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min6sit6si

HATAROZAT

t.

A Pest Megyei Korm6nyhivatal (a tov6bbiakban: Korm5nyhivatal), mint hat6skorrel rendelkezo els6
fokti kOrnyezetv6delmi hat6s6g a D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgiltat6 Nonprofit
Kor!6tolt Felel6ss6g0 Tirsasigot (szekhely: 7632 P6cs, Sikl6si u 52., KUJ: 100279306,
cegjegyz6kszAm.02-09-064556, ad6sz6m: 11541587-2-02, statisztikai sz5mjel: 11il1587-3811-572-02,
nyilv6ntartdsi szSm: MIN_097/2015. - a tov6bbiakban: K0zszolg6ltat6) - a PE/KTFO/01064-6/2019.
tigyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedely egyidejti visszavonSsa mellett -

G/!. min6sitrisi osztilyba sorolja

6s r6sz6re a hulladdkgazddrlkoddsi kOzszolgdltatdsitev6kenys6g vegzesere vonatkoz6

min6sit6si enged6lyt

ad ki az al6bbiak szerint:

il.

1.) Az enged6lyezett tev6kenys6g megnevez6se:

A hulladekgazd5lkod6si kdzszolg6ltatds v6gz6se

o a Somogy Megyei KormSnyhivatal Kaposv6ri JAr6si Hivatala 6ltal SO-04ZKO/1509-1112019.
Ugyiratsz6mon kiadott enged6ly,

a

a

a

a

a Baranya Megyei Kormdnyhivatal P6csi JArdsi Hivatala (a tovabbiakban: P6csi J6r6si
H ivata l) Altal 27 7 3-1 O I 20 1 9. U gyiratsz5 mon kiadott en ged6ly,
a Baranya Megyei Kormdnyhivatal dltal 10764-1012015. iktatoszdmon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 5ltal 10765-1312015. iktatosz6mon kiegeszitett
10765-121201 5. iktatoszSmon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal altal 9842-1712015. iktatoszdmon krlavitott 9842-1612015.
iktatosz6mon kiadott enged6ly,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 5ltal 13254-812015. iktat6sz5mon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 13982-912015. iktat6szdmon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Korm5nyhivatal 6ltal 13986-8/2015. iktatosz6mon kiadott enged6ly,
a Korm6nyhivatal 6ltal PE/KTFO/00363-212019., PE/KTFO|155-712018. 6s
PE/KTF/6055-312017. ugyiratsz5mokon modositott, az Orsz6gos K0rnyezetv6delmi 6s
Term6szetv6delmi F6felUgyel6seg (a tovdbbiakban: F6felUgyel6seg) 6ltal
OKT F -KP 125 38- 1 0/20 1 6. i ktat6sz6 mon kiadott en ged 6ly,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 6651-10/2016. Ugyiratsz6mon kijavitott, 6651-912016.
Ugyiratsz6mon kiadott engedely,
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. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 6652-10t2016. Ugyiratszdmon kijavltott, 6652-9/2016.

Ugyiratsz6mon kiadott engedelY,
. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal altal 7224-1312016. Ugyiratsz5mon kiadott engedely,
o a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 7225-1012016. Ugyiratsz5mon kiadott engedely,
. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 5ltal 7226-1012016. Ugyiratszdmon kiadott engedely,
. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 8857-912016. Ugyiratsz5mon kiadott enged6ly,
. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 9108-9/2016. iigyiratsz5mon kiadott engedely,
. a P6csi JSrdsi Hivatal drltal 1967-912017. irgyiratsz6mon m6dositott, a Baranya Megyei

Korm6nyhivatal 6ltal 7 009-1 312016. Ugyiratszdmon kiadott engedely,
. a Pecsi J5rdsi Hivatal 6ltal 3763-912018. Ugyiratsz6mon modositott, 3314-1312017.

Ugyiratsz6mon kiadott engedely,
. a P6csi J5rasi Hivatal Allal3324-1112017. Ugyiratszdmon kiadott enged6ly,
. a P6csi JSrdsi Hivatal altal 3599-1012017. Ugyiratszdmon kiadott engedely,
. a Tolna Megyei Korm6nyhivatal Szekszdrrdi J6r6si Hivatala (a tov6bbiakban: Szeksz5rdi

J6r6si Hivatal) dltal TO-04G 18012064-1112017 iktat6szSmon kiadott engedely,
. a Szekszdrdi JArAsi Hivatal6ltalTO-04G/80/2339-1312017 iktatlsz5mon kiadott enged6ly,
. a P6csi J5r5si Hivatal 6ltal 4563-1012017. Ugyiratsz6mon kijavitott, 4563-912017.

Ugyiratsz6mon kiadott enged6ly,
. a Pecsi J6r5si Hivatal 5ltal 4524-1012017. iigyiratsz6mon kijavitott, 4524-912017.

Ugyiratsz6mon kiadott engedely,
. a P6csi J6r6si Hivatal 6ltal 176-112019. Ugyiratszdmon modositott, 543-1912018.

irgyiratsz5mon kijavitott, 543-1812018., 543-912018. es 2638-1212017. tigyiratsz6mokon
m6dositott, a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 5407-1912016. Ugyiratsz6mon kiadott
egys6ges k0rnyezethaszn5lati enged6ly,

. a P6csi Jdr6si Hivatal 5ltal 4846-1 112017. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a P6csi Jdr6si Hivatal dltal 4396-1312018. Ugyiratsz6mon kiadott enged6ly

szerinti tev6kenys6geket, azaz nem vesz6lyes hullad6kok sz5llit6s6t, gyUjtes6t, el6kezel6s6t,
hasznosit6sSt, 5rtalmatlanit5s5t 6s vesz6lyes hullad6kok gyfijt6set, valamint jelen engedely
1. sz5m0 mell6klete szerint bevont kdzszolgdltatoi alv5llalkozok hulladekgazd6lkod5si
enged6lyeinek figyelembev6tel6vel vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hulladek gyUjteset 6s sz5llit6s6t
foglalja mag6ban.

Kdzszolg5ltato a hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si tevekenys6g ell5t6s5hoz kOzszolgdltatoi
alv6llalkozokat vesz igenybe. A kOzszolgdltat6i alv6llalkoz6kat es engedelyeiket jelen hatArozat 1.

sz5m0 mell6klete tartalmazza.

2.) A hullad6k fait5ja. tipusa. iellege. mennyis6ge 6s 6sszet6tele:

KOrnyezetvedelm i es Termeszetvedel mi Friosztdly
l0l6 Budapest, M6sziiros utca 58/a

'l'clefon: (06-l) 224-9100 Fax: (06-l) 224-9163

Azonosit6
k6d Megnevez6s

Mennyis69
(tonna/6v)

02

MEzOcAzDAsAc!, . KERTESZETT, AKVAKULTUnAS TERMELESB6L,
ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, HALASZATBOL,
EleunrszeR- ELOALL|TASgoL Es -reloolcozAsBoL szARMAzo
HULLADEK

02 01
mez6gazdasSg, kert6szet, akvakulttir6s termel6s, erd69azdilkodis,
vadiszat 6s ha!6szat hullad6ka

02 01 04 m0anyaghulladek (kiveve a csomagol5s) 223

0201 10 f6mhulladek 223

08

BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMANCOK), RAGAS4T?K,
TOMITOANYAGOK ES NYOMDAFESTEKEK GYARTASABOL,
KISZERELESEg6I, FORGALMAZASAEO!- ES TEUTRSZNALASABOL
SZARMAZO HULLADEK

08 03
nyomdafest6kek gy6rtis5b6l, kiszerel6s6b6l, forgalmazisib6l 6s
felhasznilisibol sz6rmaz6 h u Ilad6k

08 03 17* vesz6lyes anyagokat tartalmazo, hulladekka v6lt toner 185



09 rEruyxepeszET! rPAR HULLnoExe

09 01 f6nyk6p6szeti ipar hullad6ka

09 01 10 egyszer haszn6latos fenykepez6g6p, dramforr6s n6lkUl 223

09 01 11. egyszer haszn5latos fenykepez6gep, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosit6 k6ddaljelOlt tetelekhez tartozo 6ramforr6st is tartalmaz

23

0901 12
Sramforr6st is tartalmaz6, egyszer haszn5latos fenykepez6gep, amely
kUl6nbOzik a 09 01 11-t6l 223

13
OLAJHULLADEK ES E TOIYEXOI,IY UZENAEruYEG HULLADETE lTiV6VE
az 6tolajokat, valamint a 05 6s a 12 f5csoportokban meghatSrozoft
hullad6kot)

13 02 motor-, hajt6mii- 6s ken6olaj hullad6k

13 02 05. 6sv6nyolaj alap0, kl6rvegyUletet nem tartalmaz6 motor-, hajt6mU- 6s
ken6olaj 230

13 02 06* szintetikus motor-, hajt6m0- 6s kenoolaj 23

13 02 07. biol6giailag kOnnyen leboml6 motor-, hajtomri- es ken6olaj 23

15
csoMAGoLAsr HULLAOEX; T6ZELEBBR6L tEG NEM HATAROZOTT
FELTTATO ANYAGOI( - (ABSZORBENSEK), ToRL6XENO6X,
SZOR6ANYAGOK ES vEo6nUHAzAT

15 01
csomagolisi hullad6k (bele6rtve a v5logatottan gyiijt6tt telepiil6si
csomagolSsi hullad6kot)

15 01 01 papir es karton csomagol5si hulladek 21 900

15 01 02 m[ianyag csomagol5si hulladek 11 500

15 01 03 fa csomagokisi hulladek 2 630

15 01 o4 f6m csomagol5si hullad6k 2 550

15 01 05 vegyes osszet6telU kompozit csomagoldsi hulladek 2 120

15 01 06 egyeb, kevert csomagol6si hulladek 62 100

15 01 07 0veg csomagolasi hulladek 8 750

15 01 09 textil csomagolasi hulladek 2 630

15 01 '10" vesz6lyes anyagokat maradekk6nt tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett
csomagoldsi hulladek 1 150

15 01 11*
vesz6lyes, szil5rd porozus m5trixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 f6mb6l keszUlt
csomagol6si hulladek, ide6rtve a kiUrUlt hajtog6zos palackokat 115

16
A HULLADEX.IEEVZEKBEN KOZELEBBRoL MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK

16 01

a k6zleked6s (sz6llit5s) kUl6nbdz6 teriiletei16l szirmaz6 hutlad6kk5 vilt
g6pj6rm0 (ide6rtve a terepj6r6 jirmfivet is), a hullad6kk6 vSlt g6pj6rm0
bont6sib6!, valamint karbantartSs6b6l szilrmazo hullad6k (kiv6ve a 13,
a 14 f6csoportokban, a 16 06 6s a 16 08 alcsoportokban meghatirozott
hullad6k)

16 01 03 hullad6kk6 vdlt gumiabroncsok 1 650

16 01 07* olajszU16 23

16 01 13. f6kfolyadek 23

16 01 14* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fagy6l16 folyad6k 23

16 01 17 vasf6mek 100

16 01 18 nemvas f6mek 100

'16 01 19 mUanyagok 50

Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetvddelmi Friosztdly
l0l6 Budapest, M6sz6ros utca 58/a.

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



16 01 20 uveg 50

16 06 elemek 6s akkumulitorok

16 06 01- olomakkumul6torok 230

17
EpirEsr-eoNrAsr HULLADEK (BELEERwE
TERULETEKRoL KTTERMELT FOLDET tS)

A SZENNYEZETT

17 01 beton, t6gla, cser6p 6s kerimia

17 01 01 beton 1 080

17 01 02 t6gla 880

17 0'1 03 cser6p es ker5mia 730

17 01 07
beton, tegla, cser6p 6s ker5mia frakcio vagy azok kever6ke, amely
kulonbOzik a 17 01 06-t6l

70 500

17 02 fa, iiveg 6s mfianyag

17 02 01 fa 701

17 02 02 uveg 872

17 02 03 mtianyag 732

17 04 f6mek (bele6rtve azok dtv6zeteit is)

17 04 01 vorOsrez, bronz, sArgar6z 48

17 04 02 aluminium 48

17 04 03 olom 4B

17 04 04 cink 48

17 04 05 vas 6s acel 48

17 04 06 on 48

17 04 07 fdmkeve16k 48

17 04 11 k6bel, amely kUlOnbdzik a 17 04 1O-tol 48

17 05
fold (ide6rtve a szennyezett teriiletekr6l sz1rmaz6 kitermelt f6ldet)'
k6vek 6s kotr6si medd6

17 05 04 fOld es kOvek, amelyek kUlOnboznek a 17 05 03-tol 4 000

17 06 szigetel6anyagokat 6s azbesztet tartalmazo 6pit6anyag

17 06 04 szigetel6 anyag, amely kUl6nbOzik a 17 06 01 6s a 17 06 03-t6l 100

17 08 gipsz alap[ 6pit6anyag

17 08 02 gipsz-alap0 epitoanyag, amely kUlOnbdzik a 17 08 01161 148

17 09 egy6b 6pit6si-bont6si hullad6k

17 09 04
kevert epit6si-bont6si hulladek, amely kUlOnbOzik a 17 09 01-t6l'
a 17 09 02-t61 es a 17 09 03-t6l

3 730

19

HULL , A SZENNWIZET
KEPI KiVUL KEZEL6
SZEN .VOVLZ ES TPARI VV
SZOL

19 05 szi15rd hultad6k aerob kezel6s6b6l szArmaz6 hullad6k

19 05 0'1 telepUl6si 6s ahhoz hason16 hulladek nem komposztAlt frakci6ja 1 000

19 05 03 el6irdstol elt6r6 min6s6gU komposzt 2 000

19 05 99 k0zelebbr6l meg nem hat6rozott hulladek 45 500

Komyezetv6delm i 6s Term6szetvedelmi Foosztiily
I 0 I 6 Budapest, M6szaros utca 58/a

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



19 12
k6zelebbr6l meg nem hatirozoft mechanikai kezel6sb6l (pl.
osztilyoz6s, a prit6s, t6m6rit6s, pel let k6szit6s) szArmaz6 h u I !ad6k

19 12 01 paplr 6s karton 6 850

'19 12 02 f6m vas 2 500

19 12 03 nemvas f6mek 1 550

19 12 04 mUanyag 6s gumi 2 750

19 12 07 fa, amely kUl6nbozik a 19 12 06-t61 300

19 12 08 textili6k 1 050

19 12 09 dsvdnyi anyagok (pl homok, kOvek) 1 001

19 12 10 eghet6 hulladek (pl. keverekb6l keszltett tUzeloanyag) 101 000

19 12 12
egy6b, a 19 12 11-t61 kUlOnb0z6 hullad6k mechanikai kezel6sevel nyert
hulladek (ideertve a kevert anyagokat is)

65 500

20

TELEPULEST HULLADET lxAzrnRTAsr HULLADEK Es n xAzrARTAst
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZN,IEruYI
HULLADEK), TDEERTVE AZ ELKUloUirereN GY0JToTT FRAKCTOT
rs

20 0'l elkiil6nitetten gy0jt6tt hullad6k frakci6k (kiv6ve a 15 01)

20 01 01 papir 6s karton 5 500

20 01 02 uveg 1 950

20 01 10 ruhanemU 640

20 01 11 textili6k 640

20 01 13* oldoszerek 115

20 01 14. savak 23

20 01 15* l0gok 23

20 01 17* f6ny k6p6szeti vegyszer 23

20 01 19* nov6nyv6d6 szer 230

20 01 21* f6nycsovek es egyeb higanytartalm0 hulladek 115

20 01 25 6tolaj 6s zsir 230

20 01 26. olaj es zslr, amely kUlOnb0zik a20 0125-t6l 23

20 01 27* vesz6lyes anyagokat tartalmazo fest6kek, tint6k, ragaszt6k 6s gyantdk 230

20 01 28 festekek, tint5k, ragaszt6k es gyant6k, amelyek kUlOnbOznek a 20 01 27-t6l 260

20 01 29* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 mos6szer 23

20 01 30 mos6szerek, amelyek kirlOnbOznek a20 01 29-tbl 48

20 01 32 gy6gyszerek, amelyek kUl6nboznek a 20 01 31{61 73

20 01 33. elemek 6s akkumuldtorok, amelyek kOzOtt a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonoslto koddaljelolt elemek 6s akkumulAtorok is megtalSlhatok

230

20 01 34 elemek 6s akkumul6torok, amelyek kUlonb6znek a 20 01 33-t6l 73

20 01 35*
vesz6lyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos 6s elektronikus
berendez6sek, amelyek ktrlOnbOznek a 20 01 21-t61 es a 20 01 23-tol

1 150

20 01 36
kiselejtezett elektromos es elektronikus berendez6sek, amelyek kUlOnboznek
a 20 01 21-t61, a 20 01 23tol es a 20 01 35-t6l

2 800

20 01 37* vesz6lyes anyagokat tarlalmaz5 fa 115

20 01 38 fa, amely kUl6nb0zik a20 01 37-tol 1 400

K0rnyezetvedelmi ds Term6szetvedelmi Ftioszt6ly
l0 I 6 Budapest, M6szdros utca 58/a
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20 0'1 39 mr.ianyagok 4 800

20 01 40 femek 3 300

20 02
kertekb6l 6s parkokbol szArmaz6 hullad6k (a temet6i hullad6kot is
bele6rtve)

20 02 01 biologiailag lebom16 hulladek 32 550

20 0202 talaj es kovek 500

20 02 03 egyeb, biologiailag lebonthatatlan hulladek 850

20 03 egy6b telepiil6si hullad6k

20 03 01 egyeb telepUl6si hulladek, ide6rtve a vegyes telepiilesi hullad6kot is 345 000

20 03 02 piacokon k6pz6d6 hulladek 1 400

20 03 03 fttisztit5sbol szdrmaz6 marad6k h u lladek 1 700

20 03 07 lomhullad6k 43 500

20 03 99 k0zelebbr6l meg nem hat5rozott lakoss5gi hulladek 3 500

Osszesen: 886 942

K6zszolg5ltat6 hulladekgazd6lkod6si kOzszol96ltat5si tev6kenyseget Abaliget, AdorjSs, Alsomocsol5d,
Alsoszentm6rton, Aparhant, Ap6tvarasd, Aranyosgad6ny, Ata, Babarc, Babarcszol6s, Babocsa,
Bakoca, Bakonya, Baksa, 86nfa, 85r, Baranyahidveg, Barcs, Basal, Belv6rdgyula, Beremend,
Berkesd, Besence, Bezedek, Bicserd, Bikal, Birjin, Bisse, Boda, Bodolyab6r, Bog6d,
Bogddmindszent, Bogd6sa, Boldogasszonyfa, 86ly, Bonyh6d, Bonyh6dvarasd, Borj5d, Bosta,
Botykapeterd, BUkk0sd, BUrUs, C0n, Cs5nyosz16, Csarnota, Cseb6ny, Cserdi, Cserk0t, Csert6,
Csikost6tt6s, Csonkamindszent, Dalmand, Dar6ny, Dencshdza, Dinnyeberki, Diosviszlo, Dombov5r,
Dr5vacsehi, Dr6vacsepely, Drdvafok, Dr6vag6rdony, Dr6vaivdnyi, Dr6vakereszt[r, Dr6vapalkonya,
Dr6vapiski, Dr5vaszabolcs, Dravaszerdahely, Dr6vaszt6ra, Dr5vatam6si, Eger5g, Egyh6zasharaszti,
Egyh6zaskoz6r, Ellend, Endroc, Erdosm5rok, Erdosmecske, Erzsebet, Fazekasboda, Feked,
Fels6egerszeg, Fels6szentm5rton, Ga16, Gerde, Geresdlak, Gilv5nfa, Gordisa, G6rcs6ny,
Gorcsonydoboka, Gy6d, Gyongyfa, Gy0ngy0smellek, GyOre, Hark6ny, Hassagy, HegyhStmaroc,
Hegyszentm6rton, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Himesh6za, Hirics, Hobol, Homokszentgy0rgy,
Horvdthertelend, HosszIheteny, Huszt6t, lbafa, lllocska, lpacsfa, lstv6ndi, lvdnbatty5n, lv6nd6rda,
lzm6ny, J6g6nak, Kacsota, Kakasd, K6kics, KdlmSncsa, Kaposszekcs6, KdrAsz, Kasad,
Kastelyosdombo, Kat6dfa, Katoly, K6kesd, Kemes, Kemse, Keszir, Ket[jfalu, Ki6lyegyhAza,
Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisbudmer, Kisder, Kisdorog, Kishajm6s, Kishars6ny, Kisherend,
Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippo, KismSnyok, Kisnyiiriid, Kistamdsi, Kistapolca, Kistotfalu, Kisvejke,
Kisszentmdrton, Komlo, Komlosd, Ko16s, Kov5cshida, Kov6cssz6n6ja, Koz6rmisleny, K0bleny,
K0k6ny, KOlked, K6v5gosz6l6s, K6v:1got0tt0s, Lakocsa, Ldnycsok, Lapdncsa, Lengyel, Liget, Lippo,
Liptod, Lothaird, Lov6szhet6ny, L0zsok, M6gocs, Magyarb6ly, Magyaregregy, Magyarhertelend,
Magyarlukafa, Magyarmecske, Magyarsarl6s, Magyarsz6k, Magyartelek, Majs, M6nfa, MarAza, M6rfa,
M5riakem6nd, Mark6c, Marocsa, Mdrok, Martonfa, Matty, MAza, Mecsekn6dasd, MecsekpOl0ske,
Mek6nyes, Mez6d, Mindszentgodisa, Mohdcs, Monyor6d, M6cs6ny, Mucsfa, Nagybudm6r,
Nagycs5ny, Nagyhars5ny, Nagykoz5r, Nagym6nyok, NagynySr6d, Nagypall, Nagypeterd, Nagyt6tfalu,
Nagyvaty, Nagyvejke, Nemeske, Nyugotszentezs6bet, 6Uanya, 6csdrd, Ofalu, Okorag, Okorvolgy,
Olasz, Old, OrfU, Oroszl6, Ozdfalu, Pale, Palkonya, Palotabozsok, P5pr6d, Patapoklosi, Patosfa,
Pdcs, P6csbagota, P6csdevecser, P6csudvard, P6csv5rad, Pellerd, Pereked, Peterd, P6terhida,
Pisk6, Pocsa, Pogany, Potony, R5dfalva, Regenye, Rinyarljlak, Rinya0jnep, Romonya, R6zsafa,
56mod, 56rok, Sdsd, S5torhely, Sellye, Siklos, Siklosbodony, Sikl6snagyfalu, Somberek,
Somogyap6ti, Somogyaracs, Somogyh6rs6gy, Somogyhatvan, Somogyviszlo, Sosvertike, Sumony,
Szabadszentki16ly, Szajk, Szal5nta, Szalatnak, Szaporca, 5z616sz, Sz6szv6r, Szava, Szeb6ny,
Szederkeny, Sz6kelyszabar, Szell6, Szemely, Szentborbds, Szentd6nes, Szenteg6t, Szentkatalin,
Szentl6szlo, Szentl6rinc, Szigetv6r, SzilSgy, Szilv6s, SzOke, 5z6ked, Sz016ny, Szulim6n, Szulok,
Szrlr, Teklafalu, Tengeri, Tesenfa, T6seny, T6fU, T6t0jfalu, TOttOs, T0rony, Udvar, Ujpetre, Vajszlo,
V6rad, Varalja, Varga, V6sdrrosbec, V6zsnok, Vejti, V6k6ny, Vel6ny, Vemend, Versend, Villany,
Vil16nykovesd, Vokany, Zddor, ZalAta, Zdvod, Zeng6vArkony, Zokk1zigazgatAsi terUlet6n v6gezheti

Komyezewedelmi 6s Term6szetvddelmi Ftiosztrily
l0l 6 Budapest, M6szii,ros utca 58/a.

Telefon: (06-l)224-9100 Fax: (06-t) 224-9163
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4.) Telephelyek:

- hulladekkezel6 k0zpont: 7570 Barcs, Nemethegy ()1047915 hrsz. (KTJ: 102378891),
- hulladekgy0jt6 udvar, 6trak66llomds, komposzt6l6 telep: 7700 MohScs, 16416. hrsz.

(KTJ. 102232892),
- hulladekgyrijt6 udvar: 7720 Pdcsv6rad, 096/1 hrsz. (KTJ: 102289715),
- hulladekgyujt6 udvar: 7349 Sz6szv5r,43714 hrsz. (KTJ:102289726),
- hullad6kgyUjt6 udvar: 7754 B6ly, 0199. hrsz. (KTJ: 102519081),
- hullad6kgyUjt6 udvar: 7900 SzigetvAr,2O99l1 hrsz. (KTJ: 102519380),
- hullad6kgyiijto udvar 6s dtrako 5llom5s: 7940 Szentl6rinc, O2O7l12 hrsz. (KTJ: 102514488),
- hulladekgyUjt6 udvar: 7800 Siklos , 462 hrsz. (KTJ: 102519324),
- hullad6kgyUjt6 udvar: 7342Md,gocs, 080/'1 hrsz. (KTJ: 102519209),
- hulladekgyi.ijto udvar: 7960 Sellye, 06211 hrsz. (KTJ: 102519298),
- hulladekgyUjto udvar: 7682 Biikkdsd, 17412 hrsz. (KTJ: 102452803),
- hulladekgyiljto udvar: 7936 SzentlAszlo, 030 hrsz. (KTJ: 102519357),
- hulladekgyiijt6 udvar: 7537 Homokszentgyorgy,lTll4 hrsz. (KTJ: 102364816),
- hullad6kgyUjt6 udvar. 7822 Nagyhars6ny, 0483/9 hrsz. (KTJ: 102519232),
- hulladekgyiijt6 udvar: 7370 Oroszl6, kUlterUlet 021 hrsz. (KTJ: 1025'19276),
- hulladekgyujt6 udvar: 7815 Hark6ny, kUlterUlet0229119 hrsz. (KTJ: 102519117),
- hullad6kgy0jt6 udvar: 7150 Bonyhed,7512. hrsz. (KTJ: 102337186),
- hulladekgyUjt6 udvar: 7631 P6cs, Postagalamb utca 3.,23760154. hrsz. (KTJ: 102506678),
- hulladekgyr:ijt6 udvar: 7628 Pecs, Eperfds rirt 3. 42099. hrsz. (KTJ: 101336027),
- hulladekgy0jt6 udvar 6s atrak66llomas: 7633 P6cs, Szigeti tanya 12-14. 526716. hrsz.

(KTJ: 1 024871 59),
- hulladekgyr:ijt6 udvar 6s 6trak66llomds: 7361 Kaposszekcs6, 564 hrsz. (KTJ: 102461193),
- hullad6kkezel6 kOzpont: 7639 Kokeny, 057 ,059, 063/9, Szilv5s 021 hrsz. (KTJ: 100468989),
- 6trak66llom6s: 7300 Koml6, Batthy5nyi u.0132 hrsz. (KTJ: 102206479),
- hullad6kgyrijt6 udvar: 7300 Koml6,294618 hrsz. (KTJ: 102206468),
- hulladekgyrijt6 udvar. 7975 Ket0jfalu, 063/2 hrsz. (KTJ: 1025'19173).

Ilt.

1. A hulladekgazd6lkodSsi kOzszolgdltat6si tev6kenys6get KOzszolg6ltato kizarolag a
I l/3. pontba n felsoro lt tele pU l6sek k1zigazgat1si terir let6n v6gez heti.

2. A hulladekgazdSlkod5si kOzszolg6ltat6si tev6kenys6g v6gz6se sor6n be kell tartani a
ll/1. pontban 6s az 1. mel16kletben kOzOlt enged6lyekben foglalt el6ir5sokat.

3. KozszolgSltat6 hullad6kgazddlkoddsi kOzszolg5ltatSsi tev6kenys6ge sordn nem l6pheti t0l
jelen hatdrozatban szerepl6 6ves mennyisegeket.

4. Ha a jogszabAlyban foglalt Osszekever6si tilalom ellen6re a h6ztart6si, vagy a h6ztart6si
hulladekhoz hasonlo hulladek gyUjtesere szolg6l6 gyUjt6edenybe vesz6lyes hullad6k kerUl, a
K6zszolg6ltat6nak a vesz6lyes hulladekot az elszAllitAst megel6z6en, vagy a telephely6re
tdrt6n6 beszdllitSst kovet6en a nem vesz6lyes hullad6kt6l el kell kUl0nitenie, ha erre a
mUszaki lehet6segei biztositottak.

5. A min6sit6si engedely nem mentesit a hullad6kgazd5lkod6si kOzszolg5ltatds elv6gz6s6hez
szUks6ges egyeb engedelyek megl6te a16l, hullad6kgazdSlkod5si k0zszolg6ltatdsi
tev6kenys6g megfelel6 hulladekgazd6lkod6si engedely birtokdban v6gezhet6.

6. A hullad6kgazddlkodiisi kdzszolgdltat6s sor6n 5tuett es szdllitott hulladekok kizAr6lag
engedellyel rendelkez6 hullad6kkeze16 r6sz6re adhatoak 5t az enged6ly6ben szerepl6 dtv6teli
mennyis6g erejeig.

7. A hulladekgazd6lkoddsi kOzszolgdltatds teljesitese csak torv6nyben vagy korm6nyrendeletben
meghatdrozott esetekben sz[.rneteltethet6 vagy korlStozhato, valamint az ingatlanhaszndlo
k6res6re onkorm6nyzati rendeletben meghat6rozott esetekben szUneteltethet6.

8. Kdzszolg5ltat6 az Onkorm6nyzati hulladekgazdAlkodAsi kOzfeladat folyamatos ell5t6sdr6l
gondoskodni kOteles a k0zszolg6ltat6si terUleten.

9. A hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltatds v6gz6se sor6n K0zszolg6ltato k6teles az
ingatlanhaszn616 5ltal K0zszolg6ltat6 szSllit6eszkdz5hez rendszeresitett gyUjt6ed6nyben
gyiijtOtt telepUl6si hulladekot, hdztart5sban kepz6d6 zoldhullad6kot, vegyes hulladekot,
elkUlOnitetten gyiijtOtt hulladekot Osszegyiijteni 6s elsz5llitani, a lomtalanit6s k0r6be tartoz6
lomhulladOkokal az ingatlanhaszn6lot6l OsszegyUjteni, 6tvenni 6s elsz6llitani, valamint az
dltala Uzemeltetett hullad6kgyUjt6 ponton, hullad6kgyUjt6 udvaron gyUjtOtt vagy dtu6teli helyen

KOrnyezetvedelmi es 
-[ermeszetvedelmi 

F<iosztdly
| 0 | 6 Budapest- MeszAros utca 58/a

Telefon: (06- I ) 224-9 I 00 l:ax. (06- I ) 224-9163
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Stvett hulladekot OsszegyUjteni 6s elszdllitani a mindenkori jogszabdrlyi eloir6sok
figyelembev6tel6vel.
A hullad6kgazddlkod6si kozszolg5ltat6s v6gz6se sor6n KOzszolg5ltato kOteles az elhagyott,
vagy ellen6rizetlen korUlmenyek kozdtt elhelyezett hulladekot Osszegytijteni, elsz6llitani,
gondoskodni az elhagyott vagy ellen6rizetlen kOrUlm6nyek kOzOtt elhelyezett hulladek
kezel6s616l, ha erre a telepUlesi 0nkorm6nyzattal megkOt0tt hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgiltatdsi szez6d6se kiterjed.
Kozszolgdltatonak gondoskodnia kell a hulladekgazd5lkoddsi kozszolg6ltat5s k6r6be lartozo
hulladek tov6bbi kezeleserol.
K6zszolg6ltat6nak lega15bb 6vente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanitds
megszervez6s616l, a lomtalanit6s sorSn KOzszolgdltatonak 5tadott vagy a kOzteriiletre
helyezett lomhu lladek 6tv6te1616l, Osszegyrijtes616l, elszd ll itds616l.
KOzszolg6ltato hulladekgazdSlkodSsi kOzszolg6ltat6son kivUli egyeb hullad6kgazd6lkod6si
enged6lyhez vagy nyilv6ntart6sba v6telhez kotott hulladekgazddlkod5si tev6kenys6g6t koteles
0gy megszervezni, hogy az a hulladekgazddlkod5si kozszolg5ltat5si tevekenys6get ne
veszelyeztesse.
Kozszolg5ltato hulladekgazddlkod6si kdzszolgdltat6son kivUli egyeb hullad6kgazd6lkod5si
engedelyhez, illetve nyilv5ntart6sba v6telhez kOtOtt hulladekgazddlkod6si tev6kenys6geb6l
szar mazo ered m6ny6t kdteles a kozszolg 6 ltat6sra ford ita n i.

A hullad6kgazd6lkoddsi kOzszolgSltatSs kOrebe tartoz6 hulladekkal kapcsolatos nyilvdntart5si
6s adatszolg5ltatdsi kdtelezetts6gek teljesites6rol a Kozszolg6ltatonak gondoskodnia kell.
Kozszolg5ltat6 k6teles az ingatlanhaszn6lot folyamatosan t6jekoztatni az elkUlonitett gyUjtes
6szt0nz6se 6s hatekonys5g5nak novel6se 6rdek6ben jogszab5lyban meghat6rozott
tartalommal6s modon.
KOzszolg5ltato kOteles biztositani, hogy az ingatlanhaszn5lo a vegyes hulladek gy0jtesehez
legal5bb 2 kUl0nboz6 Urm6rt6kU gyUjt6ed6ny kOzUl vSlaszthasson. A gyUjt6edeny m6ret6nek
igazodnia kell az 6rintett ingatlanon kepz6d6 hulladek mennyis6g6hez, valamint meg kell
felelnie a hat6lyos jogszabalyi el6ir6soknak.
KOzszolg6ltat6 kOteles a telepUl6si hulladek elkUl6nitett gyfijtesere szolg616 gyUjt6edenyt
a gyUjtoedenyben elhelyezheto hulladekfajt5ra es -jellegre vagy tipusra utal6, egy6rtelmUen
felismerhet6 6s megkUl0nbOztethet6 szinnel, valamint jelz6ssel vagy felirattal el16tni.
A feliratnak tartosnak, j6l l6that6nak 6s olvashatonak kell lennie. Ha a telepill6si hullad6kot
hulladekgytijt6 zs6kban gyrljtik, a zs6kot olyan szinnel, jelz6ssel vagy felirattal kell ell6tni,
amelybol egy6rtelmUen kiderUl, hogy a zs6k milyen hulladekot tartalmaz.
A hullad€kgazd6lkod6si kOzszolgdltat6s k0r6be tartozo hulladek elsz5llit6s5t z6rhato kont6ner
vagy a kipozdst 6s kisz6r6d6st megakadAlyoz6, ideiglenes takards0 kont6ner alkalmaz5s6val
6s az e felteteleket biztosito, az egyes hullad6kfajt6k 6tv6tel6re alkalmas felepitm6nnyel
rendelkez6 celgeppel, sz5llitojSrmUvel kell v6gezni a kOrnyezet vesz6lyeztetes6t,
szennyez6s6t, k5ros it6s 6l kizAro m6don.
Kozszolg6ltatonak az elkUlOnitetten gyUjtOtt telepUl6si hullad6kot szukseg szerinti
gyakoris6ggal, a vegyes tov6bba m6s fajt6j0, jelleg0 vagy tipusri hulladekt6l elkUlOnitue kell
elsz5llitania.
Kozszolgdltat6nak ha jogszabAly eltdroen nem rendelkezik a vegyes hullad6k
Osszegyrijtes6r6l 6s elsz6llit6s6rol hetente lega16bb egy alkalommal gondoskodnia kell.
Kdzszolg6ltatonak - jogszab6lyban foglalt kiv6tellel - az ingatlanhasznalotol lega16bb
a mrianyag-, f6m-, papir- 6s vegyes hullad6kot hbzhoz men6 gyUjt6si rendszerben kell
elsz6llitania.
Amennyiben KOzszolg5ltat6 hulladekgyUjt6 udvart Uzemeltet, biztositania kell az egyes
hullad6kgazdalkod6si l6tesitm6nyek kialakit6sdnak 6s Uzemeltet6s6nek szabdlyair6l sz6lo
24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet (a tov5bbiakban: 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet)
1 melleklet6ben meghatdrozott mUanyag-, f6m- 6s papirhulladek elkUl0nitett gyUjt6set az
6ltala irzemeltetett hulladekgyrijt6 udvarban is. Ha az Uveghulladek elkUlOnitett gyUjteset a
K6zszolg6ltato hdzhoz meno gyUjtesi rendszer keret6ben nem biztosltla, az Uveghulladekot
lega16bb hulladekgytijt6 udvarban es hulladekgyUjt6 szigeten kell Stvennie.
Ha a hullad6kgazd5lkod6si kOzszolgAltatds k0r6be tartozo hulladek KOzszolgdltato Sltal
torten6 5tv6telekor, Osszegyrijtesekor, elsz5llitdsakor a hulladek a gyUjt6edenyb6l kiesik vagy
kiszor6dik, a hullad6k felszed6s6r6l 6s elszdllitas6rol, valamint a terUlet megtisztitds616l
K6zszolg6ltatonak halad6ktalanul gondoskodnia kell.
A hulladekgazdalkodaisi kOzszolgdltatds kdrebe tarlozo hulladek ingatlanhaszndl6tol t0rten6
6tvetel6t, Osszegytijtes6t 6s elsz5llit6sSt vbgzo Kozszolg6ltato gyrljtojarmriv6n munkdt vegz6
alkalmazottak kOzUl legalSbb egy jelenlevonek a hulladek 6tv6te16re, 6sszegy[ijtesere
vonatkozo alapfokri szaki16nyU k6pesit6ssel kell rendelkeznie.

K0rnyezetvddelmi 6s Termdszetv6del mi F6osztaily
l0l6 Budapest, Mdsz6ros utca 58/a

'l-elefon: (06- I ) 224-9 | 00 Fax: (06- I ) 224-9 I 63
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KOzszolg5ltat6 az elkUlonitetten gyUjt6tt hullad6k hasznosit5s6t vagy drtalmatlanit5sdt
megel6z6en gondoskodik a hullad6k v6logatomUbe t0rten6 elszalllit5s6rol, valamint a
hasznosithato osszetev6k el6keszit6 mtivelet 0tjdn tort6n6 v6logat6s6rol.
Anyagdban kell hasznositani a v5logat6mUben vdlogatott olyan hulladekot, amely anyag6nak
6sszet6tele 6s min6s6ge alapj5n erre alkalmas
A hulladekgazddlkod5si kdzszolg6ltatds korebe tartoz6 hullad6k hulladeklerakoban csak a
jogszabdlyban leirtak teljesUl6se eset6n rakhat6 le.
Kdzszolg6ltat6 hulladekgazd6lkoddsi k6zszolgdltatSsitevekenys6ge a m5sodlagos hullad6kok
kozol kizitr6lag a hulladekgazddlkoddsi kozszolg6ltat5s k0r6ben Osszegyiljtdtt, 6tvett, illetve
elszdllitott hulladekok kezel6se sorSn kepz6d6, tov6bbi kezel6st igenyl6 m6sodlagos
hulladekokra terjedhet ki.
KozszolgSltatonak a hulladekgazd6lkoddsi kOzszolg6ltateisi tev6kenysege sor6n
maradektalanul be kell tartania a jogszab5lyi eloir5sokat.
KozszolgSltat6 a hullad6kgazddlkodSsi kOzszolg6ltat5si szerz6d6sben, valamint
jogszab6lyban meghat6rozott c6lok el6r6se 6rdek6ben a hulladekgazd6lkod5si
k0zszolg6ltat6s ell5tas6ra csak olyan kdzszolgdltatol alvSllalkoz6t vehet igenybe, amely a
tev6kenys6g ell5t6s6hoz megfele16 hulladekgazd6lkodSsi engedellyel rendelkezik az
engedelyeben szerepl6 hulladekok tekintet6ben az ott enged6lyezett mennyis6g erejeig.
A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi szez6d6s felmond6sa esetdn a felmond6si id6 alatt
KOzszolg6ltat6nak a hulladekgazd6lkodAsi k6zszolg6ltat6st v6ltozatlanul el kell l6tnia.
KOzszolg6ltatonak a hulladekgazddlkoddsi kOzszolgdltat6si tev6kenyseg ellStdsdhoz igenybe
vett kozszolg5ltat6i alvdllalkozoinak meg kell felelniUk a mindenkorijogszab6lyi el6ir6soknak.
K6zszolg6ltatonak a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg5ltat5si tev6kenyseg ell6tilsdhoz igenybe
vett kozszolg6ltat6i alvdllalkoz6k szemelyeben, illetve a kozszolgdltat6i alv6llalkoz6k
hullad6kgazdSlkod6si kOzszolg6ltatdsi tev6kenys6get erint6 hulladekgazdalkod6si
engedelyeiben bekOvetkezett v6ltoz6sokat a jogszab6lyban el6irt hatiirid6n belUl be kell
jelentenie.
A min6sitesi enged6ly ki6llit6s6nak alapjiul szolg6l6 felt6teleknek a min6sitesi enged6ly
id6beli hat5lya alatt KOzszolg6ltatonak folyamatosan meg kell felelnie.
KOzszolg5ltato kOteles a telepulesi 6nkorm6nyzat, az onkorm5nyzatok t5rsuldsa, valamint a
Koordin6l6 szerv mint vagyonkezel6 5ltal a r6sz6re Uzemeltet6sre 5tadott l6tesitm6nyeket,
eszkOzOket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazdalkod6si kdzszolgdltat5ssal 6rintett
egyeb hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6nyt Uzemeltetni.
Kozszolg5ltat6 koteles a jogszab6lyban foglalt el6i16soknak megfelel6 Ugyfelszolgdlatot
mUkodtetni.

tv.

Jelen min6sit6si engedely 2019. november 30. napjAig hat5lyos.

V.

Jelen adatv6ltozds bejelent6si elj5r6s6ban a Kormdnyhivatal meg6llapitotta, hogy 30.000,- Ft, azaz
harmincezer forint OsszegU elj6rfrsi kdltseg merUlt fel, amelyet Kozszolgdltat6 megfizetett.

vt.

A Korm6nyhivatal hat6rozata ellen kdzigazgat6si 0ton jogorvoslatnak helye nincs, az k6zbesit6ssel
v6glegesse vdlik, ellene kdzigazgatAsi per indithat6 - az okozott jogserelemre hivatkoz6ssal - a
k6z16st6l sz6mltott 30 napon belUl az Urlapbeny0jt6s t6mogat5si szol96ltat5s igenybev6tel6vel
beny0jtott, 6s a F6vdrosi K6zigazgat6si 6s MunkaUgyi Bir6s6gnak cimzett keresettel. A biros6g a pert
t5rgyalSson kivUl birdlja el, a felek b6rmelyikenek k6relm6re azonban t6rgyal6st tart. Az Ugyfel a
t6rgyal6s tart6s6t a keresetlev6lben, illetve az alperesi ellenk6relem k6zhezvetel6t6l sz6mitott nyolc
napon belUl ir6sban kerheti.

Korm6nyhivatal t6jekoztatja K0zszolg6ltat6t, hogy az 5ltal6nos klzigazgatAsi rendtart6sr6l szdl6
2016. evi CL. t6rveny (a tovdbbiakban: Akr.) 42. $ alapj6n jelen hat6rozat k6zleset k6vet6 5 napon
belUl kerheti, hogy a Kormdnyhivatal k6relmet ism6telten, teljes elj6rdsban bir6lja el.

K0rnyezetvddel m i es Termdszetvedelm i F<ioszt6ly
l0l6 Budapesl, M6sz6ros utca 58/a

Telefbn: (06-l) 224-91 00 Fax: (06-l ) 224-9163
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INDOKOLAS

Kozszolg6ltat6 2015. szeptember 28-An Cll. min6sit6si osztdlyra vonatkozo min6sit6si enged6ly
kiad6sa i16nti kerelmet ny0jtott be a F6felUgyel6segre.

Kozszolg6ltato a hulladekgazddlkoddsi kOzszolg5ltatdsi tev6kenys6g min6sit6se ir6nti elj6r6sok6rt,
valamint az igazgalAsi jellegri szolg6ltat5s6rt fizetend6 igazgat6si szolg6ltat6si dijakrol szol6 7112013.
(Vlll. 15.) VM rendelet (a tovdbbiakban: VM rendelet) 1. melleklet6nek 2. a) pontjdban meghatdrozott

- l. min6sit6si fokozat ir6nti k6relemre vonatkozo - 150 000,- Ft igazgat6si szolg6ltat6si dijat
megfizette.

A F6felUgyel6s6g a k6relmet megvizsg6lta 6s meg6llapitotta, hogy a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. torvenyben (a tov6bbiakban: Ht.), a hulladekgazddlkod6si kOzszolg6ltatdsi tev6kenys6g
min6sit6s6rol sz6l6 2013. evi CXXV. tdrv6nyben (a tov6bbiakban: Mtu.), a hulladekgazd6lkod5si
kozszolg5ltatSs v6gz6s6nek felt6teleirol sz6lo 38512014. (Xll. 31.) Korm. rendeletben (a tovSbbiakban:
38512014. Korm. rendelet) foglalt tartalmi 6s formai el6irdsoknak, valamint a K6zszolgdltato dltal
k6relmezett min6sit6si osztdly k6vetelm6nyeinek - hi5nyp6tl6sokat k0vet6en - megfelelt.

A F6felUgyel6s6g vizsg5lta, hogy K6zszolg6ltat6 nonprofit gazdasdgi t6rsas6g, valamint megfelel6
hullad6kgazddrlkod6si engedelyekkel rendelkezik. Kdzszolg6ltat6 nyilatkozatot tett, hogy
onkormdnyzati adohatos6ggal szemben k6ztartozdsa nincs, valamint a k6ztartoz5smentes adozli
adatbdrzisban szerepel.

Kozszolgdrltat6 nyilatkozott, hogy olyan hullad6kgazd6lkod5si enged6llyel rendelkez6 gazd6lkodo
szervezetnek minosUl, amelyben a telepUlesi 6nkorm6nyzat 6s az onkormAnyzat t6rsul6sa a
szavazatok t0bbseg6vel tulajdoni hdnyada alapjdn kOzvetve rendelkezik, 6s a t6rsas6g
tulajdonosakent jogosult arra, hogy a vezet6 tiszts6gvisel6k 6s a felUgyel6bizottsdg tagjai t6bbseget
megv6lassza vagy visszah ivja.

A hulladekgazd6lkod6si k0zszolg6ltat6s k0r6be tarlozl hulladekok fajtaja, tipusa, jellege, mennyis6ge,
valamint 6sszet6tele - az Mtv. 8 S (2) bekezd6s f) pontj5t figyelembe v6ve - a hulladekjegyzekr6l
sz6l6 7 21201 3. (Vl I l. 27 .) VM rendelet alapj6n kerUlt megh atdrozdsra.

F6felUgyel6seg az enged6lyez6si elj5r6s sor6n vizsgdlta, hogy K0zszolg6ltat6 6ltal a

hullad6kgazd6lkodAsi kOzszolg6ltat6sba bevonni kiv6nt hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge
Kozszolg6ltat6 6s alvAllalkozoi hulladekgazdalkod6si enged6lyeialapjSn biztositott.

A38512014. Korm. rendelet 2. S (1) bekezdesenek 2. es 3. pontjai alapj6n:

,,2. hulladdkgazdillkoddsi kOzszolgdltatds k1r6be taftoz1 hullad6k: a hullad5krol szolo
2012. 6viCLXXXV. tlrueny (a tovdbbiakban: Ht.) 42. S fi) bekezdds a)-d) pontjdban meghatdrozoftak
szerint OsszegyfijtOtt, Stvett, illetue elszitllltoft hullad6k, ide6rtve az ilyen hullad5k kezel6s6b6l
szdrmaz6 mdsodlagos hulladekot is;
3. mdsodlagos hullad1k: a hullad5kgazddlkoddsi klzszolgdltatds kdrebe tartozo hullad5k kezeldse
sordn kdpzdd6, tovdbbi kezel*st ig6nyl6 marad1k hullad5k;"

A Ht. 42. $ (1) bekezdes a)-d) pontjai alapj6n:

,,A h u ll ad 6 kg azdA I kod 6 s i kOz szol g d ltatd s ke ret6 b e n a kOz szol g 6ltat6 :

a) az ingatlanhaszndl6k 6ltal a kOzszolg(tltato szdllit6eszkdzdhez rendszeresitett gy0jbed€nyben
gy(ijtaft telepl)l{si hulladdkot az ingatlanhaszndlokthl Osszegy(tjti 6s elszAllitja - idedftve a
haztartdsban kdpz6d6 zOldhullad1k, vegyes hulladek, valamint az elkiil6nitetten gyttitoft hullad1k
6sszegyiljt6s6t 6s elszdll itdsdt is,
b) a lomtalanitds kOrdbe tartoz1 lomhullad1kot az ingatlanhaszndl6ktol osszegyAjti, illetve ittveszi 6s
elszdllitja,
c) az 1ltala Azemeltetett hullad1kgyfijtl ponton, hulladekgy(tjt1 udvaron gyA1bft vagy dtvdteli helyen
1tvett hulladdkot 1sszegyAjfi 6s elszdllitja,
d) az elhagyott, illetve ellen1rizetlen kdrulmenyek kdzOtt elhelyezett hulladdkot osszegyAjti, elszdllitia
6s gondoskodik a hullad5k kezel$sdrol, ha erre a telepllesi Onkormanyzattal megkOtott
h u ll ad1kg azddlkoddsi kdzszolg 1ltatdsi sze rz6dd se kite rjed,"
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A Ht. 2. $ (1) bekezd6s 43., 21.6s22. pontla alapj6n:

,,43. telepdlesi hulladdk: a hdztartdsi 6s a hdztart1si hulladekhoz hasonl6 szilSrd hulladek;

tl
21. hdztaft\si hulladek: a hdztartdsokban kdpz6d6 vegyes, elk[il1nitetten gytitott, valamint
tomhullad6k, ide$ftve a lak1sokban, lak6ingatlanokban, a pihenOs, Adul6s celiSra haszn6lt
hetyis1gekben, valamint a takohdzak kdzOs haszndlatl helyis6geiben es terhletein kepz6d6
hullad6kot;
22. hdztaft\si hultadekhoz hasonl| hullad5k: az a vegyes, illetve elkllOniteften gyuit1tt hulladdk,
amely a hdztaft1sokon kiviil kepz6dik, 6s jelleg5ben, 6sszet6tel6ben a hdztaftitsi hullad6khoz
hasonl6".

A F6felUgyel6s6g az enged6lyezesi elj6r6s sor5n figyelembe vette KOzszolgiltato hulladekgytijt6
udvar Uzemeltet6s6re vonatkozo engedelyeit, valamint a 24612014. (lX. 29.) Korm. rendeletben
foglaltakat, ezbrt a FofelUgyel6s6g ezen hulladekokkal t0rt6n6 hulladekgazd5lkod5si kOzszolg6ltat6st
enged6lyezte.

A FofelUgyel6seg OKTF-KP/13155-912015. iktat6sz6m0 hat6rozat6val KOzszolgdltatot C/|. min6sitesi

osztdrlyba sorolta es r6sz6re a hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat5si tevekenyseg v6gz6s6re

vonatkozo min6sit6si engedelyt adott ki, tov5bb6 a Ht. 90. S (9a) bekezd6se, valamint az Mtv. 22lA- S
(1) bekezd6se alapj6n a Hat1rozat kiad5sAval egyidej0leg az OKTF-KP/9278-212015.,
14t4934-28t2013. 6s 1414934-25t2013 ugyiratsz6mokon m6dositott, 1414934-2112013. iktat6sz6mon

kiadott hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatdsi enged6lyt 6s a lVl17-212015. iktat6szAmon kiadott,

212015. sorsz6mU min6sit6 okiratot visszavonta.

K6zszolg6ltato 2016. m6jus 2-6n lrkezett beadv5ny6ban a hullad6kgazd6lkod6si tevekenyseget erint6

adataiban tOrt6n6 vdltoz6s miatti adatv6ltozdsi bejelentest tett a hulladekgazddlkoddsi engedelyeiben,

a hullad6kgazd6lkod5si kOzszolg6ltatSsi tev6kenys6gbe bevonni kiv5nt hullad6kok mennyis6g6ben,

illetve az alv6llalkozok enged6lyeiben bekOvetkezett v6ltozds tekintet6ben.

K6zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mell6kletenek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - KOzszolgdltato

hullad6k-gazddlkod6si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tOrt6n6 vdltoz6s eset6n szUks6ges - 30.000'- Ft

igazgat5si szolg6ltat5si dijat megfizette.

A hulladekgazd6lkod6si k6zszolgdltat6sba bevonni kiv6nt hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge

K6zszolg5ltjtO es az ig6nybe vett alvdllalkozok hulladekgazdAlkod6si enged6lyei alapj5n biztositott.

A F6felggyet6s6g az adatvdltoz6s bejelentesi elj6r6s sor5n meg6llapitotta, hogy KOzszolgSltato

OKTF-KP71 3 1 SS-g t2015. iktat6sz6m0 min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjan a F6felUgyeloseg OKTF-KP15923-212016. iktat6szSmon 0j

min6sit6si en6eileryt adott ki Kdzs2olgdrltat6 r6sz6re 6s az engedely kiad6s5val egyidejUleg az

OKTF-KP/1 3 155-912015. iktat6sz6m0 min6sit6si enged6lyt visszavonta'

K6zszolg6ttat6 2016. j0tius 13-6n a F6felugyelosegre 6rkezett beadv6nydban t5jekoztatta a

F6fetUgyit6s6get, nogy az OKTF-KP/s923-212016. iktatosz6mon kiadott min6sit6si engedelyben

s.ereplo ruaglarszefko.r"g Onkorm6nyzati Telepul6suzemeltet6si Szolgaltato es Kereskedelmi

Nonpiofit xoiutott Felel6ss6g( Tarsas6got a tov5bbiakban nem veszi ig6nybe alv6llalkoz6k6nt.

K6zszolg6ltat6 level6hez csatolta avAllalkozdsi szerz6d6s megszUntet6set igazol6 dokumentumot.

A hulladekgazddlkoddsi kOzszolg5ltat6sba bevont hullad6kok tipusa es mennyisege K0zszolg6ltato es

az igenybjvett atv6llatkozOf hullad6kgazd6lkoddrsi engedelyei alapj6n tov6bbra is biztositott.

Aa OKTF-KP/5g23-2t2016. iktatoszdmon kiadott min6sit6si engedelyt a F6felugyel6seg

O KTF-KP/S 923-4 t2O1 6. i ktat6sz5mo n h ivata I bol m6dos itotta'

Kozszolgaltat6 2016. augusztus 23-an lrkezett beadvanydban a hulladekgazddrlkod6si tev6kenyseget

erint6 adataiban tort6n-6 vdltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelent6st tett a hulladekgazd6lkoddtsi

enged6lyeiben, a hullad6kg 6ltat6si tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hullad6kok

me-nnyis6geben, illetve a kdzszolgdltat6si tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt

telephelyekben bekOvetkeze n.
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KOzszolgdltato a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontjiban meghatdrozott - KOzszolgdltat6
hullad6kgazddtlkod6si tevekenys6get erint6 adataiban torten6 v6ltozds eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgSltatdsi dijat megfizette.

A hulladekgazd6lkod6si kOzszolg6ltatiisba bevonni kiv6nt hullad6kok tipusa 6s mennyisege
Kozszolg6ltat6 6s az igenybe vett alv5llalkozok hullad6kgazd6lkoddsi enged6lyei alapjin biztositott

A FofelUgyel6seg az adaV1ltoz6s bejelentesi elj5rds sor5n megallapitotta, hogy Kozszolg5ltat6
OKTF-KP/5923-412016. iktat6sz5mon modositott, OKTF-KP/s923-212016. iktat6sz6mon Xiadott
min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjSn a F6felUgyel6s6g OKTF-KP15923-712016. iktat6sz5mon [j
min6sitesi engedelyt adott ki K6zszolg6ltat6 r6sz6re 6s az engedely kiad5sival egyidejUleg az
OKTF-KP/s923412016. iktatosz6mon m6dositott, OKTF-KP/s923-212016. iktat6szdmon kiiOott
min6sit6si engedelyt visszavonta.

K6zszolg5ltato 2016. szeptember 2O-An erkezett beadv6ny5ban a hulladekgazd6lkod6si
tevekenyseget erint6 adataiban torten6 v6ltoz5s miatti adatualtoz6si bejelentest tett a
hullad6kgazd6lkod6si enged6lyeiben, a hullad6kgazddlkoddsi kOzszolg6ltat6si tev6kenys6gbe
bevonni kiv5nt hullad6kok mennyis6g6ben, illetve a hulladekgazd5lkodasi k6zszolgatalasi
tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt telephelyekben bekovetkezett v6ltozds tekintet6ben.

Kozszolg5ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghatdrozott - Kozszolg6ltato
hulladekgazddlkoddsi tev6kenys6get erinto adataiban t6rt6n6 vdltozds eJeten szuks6ges - 30.O-00,- Ft
igazgat6si szolgdltat5si dijat megfizette.

A hullad6kgazdSlkoddsi kozszolg6ltat5sba bevonni kiv5nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge
K6zszolgdltato 6s az ig6nybe vett alv6llalkoz6k hulladekgazdSlkod6si enged6lyei alapj6n biztosi[ott.

A F6felugyel6s6g az-adaVAltoz6s bejelentesi eljdr6s sordn megdrllapitotta, hogy Kozszolg6ttat6
OKTF-KP/S923-712016. iktat6sz6mon kiadott min6sit6si engedellyet iendetkezik.

Az Mtv 17. S (2) bekezdese alapjitn a FofelUgyel6seg gtZO16. iktat6szdmon 0j
min6sit6si enged6lyt (a tovdbbiakban: Enged6ly) adott ki r6sz6re 6s az engedely
kiad5s6val egyidej0leg az OKTF-KP/S923-7t2016. iktat tt min6sitesi engiOetyt
visszavonta.

K6zszolg6ltat6t6l 2016. szeptember 29-6n az Enged6ly hat5ly6nak meghosszabbit6sa irAnti kerelem
6rkezett a F6felUgyel6s6g re.

A F6felugyel6seg meg6llapitotta, hogy Kdzszolgdltato az Mtv. 13. S (1) bekezdeseben foglalt hat5rid6
megtart6s6val kezdemEnyezte a min6sit6si enged6ly id6beli hat6ly6nak meghosszabbit6s6t.

Kozszolgdltat6 a VM Rendelet 1. mellekletenek 3. pontj6ban meghatirozott - l. min6sit6si fokozatra
vonatkoz6 min6sit6si engedely meghosszabbitds irdn[i kerelem eset6n szUks6ges - 120.000,- Ft
igazgatdsi szolgiltatAsi dijat megfizette.

A y KOzszolg6ttat6nak - a Ht. 41. ghu tev6kenyseg eil6tds6hoz ig6nyb6En OKO-DOMB-O Dombov6ri Ktrnyez
Nonprofit KorlStolt Felel6ssegU T5rsas6gnak - hullad6kgazd6lkodasi enged6lyeiben vdltoz5s
kOvetkezett be.

az Enged6lyben foglaltakat nem 6rinti, kizdrolag
dekgazd5lkodasi tev6kenysegek nyilv6ntart6sbi
szol6 43912012. (Xil. 29 ) Korm. rendetet

14. S (1) bekezd6se alapj5n az Engedetyt
itotta.

A FofelUgyelos6g a minositeS 2bbit6sa irdnti etjdr6s sordnmeg6llapitotta, hogy a min6sit6si 516 felt6teteknek K6zszotg6ltat6
megfelel, valamint a min6sit6sios programmal nem rendelkezett.
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A F6felUgyel6s6g meg6llapitotta, hogy az Engedely meghosszabbit6sinak akaddlya nincs, ez6rt
K6zszolgdltat6 k6relm6re az OKTF-KP15923-1112016. iktat6sz5mon m6dositott Engedely hataly6t
OKTF-KP/9414-612016. iktatoszAm0 hat6rozat6val az Mtv. 13. S (2) bekezd6se alapj6n
meghosszabbitotta.

Kozszolg5ltat6 2016. december 15-6n 6rkezett beadvdny6ban a hulladekgazd6lkod6si tev6kenys6g6t
erinto adataiban t6rteno vdltoz6s miatti adatv6ltoz5si bejelent6st tett a hulladekgazd6lkodasi
engedelyeiben, a hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si tev6kenys6gbe bevonni kivdnt hulladekok
mennyis6g6ben, a hullad6kgazddrlkod6si kOzszolgdltat5si tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt
telephelyekben, illetve az alvAllalkozok enged6lyeiben bekOvetkezett vdltozSs tekintet6ben.

K6zszolg6ltato a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontjSban meghat6rozott - Kozszolg6ltato
hullad6kgazd5lkoddsi tev6kenys6get erint6 adataiban t6rten6 v5ltoz5s eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgiltat6si dijat megfizette.

A hulladekgazd6lkodSsi kOzszolg5ltat6sba bevonni kiv6nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge
KOzszolgdltat6 6s az igenybe vett alv6llalkoz6k hullad6kgazd6lkoddsi enged6lyei alapj6n biztositott.

A F6felUgyeloseg az adaNbltoz5s bejelent6si elj6r6s sor5n meg6llapitotta, hogy KOzszolg6ltato
OKTF-KP/9414-612016. iktat6sz6mon meghosszabbitott, OKTF-KP/5923-1112016. iktatosz6mon
m6dositott, OKTF-KP/S923-912016. iktat6szdmon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a F6felUgyel6seg OKTF-KP/5923-1312016. iktat6sz6mon 0j

min6sit6si enged6lyt adott ki K0zszolg6ltat6 r6sz6re 6s az enged6ly kiad5s6val egyidejilleg az
OKTF-KP/9 414-612016. iktat6sz6mon meghosszabbltott, OKTF-KP/5923-1112016. iktat6sz5mon
modositott, OKTF-KP/S923-912016. iktatosz6mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

A F6felUgyel6seg 2016. december 31. napj6val jogut6dl5ssal megszuntetesre kerUlt.

A kOrnyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hatosdgi 6s igazgat5si feladatokat ell6to szervek
kijeloleser6l szol671l2O15. (lll. 30.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban.7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet)
10 S 0 pontja alapjdn a hullad6kgazd6lkoddrsi k0zszolg6ltat6si tev6kenyseg min6sit6s6rdl sz6lo
torv6ny szerinti kOrnyezetv6delmi hat6s6gk6nt a Pest Megyei Korm6nyhivatalj6r el.

Kozszolgdltato a Korm6nyhivatalhoz 2017. februSr 14. napjdn 6rkezett beadv5nydban a
hulladekgazd5lkoddsi tev6kenys6get erint6 adataiban t0rt6no v6ltozis miatti adatv6ltoz6si bejelent6st
tett a hulladekgazddlkoddsi engedelyeiben, a hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si tev6kenysegbe
bevonni kiv6nt hullad6kok mennyis6geben, valamint a hullad6kgazddlkod6si k6zszolg6ltat6si
tevekenys6gbe bevonni klv5nt telepUl6sekben bekOvetkezett v6ltoz6s tekintet6ben.

KOzszolg6ltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghat6rozott - K0zszolg6ltat6
hulladekgazdalkod5si tev6kenys6get erint6 adataiban t0rt6n6 v5ltoz6s eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft

igazgat5si szolg6ltatSsi dijat megfizette.

A Korm6nyhivatalvizsgdlta 6s megdllapitotta, hogy a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat5sba bevonni
kivdrnt hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge KOzszolg6ltato 6s az ig6nybe vett alvdllalkoz6k
hulladekgazd5lkod6si engedelyei alapj6n biztositott

A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si tevekenysegbe 0jonnan bevonni kivAnt telepUl6sekre
Kozszolg6ltato, illetve alv6llalkozoi rendelkeznek hat6lyos hullad6kgazd6lkod6siengedelyekkel.

A Korm6nyhivatal az adatvAltoz5s bejelentesi elj6r6s sor6n meg6llapitotta, hogy K0zszolg6ltat6
OKTF-KP/s923-1312016. iktatoszAmon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Korm6nyhivatal PEIKTF|2022-512O17. Ugyiratsz6mon [j
min6sit6si engedelyt adott ki, 6s az engedely kiad6s6val egyidej[ileg az OKTF-KP15923-1312016.
iktatosz6mon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta.

KOzszolgdltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2017 . 6prilis 18. napj6n 6rkezett beadv6ny6ban a

hulladekgazdalkod6si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban torten6 v6ltozSs miatti adatv6ltozdsi bejelent6st
tett a hulladekgazd6lkod6si enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazd6lkod6si
kozszolg6ltat6si tevEkenysegbe bevonni kivdnt telepul6sekben bekOvetkezett vSltozSs tekintet6ben.
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K6zszolg5ltato a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghat5rozott - K0zszolgiltato
hulladekgazd6lkod6si tevekenys6get erinto adataiban tdrt6no v6ltozds eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgatSsi szolg5ltat6si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s meg6llapitotta, hogy a hulladekgazdalkoddsi kdzszolg6ltat5sba bevonni
kiv6nt hullad6kok tipusa 6s mennyis6ge KOzszolg6ltat6 6s az igenybe vett alv5llalkozok
hullad6kgazddrlkod6si engedOlyei alapj6n tov5bbra is biztositott.

A hulladekgazdSlkod6si kozszolg6ltat5si tev6kenysegbe Ojonnan bevonni kiv6nt telepUl6sre
K6zszolgdltato, illetve alv6llalkozoi rendelkeznek hat6lyos hullad6kgazd6lkod5si engedelyekkel.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s meg5llapitotta, hogy K6zszolg6ltat6 a v6ltoz6st kovet6en tov5bbra is
megfelel a C/|. min6sitesi osztdly kOvetelm6nyeinek.

A Korm5nyhivatal az adatvAltoz5s bejelentesi eljSr6s sor5n meg6llapitotta, hogy KOzszolg5ltat6
PE|KTF12022-512017. Ugyiratsz6mon kiadott min6sitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Korm6nyhivatal PElKTFl2O22-8t2017. UgyiratszSmon 0j
min6sit6si engedelyt adott ki, 6s az engedely kiad6sSval egyidejUleg a PE\KTFt2o22-5t2017.
Ugyiratsz6mon kiadott minositesi engedelyt visszavonta.

K6zszolg6ltato a Korm5nyhivatalhoz 2017. m6jus 29. napj6n 6rkezett beadvdny6ban a
hulladekgazdalkodiisi tev6kenys6get 6rint6 adataiban tOrt6no v6ltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett a hulladekgazdalkod6si engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazd6lkod6si
kOzszolgSltat6si tev6kenysegbe bevonni kivdnt hullad6kok tipus6ban 6s mennyisegeben, valamint
telepulesekben 6s az ig6nybe vett alvdllalkoz6kban bekOvetkezett v5ltozds tekinteteben.

Kdzszolgdltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontjdban meghatirozott - Kozszolgdltato
hullad6kgazddlkodSsi tevekenys6get erint6 adataiban t6rt6n6 viltoz6s eset6n sziiks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolg5ltat6si dijat megfizette.

A Korm5nyhivatal vizsgdlta 6s megdllapitotta, hogy a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat5sba bevonni
kivdnt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge Kozszolgdltat6 6s az igenybe vett alv6llalkoz6k
h u lladekgazdilkod6si enged6lyei alagjAn tov6bbra is biztos itott.

A hulladekgazd5lkoddrsi kdzszolg6ltat6si tev6kenys6gbe 0jonnan bevonni kiv6nt telepUl6sre
Kozszolg6ltat6, illetve alv6llalkoz6i rendelkeznek hatilyos hullad6kgazddlkodasi engedelyekkel.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s megdllapitotta, hogy KOzszolg6ltato a v6ltoz6st k0vet6en tov5bbra is
megfelel a C/|. min6sit6si oszt6ly kOvetelm6nyeinek.

A Korm6nyhivatal az adatv5ltoz6s bejelent6si elj6r5s sor6n megdllapitotta, hogy KOzszotg6ltato
PE|KTF12022-812017. Ugyiratsz6mon kiadott minosit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv 17. S (2) bekezd6se alapj6n a KormAnyhivatal PE/KTF\2O22-2012017. Ugyiratsz6mon [j
min6sit6si engedelyt adott ki, 6s az enged6ly kiad6s5val egyidejrileg a PEIKTFt2O2Z-8t2017.
tigyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

K0zszolg6ltato a Kormdnyhivatalhoz 2017 . augusztus 18. napj6n 6rkezett beadvdnydban a
hullad6kgazdalkod6si tev6kenys6get erinto adataiban torten6 v5ltozds miatti adatvdltoz6si bejelentest
tett a hulladekgazd6lkod6si enged6lyeiben, telephelyeiben, a hulladekgazd6lkodAsi kozszolgdltatdsi
tevekenysegbe bevonni kiv6nt hulladekok mennyiseg6ben, valamint telepul6sekben bekov-etkezett
v6ltoz6s tekinteteben.

KOzszolgdltat6 a VM rendelet 1. mell6kletenek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kozszotgdltat6
hulladekgazddlkod6si tev6kenys6get erint6 adataiban torteno vdltoz6s eset6n szuks6ges - 30.O-OO,- Ft
igazgat6si szolg5ltat6si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsg5lta 6s meg6llapitotta, hogy a hulladekgazd6tkodAsi k0zszolg6ltat6sba bevonni
kiv6nt hullad6kok mennyis6ge Kozszolgdltat6 6s az ig6nybe vett atv5llalkoz6k nuttaOefgazdalkod6si
engedelyei alapj6n biztositott.
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A hullad6kgazd6lkodasi kOzszolg5ltat6si tev6kenys6gbe 0jonnan bevonni kivant telepUl6sre
K0zszolg6ltat6, illetve alv6llalkozoi rendelkeznek hat6lyos hulladekgazddlkoddrsi enged6lyekkel.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s meg5llapitotta, hogy K6zszolg6ltato a vdltozdst kovet6en tov6bbra is
megfelel a C/|. min6slt6si osztdly kovetelm6nyeinek.

A KormSnyhivatal az adatvbltozds bejelentesi elj5r5s sor5n megSllapitotta, hogy KOzszolg5ltato
P El KT F I 2022-20 120 1 7. ii gy i ratszdmon kiadott min6s it6si e n ged6 I lye I re ndelkez ik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjSn a Korm5nyhivatal PE/KTF|2O22-2612017. UgyiratszSmon 0j
min6sit6si enged6lyt adott ki Kozszolg6ltat6 r6sz6re, 6s az engedely kiad6s6val egyidejUleg a
PE|KTF12022-2012017. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta.

Kozszolg5ltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2017. december 5. napj5n 6rkezett beadvdnydban a
hulladekgazd6lkodasi tev6kenys6get erint6 adataiban t0rten6 v6ltoz5s miatti adatvSltozSsi bejelentest
tett a hullad6kgazdSlkod6si engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hullad6kgazd5lkod6si
kOzszolgdltat6si tev6kenys6gbe bevonni kiv5nt hullad6kok tipusSban 6s mennyis6g6ben
bek6vetkezett v6ltoz6s tekintet6ben.

K6zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5. c) pontjdban meghat5rozott - Kdzszolgdltat6
hulladekgazd6lkod6si tevekenyseget erint6 adataiban tort6no v6ltoz6s eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgat5si szolg6ltatdsi dijat megfizette.

A Korm6nyhivatalvizsgdlta 6s meg6llapitotta, hogy a hullad6kgazd5lkod6si k6zszolg5ltat6sba bevonni
kiv6nt hullad6kok mennyis6ge Kozszolg6ltat6 6s az ig6nybe vett kOzszolg6ltat6i alvdllalkoz6k
hulladekgazddlkodasi engedelyei alapj6n biztositott.

KOzszolg6ltato az adatv5ltozisi eljdr6s sor6n k6rte a 19-es focsoportba taftozo hullad6kok
enged6lyezteteset is a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgdltatds k6ren belUl. Tekintettel arra, hogy ezen
hullad6kok a hullad6kgazd6lkodAsi kozszolg5ltat6s k6rebe tartozo hulladekok KOzszolg6ltato 6ltal
Uzemeltetett hulladekkezel6 l6tesitm6nyben torten6 kezel6se sor6n k6pzodo mdsodlagos hulladekok,
ez6rt a Korm6nyhivatal ezen hulladdkokkal t6rten6 hulladekgazdSlkod6si k0zszolgSltat6st
enged6lyezte.

A Korm5nyhivatal vizsg6lta 6s meg5llapitotta, hogy Kdzszolgiiltato a v6ltoz6st kovet6en tovdbbra is
megfelel a C/|. min6sitesi osztdly k6vetelmenyeinek.

A KormSnyhivatal az adatv6ltoz6s bejelentesi elj6rAs sor6n meg6llapitotta, hogy K0zszolgdltato
PE|KTF12022-2612017. Ugyiratszdmon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17 S (2) bekezd6se alapj6n a Kormdnyhivatal PEIKTF1ST4-312018. Ugyiratszdmon rij
min6sit6si enged6lyt adott ki Kozszolgdltat6 r6sz6re, 6s az enged6ly kiad5sdval egyidejUleg a
PE|KTF12022-2612017. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta.

Kozszolgdltat6 a Korm5nyhivatalhoz 20'18. m6rcius 13. napj6n 6rkezett beadv6nydban a
hulladekgazd6lkod6si tev6kenys6g6t erinto adataiban tdrt6no v6ltozds miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett a hulladekgazd6lkod6si enged6lyeiben, telephelyeiben, a hulladekgazdSlkod6si kozszolg6ltat6si
tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hullad6kok mennyis6g6ben, valamint a hullad6kgazd6lkodiisi
kOzszolg6ltat6si tev6kenyseg el16t6sdra bevont alv6llalkoz6kban bekOvetkezett v6ltozis tekintet6ben.

K0zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mell€kletenek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kozszolgdltato
hulladekgazddlkod5si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban t6rten6 v6ltozSs eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolg6ltat6si dijat megfizette.

K0zszolg6ltat6 2018. 6prilis 4-en a Kormdnyhivatalhoz 6rkezett levelOben k6relmezte a
Korm6nyhivatalndl folyamatban l6v6 adatv6ltoz5si eljdrrdrs szUnetel6s6t, tekintettel arra, hogy a
min6sit6si engedelyben szerepl6 hullad6kgazd6lkoddsiengedElyeinek m6dosit6sa folyamatban van.

A Korm6nyhivatal K0zszolg6ltat6 keres6re PE/KTFO/00308-212018. Ugyiratsz6m0 v6gz6s6vel a
PE|KTFl5T4-312018. Ugyiratsz5mon kiadott C/|. min6sit6si osztdlyra vonatkoz6 min6sit6si engedely
adatv6ltozAs6val kapcsolatos elj6rds szUnetel6s6t meg5llapitotta.
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KOzszolgdltat6 az Akr. 49. S (2) bekezd6s6ben foglalt hat5rid6n bel0l, a Korm5nyhivalalhoz 2018.
junius 11-6n 6rkezett k6relm6ben k6relmezte az elj6rr6s folytat5sdt, valamint megkUldte a
KormSnyhivatal r6sz6re a szUks6ges dokumentumokat.

A Kormdnyhivatalvizsgdlta 6s meg6llapitotta, hogy a hullad6kgazd6lkod6si kOzszolgaltatdsba bevonni
kiv6nt hulladekok mennyis6ge KOzszolg6ltato hulladekgazd6lkod6si enged6lyei alapj5n biztositott.

A Korm5nyhivatal az adatv{ltoz5s bejelentesi elj6r5s sor5n meg6llapitotta, hogy KOzszolgdltato
PEIKTFlST4-3l2O18.0gyiratsz6mon kiadott minosit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Korm6nyhivatal PE/KTFO/00308-412018. tigyiratsz6mon 0j
min6sit6si engedelyt adott ki K6zszolgdltato r6sz6re, 6s az enged6ly kiad5s6val egyidejUleg a
PE|KTFlST4-312018. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta.

K0zszolg6ltat6 a Korm5nyhivatalhoz 2018. november 19. napj6n 6rkezett beadv6ny6ban a
hullad6kgazddlkoddsi tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban torten6 v6ltozds miatti adatv5ltoz5si bejelentest
tett a hullad6kgazd6lkodSsi enged6lyeiben, valamint a hullad6kgazd6lkoddrsi k6zszolg6ltatdsi
tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hullad6kok mennyis6g6ben bekOvetkezett v5ltoz5s tekintet6ben.

K6zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - KOzszolg6ltato
hullad6kgazd5lkod5si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tdrten6 v6ltozds eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgSltat6si dijat megfizette.

A Korm5nyhivatalvLsg6lta 6s megdllapitotta, hogy a hullad6kgazddlkod5si k6zszolgdltat6sba bevonni
kiv6nt hullad6kok mennyis6ge KOzszolg6ltat6 hulladekgazddlkodSsi engedelyei alapj6n biztositott.

A Korm6nyhivatal az adatvdltoz6s bejelentesi eljSr6s sordn meg6llapitotta, hogy Kozszolg6ltato
PE/KTFO/O0308-4/201 8. Ugyiratszdmon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

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

min6sit6si engedelyt adott ki K0zszolgdltato r6sz6re, 6s az enged6ly kiadds5val egyidejUleg a

PE/KTFO/OO308-412018. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

K0zszolg6ltat6 a Kormdnyhivatalhoz 2019. janudr 28. napj5n 6rkezett beadv6ny5ban a
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6get erint6 adataiban t0rt6n6 v6ltozds miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett a hullad6kgazd6lkod5si engedelyeiben, valamint a hulladekgazddlkoddsi kOzszolg6ltatdsi
tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt hullad6kok tipus5ban, valamint mennyis6g6ben bekovetkezett v6ltozSs
tekintet6ben. KozszolgSltato tov6bb6 tdjOkoztatta a Korm6nyhivatalt, miszerint Uj sz6llit6j6rmUveket
kiv5n bevonni a kOzszolg6ltat6si tev6kenys6gbe.

KOzszolg6ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj5ban meghat5rozott - KOzszolgdltato
hulladekgazd6lkoddsi tev6kenysdg6t erint6 adataiban tOrten6 v6ltoz6s eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgatdsi szolg6ltat6si dijat megfizette.

A Korm5nyhivatalvizsg6lta 6s megSllapitotta, hogy a hulladekgazddlkodAsi kOzszolgSltat6sba bevonni
kiv6nt hullad6kok tipusa 6s mennyisege K0zszolg6ltato, valamint jelen enged6ly 1. szdm0
melleklet6ben feltUntetett kOzszolg6ltat6i alv6llalkoz6k hullad6kgazd6lkod5si enged6lyei alapj5n
biztositott.

A Korm5nyhivatalvizsgdlta 6s meg5llapitotta, hogy a hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat5sba bevonni
kiv5nt rij szallitoj5rmUvek tulajdoni kateg6riSja megfelel a C/|. min6sit6si oszt6ly kovetelm6nyeinek.

A Kormdnyhivatal az adatv6ltozds bejelent6si elj6rds sor6n meg5llapitotta, hogy KOzszolg6ltato
PEIKTFO/00308-6/201 8. ugyiratszdmon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjSn a Korm5nyhivatal PE/KTFOIO1064-212019. UgyiratszSmon uj

min6sit6si engedelyt adott ki Kdzszolg6ltat6 r6sz6re, 6s az engedely kiadSsSval egyidejUleg a
PE/KTFO/00308-6/2018. ugyiratszdmon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

Kozszolg6ltato a Kormanyhivatalhoz 2019. 6prilis 17. napj6n 6rkezett beadv6nydban a
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g6t erint6 adataiban t0rten6 v6ltozds miatti adatv5ltoz6si bejelentest
tett a hulladekgazd5lkoddsi enged6lyeiben, a hulladekgazd6lkod5si kozszolgSltat6si tev6kenysegbe
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bevont telephelyekben, valamint a k6zszolgsltat5si tevekenys6g ell6t6s6hoz ig6nybe vett
kOzszolg6ltatoi alv6llalkozo hullad6kgazddlkod6si engedely6ben bekdvetkezett v6ltozds tekintet6ben.

KdzszolgAltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghat5rozott - Kozszolg6ltato
hulladekgazd6lkod5si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tort6no v5ltoz6s eset6n sz0ks6ges - 30.000,- Ft
igazgat5si szolg6ltat5si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsgdlta es meg6llapitotta, hogy a v6ltoz6sokat kOvet6en jelen hatArozat ll. 2.)
pontjaban szerep16 hulladekok tipus5ra, mennyis6g6re, valamint a k6zszolgdltatdsba bevont
telepitlesekre 6s telephelyekre K0zszolg6ltat6, tovdrbbd jelen enged6ly 1. szAml mell6kleteben
feltuntetett k6zszolg5ltat6i alv6llalkozok hulladekgazdalkoddrsi enged6lyei kiterjednek.

A Korm5nyhivatal az adatvdltoz6s bejelentesi elj5rds sordn meg6llapitotta, hogy Kdzszolg6ltato
PE/KTFO/O1 064-212019. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjAn a Korm5nyhivatal PE/KTFO|O1064-412019. ugyiratsz6mon 0j
min6sit6si enged6lyt adott ki K0zszolg6ltat6 resz6re, 6s az enged6ly kiaddsdval egyidejUleg a
PE/KTFO/O1064-212019. ugyiratszdmon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

K6zszolgAltat6 a Kormdnyhivatalhoz 2019. m5jus 24. napj5n 6rkezett beadv6nydban a
hullad6kgazd6lkoddsi tevekenyseget erint6 adataiban t0rten6 v6ltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelent6st
tett KOzszolgdltat6, valamint a kozszolgdltat6i alv6llalkoz6 hullad6kgazd6lkoddsi engedelyeben
bekOvetkezett v5ltoz6s tekintet6ben.

KOzszolg6ltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontj6ban meghat5rozott - K6zszolgdltato
hulladekgazd5lkoddsi tev6kenys6get erint6 adataiban tort6n6 v5ltozAs eset6n szukseges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolg6ltat6si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsgSlta es megdllapitotta, hogy a v6ltozdsokat k6vetoen jelen hatlrozat ll. 2.)
pontj5ban szerepl6 hullad6kok tipus5ra, mennyis6g6re, valamint a k6zszolg5ltat5sba bevont
telepUl6sekre 6s telephelyekre K0zszolg5ltat6, tov6bb5 jelen enged6ly 1. szdmri mell6kleteben
feltUntetett k6zszolgAltat6i alv6llalkoz6k hullad6kgazddrlkoddsi enged6lyei kiterjednek.

A Korm6nyhivatal az adatv5ltoz6s bejelentesi elj6rds sor5n megSllapitotta, hogy Kozszolg5ltat6
PE/KTFO/0 1 064-412019. Ugy iratsz5mon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjAn a Kormdnyhivatal PE/KTFO/O1064-612019. Ugyiratsz6mon uj
min6sit6si engedelyt adott ki K0zszolg5ltat6 resz6re, 6s az enged6ly kiadds5val egyidejUleg a
PE/KTFO/O1064412019. Ugyiratsz5mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

KOzszolg6ltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2019. augusztus 9. napjSn 6rkezett beadv5ny6ban a
hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban t6rt6n6 v6ltozds miatti adatv6ltozdsi bejelent6st
tett Kozszolg6ltat6 hulladekgazd6lkoddsi enged6lyeiben, valamint a hulladekgazd6lkod6si
kOzszolg6ltatAsi tev6kenys6ggel erintett hullad6kok mennyis6g6ben bekdvetkezett v6ltoz6s
tekintet6ben.

K0zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontjdrban meghat6rozott - KOzszolg6ltat6
hulladekgazd6lkod6si tev6kenys6g6t erint6 adataiban t6rten6 v5ltoz6s eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgdltatSsi dijat megfizette.

A Kormdnyhivatal vizsg6lta es meg5llapitotta, hogy a vSltoz6sokat k6vet6en jelen hatdrozat ll. 2.)
pontj5ban szerep16 hullad6kok tipus5ra, mennyis6g6re, valamint a kozszolg5ltatdsba bevont
telepUl6sekre 6s telephelyekre K6zszolg5ltato, tov6bb6 jelen engedely 1. sz5mti mell6kleteben
feltUntetett kOzszolgdltat6i alvSllalkoz6k hullad6kgazd5lkoddsi enged6lyei kiterjednek.

A Kormdnyhivatal az adatvAltoz6s bejelentesi eljar6s sor5n megdllapitotta, hogy K0zszolg5ltat6
PE/KTFO/0 1 064-6/20 1 9. Ugyiratsz5mon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Kormdnyhivatal 0j min6sit6si enged6lytadott ki KOzszolg6ltato
r6sz6re, 6s az engedely kiad6s5val egyidejUleg a PE/KTFO101064-612019. Ugyiratszdmon kiadott
min6sit6si engedelyt visszavonta.
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K0zszolg6ltato kdteles a min6sit6si engedely kidllit6s6nak alapj6ul szolgd16 felt6teleknek az enged6ly
id6beli hat6lya alatt folyamatosan megfelelni, igy koteles a min6sit6si engedelyben feltirntetett, a
hulladekgazddrlkodasi k0zszolg5ltat6sba bevont hulladekok tipus6ra 6s mennyis6g6re vonatkozo
felteteleket folyamatosan biztositani, tov5bb6 az Mtv. 6ltal a hullad6kgazd5lkod5si kozszolg6ltat6si
tev6kenys6gbe bevont sz6llit6 eszkOzOk, valamint hulladekkeze16 letesitm6nyek tulajdoni viszonyaira
vonatkozo e16ir6soknak megfelelni.

A hat5rozat rendelkez6 r6sz6nek lll. pontj6ban foglalt el6ir6sok az a15bbiakon alapulnak:

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

- 2. pont a Ht.62. $ (1) bekezd6se alapj5n.

- 3. pont az Mtv. I S (2) bekezd6s f) pontja alapj6n.

- 4. pont a38512014. Korm. rendelet 3. $ (2) bekezd6se alapjAn.

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

- 6. pont a Ht. 62. $ (1) bekezd6se alapjSn.

- 7. pont a Ht. 34. $ (8) bekezd6se alapj6n.

- 8. pont aHt.41. $ (1) bekezd6se alapj6n.

- 9. pont a Hl. 42. $ (1) bekezdes a), c) 6s d) pontjai alapjin.
10. pont a Ht. 42. $ (1) bekezdes e) pontja alapj6n.

- 11. pont a Ht. 42. $ (1) bekezd6s f) pontja alapjan.

- 12. pont a Ht. 44. $ (1) bekezd6se alapj6n.
13. pont a Ht. 42. $ (5) bekezd6se alapj6n.

- 14. pont a Ht. 42. $ (5) bekezd6se alapj5n.
15. pont a Ht. 66. $ (1) bekezd6se alapj5n.
16. pont a 38512014. Korm. rendelet 6. $ alapjd,n.

- 17. pont a 38512014. Korm rendelet 7. $ alapjSn.

- 18. pont a 38512014. Korm. rendelet 8. $ (1) es (2) bekezd6se alapj6n.

- 19. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (1) bekezdese alapjdn.

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

- 21. pont a HL.42. $ (1) bekezdese b) pontja alapj5n.

- 22. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (4) bekezdese alapjdn.

- 23. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (5) bekezdese alapj5n.

- 24. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. $ (1) bekezd6se alapj5n.

- 25. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. S (2) bekezd6se alapj6n.

- 26. pont a 38512014. Korm. rendelet 1 1. S (1) bekezd6se alapjdn.

- 27 . pont a 38512014. Korm. rendelet 1 1. S (2) bekezd6se alapj6n.

- 28. pont a 38512014. Korm. rendelet 1 1. $ (3) bekezd6se alapjSn.

- 29. pont a 38512014. Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdes 2. 6s 3. pontjai alapj6n.
31. pont aHt.41. $ (3) bekezd6se 6s a Ht. 62. $ (1) bekezdese alapjdn.

- 32. pont a Ht. 37. $ (2) bekezdese alapj6n.

- 33. pont a Ht.41. $ (3) bekezd6se 6s a Ht. 62. $ (1) bekezd6se alapj6n.
34 pont az Mtv. 1 1. $ es a Ht. 41. $ (3) bekezdese alapj6n.
35. pont az Mtv. 10. $ alapj5n.

- 36. pont a HL.42. $ (1) bekezdes g) pontja alapj5n.

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

A hat6rozat rendelkez6 r6sz6nek lV. pontj6ban foglalt id6beli hat6ly a PE/KTFO101064-612019.
Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si enged6ly lV. pontja 6s az Mtv. 9 S (4) bekezd6se alapj6n kerUlt
meghat6rozdsra.

Ha KOzszolgAltat6 az engedelyezett tev6kenyseget az enged6ly id6beli hatdlydnak lej6rtat k0vet6en is
folytatni kiv6nja, akkor az Mtv. 13. $ ('1)bekezdese alapjan a min6sit6si engedely hat6lydnak lej6rta
el6tt legkes6bb 90 nappal beny0jtott k6relm6vel kezdem6nyezheti a min6sit6si enged6ly hatdly6nak
meghosszabbit6s6t. A min6sit6si engedely hatSly6nak meghosszabbit6s616l szol6 hat6rozat
v6glegess6 v6lds5ig a k6relmez6 a hatdlyos - kor6bbi - min6sit6si engedely alapj6n v6gezheti a
tev6kenys6g6t.

Ha K0zszolg6ltat6 szem6ly6ben, vagy hulladekgazd6lkod5si tev6kenys6g6t nem 6rint6 adataiban
olyan vdltozAs k6vetkezik be, amely a kiadott min6sit6si engedely adat6nak megv5ltoztat6sdrt igenyli,
akkor az Mtv. 11 S (1) bekezd6se szerint a Kdzszolg6ltat6 a v5ltoz5s bek0vetkez6s6t6l sz6mitott
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15 napon belUl adatv5ltoztatdsi k6relmet ny0jt be. A k6relemhez csatolni kell az adatv6ltoz6st igazolo
okiratot.

Ha a Kozszolg5ltato hulladekgazd6lkod6si tevekenyseget erint6 adataiban olyan v6ltoz6s kOvetkezik
be, amely a min6sit6si osztdlyba sorol5s6t nem 6rinti, a KOzszolgaltato e tenyt a v5ltoz6s
bekovetkez6s6t6l szSmitott 15 napon belUl bejelenti.

Ha a K6zszolgdltat6 az Mtv. 11. $ szerinti adatv5ltozSsra vonatkoz6 bejelentesi k6telezettseg6nek
hat6rid6ben nem tesz eleget, a min6sit6 az Mtv. 15. S (1) bekezd6se alapj6n a K0zszolg6ltat6t 50 000
forint OsszegU birsSg megfizet6s6re kOtelezi, es hat6rid6 tUz6s6vel felsz6litja az adalvdltozAs
bejelent6sere.

Amennyiben Kozszolg6ltat6 tev6kenys6g6ben olyan vdltozds kOvetkezik be, amely alapj6n a
K0zszolgAltato a min6sit6si engedelyeben foglalt min6sit6si osztily felteteleinek, kOvetelm6nyeinek
m6r nem felel meg, a K0zszolg6ltat6 az Mtv. 12. $ (2) bekezd6se alagj1n - a v6ltozdsok
bekOvetkez6setol sz6mitott 15 napon belUl - ezt a t6nyt a Korm6nyhivatalnak bejelenti.
A bejelentessel egyidejUleg a K0zszolg6ltato a v6ltozdsoknak megfelelo minosit6si oszt6lyba sorol6st
tartalmazo m6dosit6si k6relmet ny0jt be.

KOzszolg6ltato a hulladekgazd5lkod6si tev6kenys6g folytat6sdnak megszUntetes6t, befejez6s6t -a megszUntet6st, befejezest megel6z6en legalSbb 30 nappal a Korm6nyhivatalnak a
hulladekgazdAlkod5si tev6kenys6gek nyilv5ntart6sba vetelerdl, valamint hat6s6gi enged6lyez6s6r6l
szol6 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet (a tovSbbiakban: 43912012. (X11.29.) Korm. rendelet) 14. g
(2) bekezdese alapj6n bejelenti.

A Korm5nyhivatal felhivja Kdzszolg6ltato figyelmet a 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet aldrbbi
rendelkez6s6re:

,,75 S fi) A kOrnyezetvddelmihat1sdg az enged1lyt hivatalb6lvisszavonhatja, ha
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hulladdkkal kapcsolatos nyilvdntaftasi es
adatszolgdltatdsi kotelezettsdgekrhl sz6l6 kormdnyrendeletben meghatdrozott k1telezettsdgAnek,
b) meg1llapitja, hogy a k6relmez6 a k5relemben val1tlan adatokat szerepeltetett 6s az enged1ly
kiaddsdt ez 6 rde mben befolydsolta,
c) az enged6ly jogosultja a tevdkenys5g9t az enged1lyben foglaltaktol elter6 modon gyakorolja, vagy
d) az engeddly jogosultja a hat6sdgi ellen6rzdst akaddlyozza.
(2) A kdrnyezetvedelmi hat6sdg az engedAlyt hivatalb1lvisszavonja, ha
a) az enged6ly megaddsdhoz el1irt feltdtelek mdr nem 1llnak fenn,
b) az enged5ly jogosultja az enged1lyezett hullad6kgazddlkoddsi tev$kenys1ggel felhagy, azt
megszlnteti, valamint
c) a hullad1kgazddlkoddsi tevOkenysdg folytatasa a k1rnyezet veszdlyeztetds€vel, szennyezds1vel,
kdrositdsAval jdr.
(3) A kornyezetvedelmi hatOsdg az enged5ly visszavondsa eset1n hatdrozatdban meghat1rozza a
tevdkenysdg felhagydsdra, valamint sz1ks6g eset1n a monitoringra, utogondozdsra vonatkoz1
kOvetelmOnyeket."

Az Mtv. 16. $ szednt:

,,(1) A min1sit6 a minOsitdsi enged5lyt visszavonja, ha a kdrelmezd
a) a 13. $ (3) bekezddseben vagy
b) a 14. $ (2) bekezd1s1ben
foglalt felhivdsnak hatdrid1n beltil nem tesz eleget.
(2) A min6sit6 a minlsitdsi enged1lyt akkor is visszavonja, ha a min6sit6s megaddsdhoz el1irt
felt6telek mdr nem 6llnak fenn."

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

,,(1) A kOrnyezetv6delmi hat1sdg az e t1ruenyben, valamint mds jogszabdlyban meghatdrozott
el1lrdsok teljesitese erdek6ben a hullad6kbirtokost, a hulladek tulajdonosdt, illetve a
kdrn yezeth a sz n 6 lot k1te I e z i
a) a jogszabdlyban foglalt vagy hatositgi hat1rozatban el1irt k1telezetts5geinek betartdsitra, illetve
a jogsdrt1 Sllapot megszilntet0s6re, ha az abban foglalt el1irdsokat a hullad5k bittokosa, tulajdonosa,
illetve a kOrnyezethaszn6l5 megszegi, teljestilfsfket elmulasztja, illetve a hulladekgazddlkodasi
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engedelyhez vagy a min1sitesi engedelyhez kOt1tt tev1kenyseget az engeddlyt1l, a nyilvdntartdsba
vetelhez kdtOtt tevdkenys1get a nyilvdntaftSstol elt1rO modon gyakorolja;
b) a kOrnyezetet vesz5lyeztet1, szennyez6, illetve kdrosito tevekenys6g felfaggesztds€re,
abbahagy1sdra, az eredeti Sllapot helyredllitdsdra;
c) a kOrnyezet szennyezdse esetiben olyan intdzkedds megt6teldre, amely a k1rnyezetszennyezdst
csOkkenti vagy megsz A nbfi , a kdrnyezet karosoddsdtt kiz 6t rja.
(2) A kdrnyezetv5delmi hat1sag - az (1) bekezddsben foglaltakon t0lmenden - felf0ggeszti, korl1tozza
vagy megtiltja a hullad5kgazddlkodSsi enged6lyhez, min1sit6si engedelyhez kOtdtt tev6kenys6g
engedelytdl elt6rd vagy engedely n6lktili, valamint a nyilv6ntartdsba v1telhez kdt)ft tevekenys6g
nyilv1ntaftSstol elter1 vagy nyilvitntaftils ndlkAli folytatdsdt. A hatdrozat azonnal v6grehajthatovd
nyilvdnithato."

A Ht. 86. $ (1) bekezdes a)es b) pontjaiszerint.

,,Az a termdszetes vagy jogi szem6ly, egydni vdllalkoz1, tovdbbd jogi szem5lyisdggel nem rendelkez6
szeruezet, aki(amely)
a) a hulladdkgazddlkoddssal kapcsolatos jogszabdly, k1zvetlentil alkalmazando uni6s jogi aktus vagy
hatosdgi hatdrozat el6irdsait megsdrti,
b) hat6sdgi engedelyhez, hozz6jdrul1shoz, nyilvdntartdsba v5telhez vagy bejelent1shez kOtdtt
hullad6kgazddlkoddsi tevdkenysdget enged5ly, hozzdjdrulds, nyilvdntartdsba vdtel vagy bejelentes
nelkAl, tovdbbd aft6lelt5r6en v6gez, [...]
azt a kdrnyezetvAdelmi hatositg a hullad1kgazddlkoddsi birsdg m6rt€k6r6[ valamint kiszabdsdnak 6s
megdllapitdsdnak m6djdrol szolo kormdnyrendelet szerint hulladdkgazddlkoddsi birsdg megfizetds€re
kdtelezi."

A Ht. 2. $ (1) bekezdes 37. pontja szerint:
,,kozszolgdltat6: az a hulladekgazddlkoddsi k1zszolgdltat6si tev5kenysdg min1siteser6l szolo t1rueny
szerint minositett nonprofit gazdasdgi tdrsasdg, amely a teleptil*si dnkormdnyzattal kdt0tt
hullad1kgazddlkoddsi kozszolg6ltatdsi szerzOdes alapjdn hullad6kgazddlkod1si kOzszolgaltatast lat
el;"

A Ht. 33. $ szerint:
,,(1) A telepul6si 6nkormdnyzat az 6nkormitnyzati hullad6kgazd6lkod6si k1zfeladat ellitt(tsdt a

kOzszolgdltat1val kltott hulladekgazddlkoddsi k6zszolgdltatdsiszezSd6s (ttjdn biztositia.
(2) A telept)lflsi 6nkormdnyzat az 1nkormdnyzati hullad6kgazddlkoddsi kOzfeladat ellltdsdra
kOzbeszezdsi eljdrdst folytat le, kivdve, ha a k1zbeszezlsekrdl sz6lo t1rueny (a tovdbbiakban: Kbt.)
szerint nem kell k;zbeszerz1si eljdrdst lefolytatni, a hulladekgazddlkoddsi kOzszolgdltatdsi szerz1dds
megkOt6se nem taftozik a Kbt. alkalmazdsi kOrdbe, vagy ha a hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgdltat6si
szerz6d6s megkOtdse a Kbt. szerinti kivdteli korbe esik.
(3) A felhivdsban az aj6nlatker6 meghatdrozza, hogy a kOzbeszerz6si eljaras sordn milyen, a
hullad6kgazddlkoddsi kOzszolgdltatdsi tev6kenyseg mindsitds5rOl szolo t1rueny szerint osztdlyba
sorolt gazdasdgi szerepl1k tehetnek aj1nlatot vagy nyujthatnak be rdszv1teli jelentkezdst."

A Kormdnyhivatal felhivja Kozszolg6ltato figyelmet, hogy a Ht. 90. $ (8) bekezd6se 6rtelm6ben
hulladekgazddrlkod6si k0zszolg6ltat6st csak az a nonprofit gazdas6gi t6rsas6g v6gezhet, amely a
telepUl6si Onkormdnyzattal 2013. januar 1. napj6t k0vet6en hulladekgazd6lkoddsi kOzszolgdltatdsi
szez6d6st kOtOtt.

K6zszolg6ltat6 MIN_097 12015. sz6mon nyilv6ntart6sba lett v6ve.

A Korm5nyhivatal megillapitotta, hogy K6zszolgSltat6 iltal 2019. augusztus 9. napj6n
et6terjesztett k6relem, valamint annak mel!6kletei hiSnytalanul Iettek benyfjtva, illet6leg
a rendelkez6sre 6116 adatok alapj5n a t6nyill6s tisztizott, valamint nincs ellen6rdekfl iigyf6!.
A k6relem megfelelt az Akr. 41. S (1) bekezd6s6ben foglalt felt6teleknek, ez6rt Korminyhivatal
jelen ddnt6s6t sommSs elj6r6sban hozta meg az Akr. 50. S (2) bekezd6s6nek b) pontja szerinti
iigyint6z6si hat6rid6n beliil.

A Korm6nyhivatal hatdskore 6s illet6kess6ge a 7112015. (lll 30.) Korm. rendelet 8. S es 10. S
f) pontj6n alapul.

Az Akr. 124. S valamrnt az eljArAsi kOltsegekr6l, az iratbetekintOssel 0sszefUgg6 kOltsegteritesr6l, a
kOltsegek megfizet6s6r6l, valamint a k0lts6gmentess6gr6l szbl6 46912017. (X11.28.) Korm. rendelet
1 S (1) bekezd6s 2. pontja alapj6n elj6rdsi k6ltseg az igazgat6si szolgdltatdsi dij.
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A fentiek 6rtelmeben a Korm5nyhivalal az elj6r6si k0lts6gr6l a rendelkezo r6szben foglaltak szerint
dontOtt.

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

Jelen hat6rozat biros5gi felUlvizsg5lat6nak lehet6s6get az Akr. 114. S (1) bekezdese biztositja. A
kozigazgalAsi 6s munkaugyi bir6s5g illet6kesseg6t Kormdnyhivatal a kdzigazgatdsi perrendtartdsr6l
szolo2017. evi l. torv6ny (tov6bbiakban: Kp.) 4 S (1)es 13. $ ('l)bekezdesei alapj6n dllapitotta meg.
A keresetlevel beny0jt5sdnak helye 6s ideje a Kp. 39. $ (1) bekezd6se alapj6n keritlt meghatlrozasri.
A t6rgyalds tartdsa irdnti k6relem lehet6s6g6rol val6 t6j6koztat6s aKp.77. g-5n alapul, imely szerint
ha egyik f6l sem keri t6rgyal6s tartds6t, 6s azt a bir6s6g sem tartja szuks6gesnek, a bir6s6g
t5rgyal6son kivul hat6roz. Tdrgyalits tart6sdt a felperes a keresetlev6lben az alperes a vediratban
kerheti. Ennek elmulaszt6sa miatt igazoldsi kerelemnek nincs helye. Az elektronikus iigyintez6sre
kOteles szem6lyek k6r6t az elektronikus ugyintezes es a bizalmi szolgdltat5sok Sltaldnos Jiabillyairol
sz6l6 2015. eviCC)(Xll. t0rv6ny 9. $-a hatdrozzameg. A71t2015. (lll.3O.) Korm. rendelet 8 S atapjan
az orsz5gos illetekess6g[i kOrnyezetvedelmi hat6s5g a Kormdnyhivatal.

A teljes elj6rdsban tdrten6 elbirdl6s tehet6seget az Akr.42. g biztositja.

Jelen hatdrozalazAkr. 82. g (1) bekezd6se alapj6n a k6zl6s6vel v6gleges.

Budapest, 2019. augusztus 16.

Dr. Tarnai Rich6rd korminymegbizott
nev6ben 6s megbiz5sab6l.

/(-
dr. Dobrai Bal6zs

oszt6lyvezet6

Kapjdk: Ugyint6z6i utasit6s szerint.
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PE/KTFO/O5727 -212019. Ugyiratszim0 enged6ly 1. sz5mI mell6klete

Bevont kOzszolg6ltatoi alv6l lalkoz6k:

- BIOKOM P6csi VSrosUzemeltet6si 6s K6rnyezetgazd5!kod5si Nonprofit KorlStolt
Felel6ss6g[ Tirsas6g (szekhely: 7632 P6cs, Sikl6si ut52., KUJ: '100210619)

. a F6felUgyel6seg 6ltal OKTF-KP/3128-1112016. iktatosz6mon kiadott veszelyes
hulladekok szdllitAsdra 6s nem vesz6lyes hulladekok szdllit6s6ra es gyUjtesere
vonatkozo enged6ly alapj6n,

- Szentl6rinci KdzUzemi Nonprofit Korl5tolt Felel6ss6gI TSrsasig (szekhely:
7940 Szentlorinc, P6csi ()t21., KUJ: 100329645)

. a P6csi J6risi Hivatal 6ltal 1176-712019. Ugyiratszdmon kiadott nem vesz6lyes
hullad6kok gyUjt6s6re 6s szSllitas6ra vonatkoz6 enged6ly alapj5n,

- Koml6i V6rosgazdilkodisi Nonprofit Zlrtkdrfien Mfk6d6 R6szv6nytSrsas6g (szekhely:
7300 Koml6, Bem J6zsef utca 24., KUJ: 100293760)

o a F6felUgyel6s6g 6ltal OKTF-KP|1O215-812016. iktatosz6mon kiadott nem veszdlyes
hulladekok sz6llit6s6ra es gyrijt6s6re vonatkozo enged6ly alapjan,

- BONYCOM BonyhSdi Kdziizemi Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gfi Tirsas5g (szekhely:
7150 Bonyh6d, Mikes utca 3., KUJ: 100305007)

o a Kormdnyhivatal Sltal PE/KTFO/01611-712019. Ugyiratsz5mon kiadott nem vesz6lyes
hulladekok sz6llit5s6ra vonatkozo engedely alapjan.
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