis6ge
Kozszolgaltat6 6s az igenybe vett alvellalkoz6k hullad6kgazdalkodesi engedelyei alapjan biztositott.

A FofelUgyel6seg az adatvaltozas bejelentesi elja16s soran megallapitotta, hogy Kdzszolgeltat6

OKTF-KP/S923-7/2016 iktat6szamon kiadott minositesi enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv '17. S (2) bekezdese alapjan a Fofelugyeloseg OKTF-KP/5923-9/2016. iktat6szemon ui

minositesi engedelyt (a tovabbiakban: Enged6ly) adott ki Kozszolgeltato r6sz6re es az engedely

kiad6savat egyidejrlleg az OKf F -KP 15923-712016 iktat6szAmon kiadott minOsit6si engedelyt

visszavonta

KOzszolgeltatotol 2016. szeptembet 2g-en az Engedely hatalyanak meghosszabbltasa iranti kerelem

6rkezett a F6felUgyelosegre.

A F6felugyel6s6g megallapitotta, hogy Kdzszolgaltat6 az Mtv 13. S (1) bekezd6seben foglalt hatarido

megtartdidval kezdem6nyezte a minositesi engedely idobelt hatalyanak meghosszabbitaset

Kozszolgaltat6 a VM Rendelet '1. mellekletenek 3 pontjaban meghatarozott - l. min6sit6si fo-kozatra

vonatkoi6 minositesi engedely meghosszabbitAs iranti kerelem eseten sziikseges - 120.000,- Ft

igazgatesi szolgaltatasi dijat megfizette.

A Fofelugyeloseg megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6nak - a Ht. 41. S (3) bekezdese alapjan - a

hulladekgizdalkodasi kozszolgaltatasi tev6kenyseg. ellatasahoz igenybe vett alvdllalkoz6j6nak - az

Enged6ly 1. me 6klet6ben feltUntetett OKO-DOMBO Domb6veri Kornyeze! es Hulladekgazdalkod6si

l',toiprotrt Korlatolt Felel6ssegri Tarsasagnak - hullad6kgazd6lkoddsi enged6lyeiben valtozas

kovetkezett be.

A Fofelugyeloseg megatlapitotta, hogy a modositas az Engedelyben foglaltakat nem 6rinti, kizSr6lag

az Engel-ety mdttetteleOen foglattakat, igy a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilvantartasba

v6teleful, valamint hatosagi enged6lyezes6r6l sz6l6 43912012. (Xll 29.) Korm rendelet

(a tov6b'biakban: 439t2012. (Xll 29.) Korm rendelet) 14. s (1) bekezdese alapien az Enged6lyt

OKTF-KP/5923-'1 1/20'16. iktatoszamon hivatalbol m6dositotta.

A F6feliJgyel6s6g a min6sitesi engedely hat6lyanak meghosszabbitasa irenti eljeras. soren

megallapiiotta, ho-gy a min6sitesi engedely ki6llitasanak alapjaul szolgir16 felteteleknek Kozszolgeltat6

,"it"t"i, valaminG min6sit6si osztaiyra tekintettel kornyezetranyitasi programmal nem rendelkezett.

A F6fetugyel6seg megallapitotta, hogy az Engedely meghosszabbitesanak akadalya nincs, ez6rt

KozszotgZitat6 kerelm€re az OKTF-ki,/sg2 3-1112016. iktat6szamon m6dositott Engedely hatalyat

oKTF-K"P/9414-6/2016. iktatoszamu hatarozataval az Mv. 13. S (2) bekezd6se alapjan

meghosszabbitofta

Kozszolgaltat6 2016. december 15-en 6rkezett beadvanyaban a hulladekgazdalkodasi tevekenys6get

6rinto jdataiban torten6 veltozas miatti adatveltozasi bejelentest tett a hullad6kgazdalkoddsi

engedelyeiben, a hu adekgazddrlkodasi kozszolgeltatasi tevekenysegbe bevonni kivant hulladekok

."nnyi"egeU"n, a hult;dekgazdalkodasi k6zszolgaltatasi tevekenys6gbe bevonni kivant

telephetye-kben, iltetve az alvallalkoz6k enged6lyeil en bekovetkezett valtozes tekintet6ben.

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5 c) pontjaban meghaterozott - KOzszolgaltato

hullad€k!azdalkodasi tev6kenyseget 6rinto adataiban tort6n6 valtozas eset6n szuks6ges - 30 000,- Ft

igazgatdsi szolgaltatesi dijat megflzette.

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonni kivdnt hutlad6kok tipusa es mennyisege

Kozszolgalt;6 es az igenybe vett ,tvallalkoz6k hulladekgazdalkod6si engedelyei alapjan biztositott

A Fofelugyeloseg az adatvaltozas bejelent6si elja16s soran megallapitotta, hogy Kozszolg6ltat6

OKTF-Kp/9414-6J2016. iktat6szamon meghosszabbitott, OKTF-KP 15923-1112016 iktatOszamon

m6dositott, oKTF-KP/5923-9/2016 iktatoszamon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a F6felugyel6s6g oKTF-KP/5923- 13/2016. iktat6szamon uj

min6sit6si engeOetyt adott ki Kozszolgaltato r6sz6re es az engedely kiad5s6val egyidejtileg az

OKTF-Kp/9414-6/2016. iktat6sz6mon meghosszabbitott, OKTF-KPl5S23-1112016. iktat6szAmon

m6dositott, oKTF-KP/s923-9/2016. iktatoszamon kiadott minosit6si engedelyt visszavonta.
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A Fofelugyel6seg 2016. december 31. napjaval jogut6dlassal megszuntetesre kerult.
A kornyezetu6delmi 6s term6szetv6delmi hat6sagi 6s igazgatesi feladatokat ell6to szervek
kijel0l6s6r6l s26167112015. (lll. 30 ) Korm. rendelet (a tovebbiakban: 7112015. (lll.30.) Korm. rendelet)
10. S D pontja alapjan a hulladekgazdalkod6si kozszolg6ltatasi tev6kenys6g minosites6r6l szolo
t0rveny szerinti kornyezetvedelmi hat6sagkent a Pest Megyei Kormanyhivatal jar el

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivatalhoz 2017 fefiuet 14. napjen erkezett beadvanyaban a
hullad6kgazdalkodasi tev6kenys6get erinto adataiban torteno v6ltoz6s miatti adatvaltozasi bejelentest
tett a hulladekgazdalkodasi enged6lyeiben, a hulladekgazdelkodasr kdzszolgaltatasi tevekenys6gbe
bevonni kivant hulladekok mennyisegeben, valamint a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatasi
tevekenysegbe bevonni kivant telepulesekben bekovetkezett valtozas tekinteteben.

Kozszolg5ltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontj6ban meghatarozott - Kozszolgeltat6
hulladekgazdelkodasi tevekenyseget erinto adataiban torten6 valtozes eset6n szUkseges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgAltat6si dijat megfizette.

A Kormenyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatesba bevonni
kivant hulladekok tlpusa 6s mennyis6ge Kozszolgeltat6 6s az igenybe vett alvallalkoz6k
hullad6kgazdalkodasi engedelyei alapjen biztositott.

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tev6kenysegbe ijonnan bevonni kivant teleptj16sekre
Kozszolgaltat6, illetve alvallalkoz6i rendelkeznek hatalyos hulladekgazdalkodasi enged6lyekkel.

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelent6si eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6
OKTF-KP/5923-13/2016. iktat6szamon kradott minOsitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv '17. $ (2) bekezd6se alapjdn a Kormanyhivatal PEIKTF 12022-51201 7. ogyiratszamon Uj

minositesi enged6lyt adott ki,6s az enged6ly kiadasaval egyidej(leg az OKTF-KP/sg23-1312016.
iktatoszamon kiadoft minositesi enged6lyt visszavonta

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivatallrcz 2017. aprilis 18. napjan erkezett beadvenyaban a
hulladekgazdelkodesi tev6kenyseg6t erint6 adataiban t0rt6no valtozas miatti adatueltozasi bejelentest
tett a hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazdalkodesi
kozszolgaltatasi tevekenys6gbe bevonni kivant telepUl6sekben bek6vetkezett valtozes tekinteteben

Kozszolgeltat6 a VM rendelet '1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgeltat6
hulladekgazd6lkodasi tevekenyseget erinto adataiban toden6 valtozas eseten szUkseges - 30 000,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s meg6llapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatAsba bevonni
klvant hulladekok tipusa es mennyisege Kozszolgaltato es az igenybe vett alvAllalkozok
hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjSn tov6bbra is biztosltott.

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesi tevekenysegbe Ujonnan bevonni kivent telepul6sre
Kozszolgaltat6, illetve alvellalkoz0i rendelkeznek hatalyos hulladekgazdalkodasi engedelyekkel.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy Kozszolgeltat6 a valtozest kovetoen tovabbra is

megfelel a C/1. min6sitesi osztely kovetelmenyeinek.

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelent6si eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PEIKfF 12022-512017. ugyiratszamon kiadott min6sitesi enged6llyel rendelkezik.

Az Mlv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Korm6nyhivatal PEIKTF 12022-812017. ugyiratszamon uj

minositesi engedelyt adott ki, 6s az enged6ly kiadasaval egyidejrileg a PEIKTF 12022-512017.

ugyiratszemon kiadott minositesi enged6lyt visszavonta.

KozszolgAltat6 a Kormenyhivatalhoz 2017 mdjus 29. nap.i6n 6rkezett beadv6ny6ban a

hulladekgazdalkodasi tevekenys6get erint6 adataiban torteno veltozes mratti adatveltozasi be.ielentest

tett a hulladekgazdalkodasi enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hullad6kgazd6lkodesi
kozszolg6ltatasi tevekenys6gbe bevonni kivant hulladekok tipusaban 6s mennyis6geben, valamint

telepul6sekben es az igenybe vett alvallalkoz6kban bekovetkezett valtozas tekinteteben.
Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1 melleklet6nek 5 c) pontjaban meghaErozott - KozszolgAltat6
hutlad6kgazdalkodasi tev6kenyseget erint6 adataiban tOrten6 vatozas eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft

igazgatesi szolgaltatesi dijat megfizette
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A Korm6nyhivatal vizsgalta 6s megellapitotta, hogy a hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatasba bevonni
kivant hulladekok tipusa es mennyis6ge K0zszolg6ltat6 6s az ig6nybe vett alvellalkoz6k
hulladekgazdelkodasi engedelyei alapjen tovabbra is biztositott.

A hullad6kgazd6lkodAsi k6zszolgeltatasi tevekenys6gbe ujonnan bevonnr kivant telepUl6sre
Kdzszolgaltat6, illetve alvellalkozoi rendelkeznek hatalyos hulladekgazdalkodesi engedelyekkel.

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy Kozszolgeltat6 a v6ltozast kovetoen tov6bbra is
megfelel a C/l. minOsitesi osztaly kdvetelmenyeinek

A KormAnyhivatal az adatveftozes bejelent6si eljAres sor6n megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PEIKf F 12022-812017 tigyiratszamon kiadott minOsit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtu. 17. S (2) bekezd6se alap;en a Korm6nyhivatal PEIKTF 12022-2012017 Ugyiratszemon 0j
min6sitesi engedelyt adott ki, 6s az engedely kiadaseval egyidejr.ileg a PElKf F12022-812017.
UgyiratszAmon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta.

Kdzszolgaltat6 a Kormenyhivatalhoz 2017. augusztus 18. napjdn erkezett beadvanyeban a
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget 6rint6 adataiban torteno valtozes miatti adavaltozasi bejelentest
tett a hullad6kgazdalkod6si engedelyeiben, telephelyeiben, a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatesi
tevekenysegbe bevonni kivant hulladekok mennyis6geben, valamint telepLllesekben bekovetkezett
valtozas tekinteteben.

KdzszolgSltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltato
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erint6 adataiban t0rt6n6 vatozas eseten szukseges - 30.000,- Ft
igazgatdsi szolgeltatasi d ijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsg6lta 6s megallapitotta, hogy a hulladekgazdelkod6si kozszolgeltatasba bevonni
kivant hullad6kok mennyis6ge Kozszolgaltat6 es az ig6nybe vett alvdllalkoz6k hulladekgazdalkodasi
engedelyer alapjen biztosltott.

A hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatasi tevekenys6gbe ljonnan bevonni kiv6nt telepul6sre
Kozszolgeltat6, illetve alvellalkoz6i rendelkeznek hatelyos hullad6kgazdalkoddsi enged6lyekkel.

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy Kozszolg6ltato a vefiozast kovetoen tovabbra is
megfelel a C/|. min6sltesi osztaly kdvetelmenyeinek.

A Kormanyhivatal az adatvaltozAs bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy KozszoEattat6
PElKfF12022-20120'17 Ugyiratszemon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjan a Kormanyhivatal PElKf Fl2O22-2612017. Ugyiratszamon uj
minOsitesi engedelyt adott ki Kdzszolgaltat6 reszere, es az enged6ly kiadeseval egyidej0leg a
PEIKIF 12022-2012017. Ugyiratszemon kiadoft min6sit6si enged6lyt visszavonta.

Kozszolgdltat6 a KormAnyhivatalhoz 2017. december 5. napjan erkezett beadvanyeban a
hullad6kgazdalkodasi tev6kenys6get erint6 adataiban tort6nO valtozas miatti adatvaltozasi bejelentest
tett a hullad6kgazdelkodasi enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazd6lkoddsi
kozszolgaltatasi tevekenysegbe bevonni kivant hullad6kok tipusaban 6s mennyisegeben
bek0vetkezett valtozas tekinteteben.

Kozszolgeltato a VM rendelet 'l melleklet6nek 5 c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgattat6
hulladekgazd6lkodesi tevekenys6g6t 6rint6 adataiban torten6 vaftozas eseten sz0kseges - 3O OOO,- Ft
igazgatesi szolgaltatasi dijat megflzefte.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatasba bevonni
kivant hulladekok mennyis69e Kozszolgeltat6 6s az ig€nybe vett kozszolgalht6i alvdllalkoz6k
hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan biztositott.

Ktizszolgaltat6 az adatveltozasi eljares soren kede a 1g-es f6csoportba tartoz6 hulladekok
engedelyezteteset is a hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatas koren belul. Tekintettel arra, hogy ezen
hulladekok a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladekok Kozszolgeltat6 eltal
uzemeltetett hulladekkeze16 letesitmenyben torteno kezelese so16n kepz6do masodlagos hullad6kok,
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ez6rt a Kormenyhivatal ezen hullad6kokkal tdrt6no hullad6kgazdalkod6si kozszolgeltat6st
enged6lyezte

A Kormanyhrvatal vizsg6lta 6s megellapitotta, hogy Kozszolgaltato a valtozast kovetoen tovabbra is
megfelel a C/|. min0sitesi osztaly kovetelm6nyeinek

A Kormenyhivatal az adatvaltozes bejelentesi elje16s soran megallapitotta, hogy Kdzszolgaltat6
PEIKTF 12022-2612017. ogyiratszamon kiadott minositesi engedellyel rendelkezik

Az Mtv. 17. $ (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal PEIKIF15T4-312018. Ugyiratszamon Uj
min6sit6si engedelyt adott ki Kozszolgaltat6 r6sz6re, 6s az enged6ly kiad6saval egyidejr.ileg a
PEIKTF 12022-26120'17. Ugyiratsz5mon kiadott min6sitesi enged6lyt visszavonta

Kdzszolgaltat6 a Kormenyhivatalhoz 2018. mercius 13. napjan erkezett beadvanyaban a
hullad6kgazdalkodesi tevekenyseg6t 6rint6 adataiban tortenO valtozes miatti adatvaltozasi bejelent6st
tett a hulladekgazdelkodesi engedelyeiben, telephelyeiben, a hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltatasi
tevekenysegbe bevonni kiv6nt hullad6kok mennyis6g6ben, valamint a hullad6kgazdalkodesi
kozszolgeltatasi tev6kenyseg elletesara bevont alvallalkoz6kban bekovetkezett valtozas tekintet6ben.

Kozszolg6ltat6 a vM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kozszolgaltato
hullad6kgazdalkodasi tevekenys6get erinto adataiban torten6 vaftozes eset6n szukseges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi dijat megflzette.

Kozszolgaltat6 2018 aprilis 4-6n a Kormanyhivatalhoz erkezett leveleben k6relmezte a
Kormanyhivatalnal folyamatban l6v6 adatvaltozasi ellaras szUneteleset, tekintettel arra, hogy a
minosltesi engedelyben szerepl6 hulladekgazdalkodasi engedelyeinek m6dosit6sa fotyamatban van.

A Kormanyhivatal Kozszolgaltat6 keresere PE/KTFO/00308-2/2018. ugyiratszami vegz6s6vet a
PEIKT F 157 4-31201 8. Ugyiratszemon kiadott C/|. min6sit6si osztelyra vonatkoz6 minositesi engedety
adatvaltozasaval kapcsolatos eljares szUneteleset meg6llapltotta.

Kozszolgaltat6 az. altalanos kozigazgatasi rendtartasr6l sz6t6 2016. evi CL. torveny
(a tovdbbiakban: Akr.) 49. g (2) bekezd6seben foglatt hatarid6n belut, a Korm6nyhivatathoz
2018. junius 1 1-en erkezett kerelmeben kerelmezte az e\eas folytatesat, valamint megkuldte a
Kormanyhivatal resz6re a szUks6ges dokumentumokat

A Korm6nyhivatal vizsgalta es megellapitotta, hogy a hullad6kgazdalkodasi kozszolgeltatasba bevonni
kivant hulladekok mennyis6ge Kozszolgaltat6 hulladekgazdalkodesi engedelyei alapjan biztositott

A Kormanyhivatal az adatvaltozes bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgeltat6
PEIKT F 157 4-31201 8. ugyiratszAmon kiadott minositesi engedellyet rendelkezik.

Az Mtu. 17 S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatat PE/KTFO/OO3O8-4/2018. ugyiratszamon uj

lIro!!6si engedelyt adott ki Kdzszolgaltato reszere, es az enged6ty kiadasevat egyidejtiteg a
PElKf FlST4-312018. i.igyiratszemon kiadott min6sitesi enged6lyt visszavonta.

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivatalhoz 2018 november 19. napjen 6rkezett beadvanyaban a
hulladekgazd5lkodasi tev6kenyseg6t 6rint6 adataiban tOrt6n6 v6ltoz6s miatti adatvaltozasi bejelentest
tett a hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, valamint a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi
tev6kenysegbe bevonni klvent hulladekok mennyis6geben bekovetkezeft veltozes tekintet6ben.

Kozszolgaltat6 a vM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghaterozott - Kozszolgaltato
hulladekgazdalkod6sr tevekenys6get erinto adataiban torteno valtozas eset6n szukseges - 30.000,- Ft
igazgatdsi szolgeltatesi dijat megfi zette

A Korm6nyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy a hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltat6sba bevonni
kivent hulladekok mennyis6ge Kozszolgaltat6 hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan biztositott.

A Kormanyhivatal az adatualtozas bejelentesi eljeras soren megellapitotta, hogy Kdzszolgaltato
PE/KTFO/00308-412018 ngyrabzamon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik
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Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjen a Korm6nyhivatal PE/KTFO/00308-6/2018 Ugyiratsz5mon [j
minosit6si engedelyt adott ki Kdzszolg6ltat6 r6szere, 6s az engedely kiadasaval egyidejUleg a
PE/KTFO/00308-4/2018. ugyiratszamon kiadott min6sitesi enged6lyt visszavonta

Kozszolgeltat6 a Kormanyhivatalhoz 2019. ianu 28 napjen 6rkezett beadv5ny5ban a
hullad6kgazdalkodasi tevekenys6g6t erinto adataiban t0rten6 valtozas miatti adatveltozasi bejelent6st
tett a hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, valamint a hullad6kgazddlkodasi kozszolgaltatasi
tevekenysdgbe bevonni kivdnt hulladekok tipusaban, valamint mennyisegeben bek6vetkezett valtozes
tekintet6ben. Kozszolgaltato tovabba t6iekoztatta a Kormanyhivatalt, miszerint Uj szallitojarm0veket
kivan bevonni a kozszolgaltatasi tevekenys6gbe.

Kozszotgaltato a vM rendelet 1. melleklet6nek 5 c) pontj5ban meghatarozott - Kozszolgdltat6
hulladekgazdelkodasi tevekenyseg6t erintO adataiban torten6 valtozes eset6n szi.iks6ges - 30 000,- Ft

igazgatasi szolgaltatAsi dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megellapitotta, hogy a hullad6kgazdelkodesi kozszolgaltatesba bevonni

kivent hulladekok tipusa es mennyisege Kozszolgeltato, valamint jelen engedely 1. szem(r

mel16kleteben feltuntetett kdzszo196ltat6i alvellalkoz6k hulladekgazdalkodasr engedelyei alapj6n
biztositott.

A Kormanyhivatal vizsgelta es megellapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatasba bevonni

kivdnt uj sz6llitoj6rmtivek tulajdoni kategoriaja megfelel a C/|. min6sitesi osztaly kovetelm6nyeinek

A Kormanyhivatal az adatvaltozes bejelent6si eljAres sorAn megellapitotta, hogy Kozszolgaltat6

PE/KTFO/OO308-6/2018. ugyiratszamon kiadott min6sitesi engedellyel rendelkezik

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal PEIKTFO/o1064-2/2019 Ugyiratszamon uj

minositesi engedelyt adott ki Kdzszolgeltato reszere, es az engedely kiadaseval egyidej0leg a
PE/KTFO/OO308-6/2018. ugyiratszemon kiadott min6sitesr engedelyt visszavonta

Kozszolgaltato a Kormdnyhivatalhoz 2019. aprilis 17. nap.jan erkezett beadvenyeban a
hulladekgazddlkodesi tev6kenyseg6t 6rinto adataiban todeno valtozas miatti adatvaltozesi bejelentest

tett a hulladekgazdelkodesi engedelyetben, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltat6si tevekenysegbe

bevont teleph;lyekben, valamint a kozszolgdltatasi tevekenyseg elletasehoz igenybe veft

kozszotgaltat6i atvallalkoz6 hulladekgazdelkodesi engedelyeben bekovetkezett valtozas tekintet6ben.

Kdzszolgeltato a VM rendelet 1 mellekletenek 5 c) pontjaban meghaterozott - Kozszolg-altat6

hulladek-gazdalkodasr tevekenyseg6t erint6 adataiban tOrt6no valtozas eseten szr.ikseges - 30.000,- Ft

igazgat5si szolgaltatasi dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megellapitotta, hogy a valtozesokat kovet6en lelen hatarozat ll. 2.)

pontjdban szerepl6 hullad6kok tipusara, mennyis6gere, valamint a kozszolgaltatasba bevont

ieleptit6setre es telephelyekre KOzszolg6ltat6, tovabba jelen engedely 1. szemU mell6klet6ben

feltirntetett kozszolgeltatoi alvallalkoz0k hulladekgazdalkodesi engedelyei kiterjednek.

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelent6si eljares soran megallapitotta, hogy Kozszolgeltat6

PE/KTFO/o1064-2/2019. ugyiratszamon kiadott min6sltesi engedellyel rendelkezik

Az MN. 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal PE/KTFO/o10644/2019. Ugyiratszamon 0J

minosit6si engedelyt adott ki K6zszolgeltat6 reszere, 6s az engedely kiadasaval egyidejuleg a
PE/KTFO/o1064-2/2019. ugyiratszamon kiadott minosit6si engedelyt visszavonta

Kozszotgaltat6 a Kormenyhivatalhoz 2019. majus 24. napjan erkezett beadvanyeban a
hullad6kgazd6lkodasi tevekenys6get erinto adataiban torteno veltozes miatti adatvaltozasi bejelentest

tett K6zizolg6ltato, valamint a kozszolgaltat6i alvallalkoz6 hulladekgazdelkodasi engedely6ben

bekovetkezett valtozes tekinteteben

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1 mellekletenek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kozszolgaltato

hultadekgazdalkodasi tevekenys6get erint6 adataiban torten6 valtozes eset6n szuks6ges - 30 000,- Ft

igazgatasi szolgaltatasi dijat megf izette

A Kormanyhrvatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a valtozasokat kovetoen ielen hat6rozat ll 2 )

pontj6ban szereplo hullad6kok tipusara, mennyis6gere, valamint a kozszolgeltatasba bevont
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telepulesekre 6s telephelyekre Kozszolgeltato, tovabba jelen engedely 1 szam0 mell6kleteben
feltUntetett kdzszolg5ltat6i alvdllalkoz6k hulladekgazdalkoddsi engedelyei kiterjednek.
A Kormanyhivatal az adatv6ltozas bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy K6zszolgaltat6
PE/KTFO/01 064-412019. ngyiratsz'mon kiadott minositesi engedellyel rendelkezik.

Az Mlv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatat PE/KTFO/O1064-6/2019. Ugyiratszamon Uj
minositesi enged6lyt adoft ki Kozszolgaltat6 resz6re, 6s az engedely kiadasaval egyidejUleg a
PE/KTFO/o1064-4/2019 ugyiratszemon kiadott min6sit6si enged6tyt visszavonta.

KOzszolgaltat6t6l 2019. jUnius 27. napien a PE/KTFO/0106 4-612019 UgyiratszamU C/|. minositesi
oszt6lyra vonatkozo min6sitesi enged6ly hatalyanak meghosszabbitasa ir6nti k6relem 6rkezett a
Kormanyhivatalhoz.

Kozszolgdltato a Kormanyhivatathoz 2019 augusztus g. napjan erkezett beadvany6ban a
hulladekgazdalkodasi tevekenys6g6t erinto adataiban tdrt6no valtozas miatti adatvaltozesi bejelentest
tett K6zszolgaltat6 hulladekgazdalkod6si enged6lyeiben, valamint a hulladekgazdatkodasi
kozszolgaltatesi tevekenyseggel erintett hulladekok mennyis6g6ben bekovetkezett valtoz6s
tekinteteben.

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1 mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszotgaltato
hulladekgazdalkodasi tevekenys6get erinto adataiban tortenO valtozas eseten szukseges - 3O.O-00,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsgelta es megAllapitotta, hogy a vAltozasokat kovet6en jelen hatarozat ll 2 )pontj6ban szerepl6 hulladekok tipusara, mennyiseg6re, valamint a kozszolgeltatasba bevont
telepulesekre es telephelyekre Kozszolgaltat6, tovabba jelen engedely t szdhu mell6klet6ben
feltuntetett kozszolgeltat6i atve atkoz6k hultad6kgazditkod6si enged6lyei iiterjednek.

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelent6si eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PEIKTFO/01064-6/2019 Ugyiratsz5mon kiadott minosit6si enged6llyet rendelkezik

Az Mtv. 17. s (2) bekezdese alapjen a Kormanyhivatat pEtKrFonst2T -212019. ugyiratszamon uj
!ln9_sjf_si engedelyt adott ki Kozszolgaltat6 r6sz6re, es az engedety kiaddsavai'egyidejtiteg a
PE/KTFO/o1064-6/2019 i.igyiratsz6mon kradott min6sit6sr engedelyi vissiavonta.

A Kormanyhivatal a min6sitesi engedely hatalyenak meghosszabbitasa irenti eljeras sor6n
megSllapitotta, hogy a minositesi engedely kiellitasanak alapj6ul szolgd16 fetteteleknek Kdzszot96ttat6
megfelel, valamint a min6sitesi osztalyra tekintettel kornyezeti16ny ltSsi programmal nem rendelklzeft.

A Kormanyhivatal megellapitotta, hogy a PE/KTFO 105727 -2t2o1g ugyiratszamon kiadott minositesi
enged6ly meghosszabbitasenak akadatya nincs, ez6r1 Kozszolgaltato k6retm6re a
l=t.f!19t.9?!?!-?t?91? usyiratszemon kiadott min6sitesi enled6ty hatatyet a
PE/KTFo/04759-6/2019. [igyiratszhml haterczatevat az Mtv. 13 S a2) bekezd6se atapjan
meghosszabbitotta.

K0zszolgAltat6t6l 2019. okt6ber 22. naden bejelentes 6rkezett a Kormanyhivatalhoz, miszerint
Kozszolg:iltat6nak a hullad6kgazdelkodesi kozszolg6ltatasi tevekenyseg ellatasahoz igenybe vett
kdzszolgaltat6i alvellalkoz6janak a Kom16i Varosgazdalkodasi Nonprofit Zrt.-nek hulladekgazdalkodasi
engedelyeben valtoz6s kdvetkezett be.

A Kormanyhivatal meg6llapitotta, hogy a v6ltoz6s a hulladekgazdatkodasi kozszolgattatasi
tevekenyseget nem erinti es a pE/KTFo to47s9-6t2019 ugyiiatsz6mon meghosszibbitott,
PElKTFO105727-2l2019. ugyiratszam0 min6sit6si engedelyt PEtKIiolo6T 4\-zl2019. 

-rjgyiratszdmon

hivatalb6l modositotta

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivatalhoz 2020. mercius '18. napjen erkezett beadvany6ban a
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erint6 adataiban torten6 valtozas miatti adatvaltozasi bejetentest
tett Kdzszolgaltat6 huttad6kgazdatkodasi engedely6ben, vatamint a hulladekok mennyii696ben
bekovetkezett veltozas tekinteteben

Kozszolgaltat6 a vM rendelet 1 mellekletenek 5 c) pontjaban meghaterozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdalkodasi tevekenys6get erint6 adataiban tort6no valtozas eJeten szUkseges - 30 0"00,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi d ijat megfizette
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A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a valtozAsokat kovetoen ielen haterozat ll. 2.)
pontjaban szereplo hullad6kok tipusara, mennyis6g6re, valamint a kozszolgaltatasba bevont
telepUl6sekre 6s telephelyekre Kozszolgdltat6, tovabbe jelen enged6ly 1. szdm0 mel16klet6ben

feltuntetett kozszolg5ltat6i alv6llalkoz6k hullad6kgazdalkodasi engedelyei kiterjednek.

A Kormdnyhivatal az adaNaltozas bejelent6si eljaras soran megdllapitotta, hogy Kozszolgeltato
PEIKTFOtO6T 48-2t2O19. ugyiratszemon m6dositott, PE/KTFO/04759-6/2019. ugyiratszamon
meghosszabbitott , PE|KIFolo5727-212019. ngyialszemI min6sitesi enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. $ (2) bekezdese alapjan a Kormenyhivatal PE/KTFO/o1950-2/2020 Ugyiratszamon uj

minositesi engedelyt adott ki Kdzszolgaltat6 resz6re, es az engedely kiadaseval egyidejr.ileg a
PEKrFOrc6748-212019 Ugyrratszamon m6dositott, PE/KTFO/04759-6/2019 Ugyiratszamon

meghosszabbitott, PE\KTFOtO5727-212019. ugyiratszamon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivat alhoz 2020. julius 21. napjan erkezett beadvanyaban a

hullad6kgazddlkodasi tev6kenyseg6t 6rint6 adataiban tOrt6n6 valtozes miatti adatveltozesi bejelent6st

tett KOzslolgaltat6 hullad6kgazd6lkodasi engedelyeben bekovetkezett valtozas tekinteteben

Kozszolgaltat6 a VM rendelet '1 mellekletenek 5. c) ponqaban meghatarozott - Kozszolgaltat6

hulladek-gazdalkodasi tevekenyseget 6rint6 adataiban torteno vAltozes eset6n szukseges - 30 000,- Ft

igazgatasi szolgaltatasi dijat megflzette

A Kormanyhivatal az adatvaltozes bejelent6si eljaras soran megallapitotta, hogy KOzszolg6ltat6

PE/KTFO/01 950-2 l2O2O ngyiagzam0 min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. .17 
S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal tj minositesi enged6lyt adott ki Kozszolgdltat6

resz6re, esli engedely kiaddsbval egyidejLileg a PE/KTFO/01950-212020. Ugyiratszamon kiadott

min6sitesi enged6lyt visszavonta.

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivatalhoz 2020. szeptember 10. napjan erkezett beadvanyaban a

hullad6k-gazd6lkodAsi tevekenys€get erinto adataiban torteno v6ltozas miatti adatvaltozesi bejelent6st

teft K6zizolg6ltat6 hullad6kgazaalkodasi engedelyeiben, valamint a k6zszolgaltatasba bevont

hultad6kok mennyiseg6ben bekovetkezett valtozas tekinteteben.

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivatalhoz 2020. szeptember 16. napj6n erkezett kerelmeben .k6rte a

pE/KTF6/01950-7 ]2OZO. iigyia5zemon kiadott C/I. min6sitesi osztalyra vonatkoz6 min6sitesi

enged6ly adatvettozasaval 
-[apcsolatos 

eljar6s szunetel6set a min6sitesi engedelyt 6rint0 egyeb

engedelyezesi elj6rasok lefolytatasaig

A Korm6nyhivatal PE/KTFO/0195 0-1212020 Ugyiratszamu v69zes6vel a PE/KTFO/01950/2020

0gyiratszamU eljaras szuneteles6t megallapitotta

Kozszotgaltato a Kormanyhivata lhoz 2O2O. november 5-en erkezett k6relm6ben kerte az eljaras

folytatasat.

A Kormenyhivatal PE/KTFO/0195 O-14t2020. Ugyiratszamu vegzesevel a PE/KTFO/o1950/2020.

ugyiratsza;u eljaras fotytateserot rendelkezett, valamint megallapitotta, hogy az ugyintezesi haterid6

2020. november 29. napjan jar le.

Kozszolgaltato a VM rendetet 1. mell6kletenek 5. c) pontj6ban meghatarozott - Kozszolgaltato

hullad€k'gazddlkodesi tev6kenys6g6t erint6 adatailan torteno valtozas eset6n szukseges - 30 000,- Ft

igazgat6si szolgeltatasi d ijat megfizette

A Kormanyhivatal vizsg6lta es megallapito kovet6en jelen haterozat ll 2.)

pontjAban szereplo n-ulladekot< tipusara, t a kozszolgeltatesba bevont

ietefutesetre 6s telephelyekre Kozszolga edely 1. szam(l mell6klet6ben

fettuntetett kozszolgeltator alvallalkoz6k hullad6kgazdalkodasi enged6lyei kiterjednek

A Kormanyhivatal az adatvaltoz6s bejelentesi eljares soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6

PE/KTFO/01 950-7 l2O2O. ngyiaBzemu mrnosltesi engedellyel rendelkezik.
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Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjen a Kormanyhivatal PE/KTFO/o1950-15/2020 ugyiratszemon uj
minosit6si engedelyt adott ki K6zszolgaltat6 r6szere, 6s az engedely kiadds5val egyidejr.ileg a
PE/KTFO/01950-712020. ogyiatszitmon kiadott minositesi engedelyt visszavonta.

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivatalf'oz 2021. tebru1r 23. napjen 6rkezett beadv6nydban a
hulladekgazd6lkodasi tevekenyseget 6rint6 adataiban t6rt6n6 valtozas miatti adatveltozesi bejelentest
tett KOzszolgaltat6 hulladekgazdelkodasi engedelyeben, valamint a hulladekok mennyiseg6ben
bekovetkezett valtozas tekinteteben.

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdelkodesi tevekenyseg6t erintO adataiban t6rteno veltozas eset6n szukseges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgaltatesi dijat megfizette

A Korm6nyhivatal vizsgalta 6s megellapitotta, hogy a v6ltoz6sokat kovetoen jelen hatarozat 11.2.)
pontjaban szerep16 hullad6kok tipusara, mennyisegere, valamint a kozszolgsltatdsba bevont
telepulesekre es telephelyekre Kozszolgaltat6, tov6bbd jeten engedely I szamu mellekleteben
feltuntetett kozszolgeltat6i alvallalkoz6k hulladekgazdatkodasi engedetyei kiterjednek.

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelentesi el.Jaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PE/KTFO/01 950-'1 512020. Ogyiabzemon min6sit6si engede[yet rendetkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjen a Kormanyhivatat pEtKTFotols\2-zl2o21. ogyiratszamon uj
mrnosit6si engedelyt adott ki Kozszolgaltat6 reszere, 6s az engedely kiad6s6vai egyidejtileg i
PE/KTFO/01950-15/2020 UgyiratszAmon kiadott min6sitesi engedetyt visszavonta.

Kozszolgaltato a Kormanyhivatalhoz 2021. majus 14. napjan erkezett beadvanyaban a
hulladekgazdAlkodasi tevekenyseget 6rint6 adataiban torteno valtozas mlatti adatvaltozesi bejelent6st
tett Kozszolgaltat6 hullad6kgazdelkodasi engedely6ben, vatamint a hullad6kok mennyiiegeben
bek0vetkezett valtoz6s tekinteteben

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kdzszolgaltat6
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6get erint6 adataiban torten6 v6ltoz6s eset€n szukseges - 30.0-00,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi dijat megfi zette

A Kormanyhivatal vizsg6lta 6s megallapitotta, hogy a veltozesokat kovet6en jelen hat6rozat ll. 2 )pontjaban szereplo hulladekok tipusara, mennyiseg6re, valamint a kozsiolgeltatasba bevont
telepul6sekre es telephelyekre Kctzszolgeltat6, tov6bbi jeten engedely I szah0 meflekleteben
feltiintetett kdzszolgaltat6i alva atkoz6k hultad6kgazdalkodesi engedelyei iiterjednek.

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelentesi eljaras soran megatlapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PE/KTFO/01 582-212021. iigyiraszamon min6sit6si engedellyet rendelkezik

Az Mlv. 17. s (2) bekezdese atapjan a Kormdnyhivatat pE/KTFo/o1582- 4tzo21. ngyiagzemon ij
TI6qFgi engedelyt adott ki Kozszotgiittato resz6re, es az enged6ly kiad5s6vai egyidejoteg a
PE/KTFO/01582-212021 . ngyirabzamon kiadott minosit6si enged6lyivissiavonta

Kozszolgeltat6 a Kormenyhivatalhoz 2021. j0lius 27. napjan erkezett beadvanyaban a
hulladekgazdelkodasi tev6kenys696t erinto adataiban torteno valtoras miatti adatveltozasi b;jelent6st
tett Kozszolgaltat6 hullad6kgazdalkodasi engedelyeiben, a hulladekok mennyisegeben, vaiamint a
kozszolgaltat6i alvallalkoz0 enged6tyeben bekovetkezett valtozes tekintet6ben.

Kozszolgaltat6 a vM rendelet 1 mellekletenek 5 c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltato
hullad6kgazdalkodasi tevekenyseget 6rinto adataiban tort6n6 vdltoz6s eiet6n sz0ks6ges - 30.0-00,- Ft
igazgatasi szolgaltatesi dijat megfizette

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy a valtozasokat kovet6en jelen hatarozat ll 2 )pontjaban szerepl6 hulladekok tipus6ra, mennyis6g6re, valamint a kozs2olg6ltat6sba bevont
telepu16sekre 6s telephelyekre Kdzszolgattat6, tovabb6 jelen enged6ly 1. szah0 mell6kteteben
feltUntetett kozszolg6ltatoi alvatlalkoz6k hu adekgazdelkodasi enged6lyei ktterjednet

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelentesi elj6ras so16n megallapltotta, hogy Kozszolgaltat6
PEIKTF Ol01 582-412021. iigyia$zemon min6sit6si engedellyel rendelkezrk.
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Az Mtv 17 S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal PE/KTFO/01582-612021. ngyials.zemon ij
minositesi enged6lyt adott ki Kozszolgaltat6 resz6re, 6s az enged6ly kiadasaval egyidejUleg a

PElKTFOlol582-412021. ngytralszamon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta.

Kozszolgaltat6 2021. november 4. napjdn a Kormenyhivatalhoz 6rkezett beadvanyaban adatveltozasi

bejelent5st tett a minositesi enged6ly6ben szereplS hulladekgazd6lkodasi engedelyekben, valamint a

k6rszolgaltat6sba bevont kozszolgaltat6i alvellalkoz6 hullad6kgazdalkodasi engedely6ben

bekovetkezett vAltozasok tekintet6ben.

A Kormenyhivatal Kozszolgaltat6 altal megkuldott k6relmi dokumentacio attanulmanyozasa uten

meg6llapitotta, hogy az hi5nyos, ez6( Kerelmezot PE/KTFO/o1582-912021. igyrabzemU vegz6s6vel

hianyp6tlasra hivta fel

Kozszolgaltat6 a KormSnyhivatalhoz 2021 november 4. napjan erkezett kerelm6ben kerte az

adatv6lt6zdsi eljaras szuneteleset a min6sit6si engedelyt 6rinto egy6b engedelyez6si eljarasok

lefolytatasaig.

A Kormenyhivatal PE/KTFO/0158 2-1012021 Ugyiratszam0 vegzes6vel az adatvaltozasi elJaras

szUneteleset megAllaPitotta

K6relmez6 a Kormenyhivatalhoz 2022 januAr 20-an 6rkezett k6relmeben kerte az el.16r6s folytatdsSt.

A Kormanyhivatal PE/KTFO/00889-2t2022. ugyiratszamu v6gzes6vel rendelkezett az elje6s
tolytatas616l.

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mell6kletenek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kozszolg-6ltat6

hulladek-gazdilkodasi tev6kenyseget erinto adataiban tortenO veltozas eseten szukseges - 30.000,- Ft

igazgatAsi szolgaltat6si dijat megf izette.

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy a valtozasokat kovet6en a hulladekgazdelkodasi

kdzszolg6ltatasba bev-ont hulladeiok tipusara, mennyiseg6re, a teleptil6sekre, a l6tesitmenyekre

Kozszoigaltat6, valamint a kozszolgaltatesba bevont kozszolgaltatoi alvallalkozok

hutladekgazdalkodasi engedelyei kiterjednek.

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelent6si elj616s sorirn megellapitotta, hogy Kozszolgeltat6

PE/KTFO/d1582-6 t2021. ngyiabzemon kiadott mir 6sltesi engedellyel rendelkezik'

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Kormanyhivatal Uj min6sit6si engedelyt adott ki Kozszolgaltat6

r6sz6re, esiz enged6ly kiaddsaval egyidej(ieg a PE/KTFO/g1582-612021 ngynalszamon kiadott

min6sitesi enged6lyt visszavonta.

Kozszolgeltat6 2022. jlnius 29 napjan a Kormanyhivatalhoz erkezett beadvanyeban adatvaltozasi

bejelent6st tett a minositesi enged6lyeben szerepl6 hulladekgazdalkodasi engedelyekben, a

huitaOekof mennyiseg6ben, valamint a' kdzszolg6lta6sba bevont kozszolgdltat6i alv6llalkoz6kban

bekovetkezett valtozesok tekintet6ben.

Kozszolgeltat6 a vM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghaterozott - Kozszolgaltato

nu||aOef"gazOatfodasi tevekenyseg6t 6rint6 adataiban tort6no vAltozas eset6n szUkseges - 30 000'- Ft

igazgatasi szolg6ltatdsi dljat megflzette

tal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy a valtozdsokat kovet6en a hulladekgazdalkodasi

ba bevont hullad6iok tipusdra, mennyis6gere, a teleput6sekre, a l6tesitm6nyekre

valamint a kozszolgeltatAsba bevont kozszolgaltat6i alvallalkoz6k

hulladekgazdalkodasi engedelyei kiterjednek

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelent6si elj5rds sor5n megallapitofta, hogy Kozszolgaltato
pE/KTF0/60889-5 t2OZ2. ngyiaszemon m6dositott, PE/KTFO/0O889-312022. ngyiaEzemon kiadott

minositSsi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormenyhivatal PE/KTFO/00889-712022. l;]gyialszamon il
min6sitesi 

"rigdOefyt 
adott ki KOiszolg5ltat6 16sz6re, es az engedely kiad6saval egyidejLjleg a

PE/KTFO/00859-5 tio22 ngyiagzemon m6dositott, PE/KTFO/00889-312022. ngyiatszemon kiadott

min6sitesi engedelyt visszavonta.
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KOzszolgaltat6 2022. julius 20. napjAn a Kormanyhivatalhoz 6rkezett beadvanyaban adatveltozasi
bejelentest tett a minosltesi engedelyeben szereplo hullad6kgazdalkod6si enged6lyekben,
a hullad6kok mennyisegeben, valamint a hulladekgazddlkodasi kcizszolgaltatasi tevekenys69be
bevont telephelyekben bekovetkezett vattozasok tekinteteben.

A Korm6nyhivatal Kozszolgaltat6 altal megkulddtt kerelmi dokumentecio attanulmenyozasa utan
megellapitotta, hogy az hidnyos, ez5rt K6retmez6t PEIKTFOI00BBg-10t2022 Ugyiratszamu
vegz6s6vel hianyp6tlasra hivta fel.

Kozszolgeltat6 a Kormanyhivatalhoz 2022. julius 20. napjan erkezett k6relmeben kerte az
adatvaltozasi eljArSs szUneteles6t a min6sit6si engedelyt erinto egyeb enged6lyezesi eljarasok
lefolytatesaig

A Kormanyhivatal PEIKTFO/0O889-1112022. ugyiratszirmU vegz6sevel az adatvaltozesi etjaras
szi.ineteleset megellapitotta.

Kerelmez6 a Kormenyhivatalhoz 2022 augusztus 16-en erkezett kerelmeben kerte az eljares
folytatasat.

A Korm6nyhivatal PE/KTFO/0O889-13t2022. Ugyiratszam0 v6gzes6vel rendelkezett az eljaras
folytatasa16l.

Kozszolgeltato a vM rendelet 1 melleklet6nek s. c) pontjaban meghatarozott - Kdzszolgaltat6
hulladekgazdAlkodasi tevekenyseg6t 6rinto adataiban torteno v6ttozSs eiet6n szukseges - 3O.o-00,- Ft
igazgatasi szolgaltatesi dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a veltozasokat kovetoen a hufladekgazd6lkod6si
kozszolgaltatasba bevont hulladekok tipusara, mennyis6gere, a telepul6sekre, a l6tdsitmenyekre
Kozszolgaltato, valamint a kozszolgaltatdsba bevont k6zszolg5ltat6i alv5llalkoz6k
hulladekgazdalkodasi engedetyei kiterjednek.

A Korm6nyhivatal az adatveltozas bejelentesi eljaras soran megatlapitotta, hogy Kdzszolgaltat6
PE/KTFO/oo889-712022. ngyiatszAmon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Pz MN 17 S (2) bekezd6se alapjan a Kormanyhivatal rij min6sit6si engedetyt adott ki Kozszotgattat6
re.s16rer es az engedely kiad6s6val egyidejtileg a PE/KTFo/oo88s-itzoz2. ugyiratszdmon fiadott
min6slt6si enged6lyt visszavonta.

K6zszolgaltat6 kdteles a minosit6si engei6ly kiallitasenak alapjeut szolgal6 felteteteknek az enged6ty
idobeli_ hatelya alatl folyamatosan megfelehi, igy koteles a min6siteai engedelyben feltunte-tett, a
hullad6kgazd6lkodasi kozszolgaltatasba bevont hulladekok tipusara 6s riennyiseger" ,oniif,o.o
felteteleket fo i, tovabba az Mtv. eltal a hullad6kgazdatrooasi 

-tozszofuatiatasi

tevekenys6gb ozdk, valamint hulladekkezel6 letesilmenyek tutajdoni visionyaira
vonatkoz6 el6

A hatarozat rendelkez6 resz6nek lll. pontjaban foglalt e16irdsok az al6bbiakon alapulnak:

- 1. pont az Mtv. 8. S (2) bekezdes c) pontja atapjan
- 2. pont a Ht. 62 S (1) bekezd6se atapjan.

3. pont az Mtv. 8 S (2) bekezdes D pontja atapjen.
4. pont a 38512014. Korm. rendetet 3. S (2) bekezdese atapjan

- 5. pont a Ht. 62. S (1) bekezdese alapjen
- 6. pont a Ht. 62 S (1) bekezdese atapjen

7. pont a Ht. 34. S (8) bekezd6se atapjen.
- 8. pont a Ht. 41. S (1) bekezd6se ataplen.
- 9 pont a Ht 42. S ('l) bekezdes a), c) es d) pontjai atapjan.
- 10. pont a Ht 42. S (1) bekezd6s f) pontja atapjan.
- 11 pont a Ht. 44. S (1) bekezd6se atapjen.
- 12 pont a Ht 42 S (5) bekezd6se atapjan.

13. pont a Ht 42 S (5) bekezdese atapjen
- 14 pont a Ht 66. S (1)bekezdese atapjen.
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- 15. pont a 38512014. Korm rendelet 6. S alapjan.

- '16. pont a38512014. Korm. rendelet 7. $ alaplan.

- 17. pont a 38512014. Korm. rendelet L S (1) es (2) bekezdese alapjan

- 18. pont a 38512014. Korm rendelet I S (1) bekezdese alapjan

- 19. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. S (2) bekezdese alapjan.

20. pont a Ht.42. S (1) bekezd6se b) pontja alapjan.

- 21. pont a 38512014. Korm rendelet 9 S (4) bekezdese alapjan.

22. ponta38512014. Korm. rendelet 9. S (5) bekezdese alapjen.

- 23. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. S (1) bekezdese alapjen.

- 24. pont a 38512014. Korm rendelet 10. S (2) bekezdese alapjan.

- 25. pont a 38512014. Korm. rendelet 1 1. S (1) bekezdese alapjan

26. pont a 38512014 Korm. rendelet 11. S (2) bekezdese alapjan.

27 . ponl a 385t2014 Korm rendelet 1 1 . S (3) bekezdese alapjen

- 28. pont a 38512014. Korm. rendelet 2. S (1) bekezdes 2 6s 3 pontjai alapjan

- 30. pont a Ht. 45. S (3) bekezdese alapjan

- 31. pont a Ht.4'1. S (3) bekezd6se 6s a Ht.62. S (1) bekezdese alapjan

- 32. pont a Ht 41. S (3) bekezdese es a Ht 62. S ('l) bekezdese alapjen.

- 33.pontazMW. 11.SesaHt.41 S(3) bekezdese alapjan

- 34. pont a Ht.41. $ (3) bekezdese alapian.

- 35. pont az Mtv. 10. $ alaPjdn

36. pont a Ht.42. S (1) bekezdes g) pontja alapjan

- 37. pont a Ht. 42. S (1) bekezdes h) pontja es a Ht 53 S-a alapj6n'

- 38. pont a Ht.41. S (2) bekezdese alapjen.

- 39 pont a Ht.41. S (2) bekezd6se alapjan.

A hatarozat rendelkezo reszenek lv. pontiaban foglalt idobeli hataly a PEIKTF OlO0889-712022

ugyiratszamu min6sitesi engedely 6s az Mtv. 9. S (4) bekezdese alapjan kerult meghatarozesra

Ha Kozszolgaltat6 az enged6tyezett tev6kenyseg6t az engedely id6beli haUlyanak lejartat k6vetoen rs

folytatni hatalyanak lejaru

elott leg gedely hatalyanak

meghoi sz6l6 hatarozat

veg'iege apjen vegezheti a

tevekenyseget.

Ha KozszolgSltat6 szem6lyeben, vagy hulladekgazdelkod6si tevekenyseg6t nem 6rint6 adataiban

otyan vattozis kovetkezik be, amely i fiaOott minositesi €ngedely adatenak set.igenyli'

i(to, ", Mv. 11. S (1) bekezdese szerint a Kdzszolgaltato a valtozes bek szamitott

is n"pon belul aditvil[oztatesi kerelmet nyujt be. A k6relemhez csatolni kell ast igazol6

okiratot

Ha a Kozszolgeltat6 hullad6kgazd6lkodesi tevekenys6get 6rint6 adataiban olyan veltozas kovetkezik

oi amery a min6sitesi ositatyba sorolesat nem erinti, a Kozszolgaltat6 e tenyt a veltozas

bekovetkezesetol szamitott 15 napon belul bejelentl.

Ha a Kozszolgaltat6 az Mtv. 11 S szerinti adatveltozesra vonatkozo bejelentesi kotelezettse_g6nek

hatarid6ben ndm tesz eleget, a miriosito az Mtv. 15. S (1)bekezdese alapjen a Kdzszolgeltat6t 50 000

ioiint O"rr"gI birsdg rn'egfizet6sere ktitelezi, es hatarid6 tuzesevel felszolitja az adatvaltozas

bejelentesere.

Amennyiben Kozszo seg6ben olyan valtozes kovetkezik be, amely alapjen a

Kozszoigattat6 a min be; foglalt min6sit6si osztAly felt6teleinek, k6vetelmenyeinek

marne-mfelelmegt6azMtv'12's(2)bekezdesealapjan-aValtoz5sok
bekovetkez6set6l .iamitott 15 napon belul - ezt a tenyt a Kormdnyhivatalnak bejelenti'

n Oejelentessel egyidejtileg a Kozszoigaltat6 a valtozasoknak megfelel6 minOsitesi osztelyba sorolest

tartalmazo modositasi kerelmet nyUjt be

Kozszolgaltato a hulladekgazdatkodasi tevekenyseg folytatasenak megsz

a meg;zuntetest, befejezest megelozoen legalabb 30 ..nappal - a

hullad6-kgazd6lkode"i t"rek"ny."gei nyitvantartaiba vetelerol, valamint h rol
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sz6l6 43912012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 43912012 (Xtl. 29.) Korm. rendelet)
14. S (2) bekezdese alapjen bejelenti.

A Kormdnyhivatal felhivja Kozszolgaltat6 figyelmet a 43912012. (X . 29.) Korm. rendelet alabbi
rendelkez€sOre:

,,15. S fi) A hullad€kgazdekodAsi hat6sAg az enged,lyt hivatatb1l visszavonhatja, ha
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hu ad'kkal kapcso/alos nyilv1ntartiisi es
adatszoQelbtdsi katelezefts5gekrol sz6l6 kormdnyrendeletben meghat1rozoft kotelezeftsegenek,
b) megdllapitia, hogy a kerelmezo a kerelemben val1tlan adatokat szerepeltetett 6s az engeddty
kiad6sdt ez erdemben befolyesofta,
c) az engeddly jogosultja a tevekenyseget az enged'lyben foglaltakt6l elt6r6 m6don gyakorolja, vagy
d) az engedely jogosultja a habsegi ellen1rz6st akadAtyozza.
(2) A hu adekgazd1kod1si harcsAg az engedelyt hivatatb6t visszavonja, ha
a) az enged€ly megaddsithoz el1ift feltetelek mdr nem a nak fenn,
b) az engeddly jogosultja az engedetyezett hu adekgazdelkodesi bvekenys,ggel fethagy, azt
megszAnteti, valamint
c) a hulladekgazdekodAsi tevekenyseg folyta6sa a kornyezet vesz1lyeztetds|vel, szennyezes,vel,
kerosftAseval jer.
(3) A hulbdekgazdAkoddsi hat1seg az engedely visszavonesa esercn hatdrozaaban meghaftrozza
a tevdkenysdg felhagydsdra, valamint szakseg eseten a monitoringra, utogondoz|sra vonatkoz6
kdvetelmenyeket."

Az Mtv. 16 g szerint:

,,(1) A min1sit1 a minositesi engedelyt visszavonja, ha a k6relmez6
a) a 13. $ (3) bekezdds'ben vagy
b) a 14 S (2) bekezdesaben
foglalt felhivAsnak hatdrid1n belAl nem tesz eleget.
(2) A min1sit1 a minlsitesi engederyt akkor is visszavonja, ha a min1sit1s megaddsehoz el1iti
feltetelek mar nem 

^llnak 
fenn."

A Ht. 84. S ('1) bekezddse szerint:

,,A hulladdkgazd1lkodesi hat6s6g az e t6rv6nyben, a Kvt -ben, az e t6N6nyek v6grehajt6s6ra kiadott
iogszabelyokban, valamint az Eur6pai lJni6 kazveuent)l alkalmazando jogi aktusZban 

'meghat'rozott

rendelkez1s, illetve ha foglattak megs6tt6se esef6n iitez*edest hozh;t, birsegot
szabhat ki vagy figyelm iti az eueres ab vont jogi szem1lyl, jogi szem5lyisiggel nem
rendelkez1 szeNezetet szem6tyt.',

A Ht 2. S (1) bekezd6s 37 pontja szerint:
,l6zszoqelbb: az a hulladekgazd1kod1si kozszobeftatAsi tevekenyseg mindsitls,rd sz6t6 taN'ny
szerint minositett nonprofit gazdas^gi t1rsaseg, amely a telepullsi onkormenyzaftal kltatt
hulladekgazdekodesi kozszolgeftaasi szen1des alapjAn hu adekgazddlkod1si kazsiolgattatlst tat
el;"

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

',(1) A telepabsi 1nkormAnyzat az ankormAnyzati hutbdekgazdekodAsi kozfetadat eltatAset a
kazszolgalbbval katdtt hulladekgazdakod6si kozszolgeftaasi szerzodes utjen biztositja.
(2) A telepal'si onkormenyzat az 

'nkormanyzati 
huttadekgazd1lkodesi kazfeiadat e etlsAra

kazbeszerzesi eli1re folytat le, kiv€ve, ha a kAzbeszerzesekrol sz1l6 t'rveny (a tovdbbiakban: Kbt.)
szerint nem kell kdzbeszerzesi euerAst lefolytatni, a hullad'kgazdekodAsi k'zszolgaftaasi szerzldes
megkarcse nem taftozik a Kbt alkalmazAsi kar'be, vagy ha a hulladekgazddlkoddsi k'zszoqeftat1si
szez6des megk1tese a Kbt. szerinti kiveb k6rbe esik
(3) A felhivasban az ajenhtkdro meghaterozza, hogy a k1zbeszerzesi eueras sor6n milyen, a
hu addkgazdekod1si kozszolgafta6si rcvekenys,g min,sircserd sz6l6 t6rv6ny szeint os)blyba
sorolt gazdasegi szerepl1k tehetnek ajanbbt vagy ny1jthatnak be r6szv6teli jetentkez6st."
A Kormanyhivatal felhlvja Kozszolgeltato flgyelmet, hogy a Ht 90. S (8) bekezdese ertelm6ben
hulladekgazdalkodasi kozszotgaltatest csak az a nonprofrt gazdasagi tersasag vegezhet, amely a
telep0l6si onkormanyzattal 2013. januer 1 napjet kovet6en hu lladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi
szez6d6st kotdtt

Orszagos K6rnyezetv6delmi, Termeszetvedelmi es Hulad6kgazddlkoddsr F6osztily 231016 Budapest, lvl6sz6ros utca 58/a
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163



Kozszolgaltat6 MIN_097/2015. szemon nyilvantartasba left veve.

Jelen adatvaltozasi eljerasban az Mtv. 11. S-a alapjan az irgyint6zesi hatarido 30 nap

Az Akr. 50. S (5) bekezdes a) pontja szerint:

,,(q Az agyintezesi habiddbe nem szemit be
a) az eueres felfaggesztesenek, szAnebEsenek

t-I
id6taftama."

Az ugyintezesi haterid6n belul a Kormenyhivatal a ddnt6s k6zles6rol intezkedett

A Kormenyhivatal illetekessege, valamint hataskOre a hullad6kgazddlkod6si hat6seg kijel0l6s6r6l

sz6t6 124i2021. (ttt. 12.) Korm rendelet (a tovdbbiakban: 12412021 (lll. 30.) Korm. rendelet)

1. S (3) bekezdes6n es 3 S (1)bekezdes b) pontjen alapul

Az AlJ. 124. S valamint az eljarasi kolts6gekrol, az iratbetekintessel dsszefuggo koltsegterit6srol, a

kdltsegek megfizet6s6r6l, valimint a kolts6gmentessegr6l sz6l6 469/2017. (Xll. 28) Korm. rendelet

1. S (1)bekezdes 2. pontia alapjan eljarasi kolts6g az igazgatesi szolgeltatasi dij

A fentiek ertelmeben a Korm6nyhivatal az eljaresi koltsegrol a rendelkez6 reszben foglaltak szerint

dont0tt

A Kormanyhivatal a min6sitesi engedelyt a Ht. 62. S (2) bekFadese 6s az Mtv. 8. S (1) bekezdese

vatamint a 17. S (2) bekezdese alapjan adta ki, figyelemmel az Akr 80. $ es 81. $-aiban foglaltakra.

Jelen hatarozat birosagi felulvizsgalatenak lehetos6g6t az Akr. 114. S (1) bekezdese biztositja.

A FOvarosi Torv6nyszEk illetekeiseg6t Kormanyhivatal a kozigazgatasi perrendtartasrol sz6l0

2017. evi l. tOrveny (tovabbiakban: Kp) 4 S (1) bekezdese es 13. S-a alapjan allapitotta meg.

A kereselevel benylltasanak helye 6s ideje a Kp. 39. S (1) bekezdese alapjan kerult meghat6roz6sra.

A targyales tartasi iianti kerelem lehet6s6g6r6l val6 tejekoztatas a Kp. 77. S-an alapul, amely szerint

na e"gyk fel sem k6ri targyalas tartasat, es azt a bir6sag sem tartja szuks6gesnek, a bir6sag

targyliason kivul hataroz. f6rgyal6s tartasat a felperes a keresetlevelben az alperes a vediratban

keitfuti Ennek elmulasztesa miatt igazoldsi kerelemnek nincs helye. Az elektronikus ilgyintez6sre

koteles szemelyek koret az elektroniius trgyintezes es a bizalmi szolgaltatesok a]t9Erys szabalyai16l

sz6l6 2015. eii CCXX;t. torveny 9. 5-J'hatarozza meg. A 124t2021. (lll. 30.) Korm rendelet

1 S (3) bekezd6se alapian az orszdgos illetekessegu hulladekgazdalkodasi hatosag a

Kormenyhivatal.

Jelen hatarozat az A! .82. S (1) bekezdese alapier. a kozlesevel vegleges'

Budapest, 2022. szeptembet 12.

Dr. Tarnai Richard f6isPan

nev6ben 6s megbizasab6l:

/1 _

dr. Dobrai Balazs
osztelyvezet6

Kaoj6k Ugyintezoi utasitas szerint

Orsz,gos Ktjrnyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Hullad6kgazddlkod6si F6oszt'ly
1016 Budapest, i,il6szeros utca 58/a

Telefon: (06-1)224-9100 Faxi (06-1) 224 S163
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PE/KTFO/oo889-151202?. ijgyirutsz6mri enged6ly 1. szamI mell6klete

Bevont kozszoloaltat6i alvallalkozok:

- BIOKOM P6csi Verosiizemeltet6si 6s Kairnyezetgazdalkodasi Nonprofit Korlatolt
Felel6ss6g[ Tarsasag (szekhely: 7632 Pecs, Sikl6si [t 52., KUJ: 100210619)
. a Kormenyhivatal altal PElKf FOl0l561-712022. Ugyiratszamon m6dositott,

PE/KTFO/00835-812021 ngyrabzemon kiadott vesz6lyes 6s nem veszelyes hulladekok
orszagos szallites6ra, kereskedelm6re 6s gytijtes6re vonatkoz6 enged6ly alapjan,

- Szentl6rinci Kiizaizemi Nonprofit Korlatolt Felel6ss6gU Tersasag (szekhelyi
7940 Szentlorinc, Pecsi ut 21 , KUJ: 100329645)
. a Baranya Megyei Kormanyhivatal Pecsi Jarasi Hivatala altal 1176-712019.

ugyiratszamon kiadott nem veszelyes hullad6kok gyLijtesere es sz6llitdsdra vonatkoz6
enged6ly alapjan,

- Koml6i Virosgazdilkodesi Nonprofit Zertkiiriien M[k6d6 R6szv6nytersasag (szekhety:
7300 Komlo. Bem J6zsef utca 24.,KUJ.100293760)
. a Korm6nyhivatal altal PE/KTFO/05434-812021. ngyuabzemon kiadott nem vesz6lyes

hulladekok szallitasara es gyrjjtesere vonatkoz6 engedely alap.jan
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