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Ugyintezo: Simon Orsolya

Telefon: (06-1 ) 224-9'100

Tdrgy: A D6l-Kom
Szolgaltatd
Felel6sseg(
engedelye

Del-DunantUli
Nonprofit

Tarsasag

Kommun6lis
Kod6tolt

minositesi

Hiv. szam: -

Melleklet: 1 szamu melleklet

HATAROZAT

t.

A pest Megyei Kormanyhivatal (a tovabbiakban: Kormanyhivatal), mint hateskdrrel rendelkezo elso

fokU kornye2etvedelmi hat6sag a D6l-Kom D6l-Dunantrili Kommunelis Szolgaltat6 Nonprofit
Kortatolt Felel6ss6gii Ta6asegot (szekhely: 7632 Pecs, Siklosi u 52., KUJ: 100279306,

cegjegyzekszam: 02-09-064556, ad6sz6m: 11541587-2-O2, statisztikai szamjel: 1 1541587 -3811-572-O2,

ny,trantartasi szem: MIN_097/2015. - a tovabbiakban: Kdzszolgaltat6) - a PE|KTFo106748-212019.

ugyiratsz6mon modositott, PE/KTFO/04759-6/2019. i.rgyiratszamon meghosszabbitott,
pAKf FOlO5727-zl2o1g. ngyiagzarnon kiadott min6sitesi engedely egyidejti visszavonesa mellett -

C/|. min6sit6si osztalyba sorolia

es reszere a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesi tevekenyseg vegzesere vonatkoz6

min6sit6si enged6lyt

ad ki az alabbiak szerint:

il.

1.) Az enged6lvezett tev6kenvs6g meqnevez6se:

A hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatas vegzese

a somogy Megyei Korm6nyhivatal Kaposvari Jarasi Hivatala altal so-04zKo/1509-11/2019
0gyrratszamon kiadott engedelY,

a-'Baranya Megyei Kormanyhivatal Pecsi Jarasi Hivatala (a tovabbiakban: Pecsi J6resi

Hivatal) altal 2773-10t2O19 Ugyiratszemon kiadott engedely,

a Baranya Megyei Kormanyhivatal 6ltal 10764-1012015 iktat6szamon kiadott enged6ly,

a Barjnya 
-Megyei 

Korm6nyhivatal altal 1'0765-1312015 iktat6szemon kiegeszitett

1 07 65-121201 5. iktat6szamon kiadott engedely,
. a Baranya Megyei Kormanyhivatal altal 9842-17t2015. iktat6szAmon kijavitott 9842-'16/2015

iktatoszamon kiadott engedely,
. a Baranya Megyei Kormanyhivatal altal 13254-8120',15 iktatoszemon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Korm5nyhivatal altal 13982-9/2015. iktat6szemon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Kormanynivatal altal 13986-8/2015 iktat6szamon kiadott engedely,

.aKormany-hivatalaltalPE/KTFoioo363.2/2019',PElKIFol1ss-712018'es
pE/KTF/6055-3/2017 Ugyiratszamokon m6dositott, az orszagos Kornyezetvedelmr..es

Termeszetvedelmi Fof,elugyeloseg (a tovebbiakban: Fofelugyeloseg) altal

OKTF-KP/2538-10/2016 iktatoszamon kiadott engedely'
. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal altal 6651-10/2016 iigyiratszamon kijavitott, 6651-9/2016'

ugyiratszamon kiadott enged6lY,
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. a Baranya Megyei KormAnyhrvatal altal 6652-1012016 Ugyiratszamon kravitott, 6652-9/2016.
ugyiratszamon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal iiltal 7224-1312016. ogyiratszamon kiadott enged6ly,. a Baranya Megyei Kormanyhivatal iiltal 7225-i012016. ugyiratszemon kiadott enged6ly,. a Baranya Megyei Kormanyhivatal 5ltal 7226-1012016. rtgyiratszamon kiadott engedely,. a Baranya Megyei Kormanyhivatal altal BAST-9120j6. ijgyiratszamon kladott engedely,. a Baranya Megyei Kormanyhrvatal 6ltal 9108-9/2016 i.jgyiratszamon kiadott engedely,. a Pecsi J6resi Hivatal eftal 1967-912017. Ugyiratszamon modositott, a Baranya Megyei
Korm5nyhivatal eltal 7009-13/2016. ugyiratszamon kiadott engedety,. a Pecsi Jarasi Hivatal attal 3763-9/2018. ugyiratszamon modositott, 3314-13t2017.
Ugyiratszamon kiadott enged6ty,

. a Pecsi Jarasi Hivatat eftal3324-'11| t2017. rigyiratszamon kiadott engedely,. a Pecsi Jarasi Hivatal altal 3599-10/2017 Ugyiratszamon kiadott engedely,. a Tolna Megyei Kormanyhivatal Szekszardi Jarasi Hivatala (a tovabbiakban: Szekszardi
Jaresi Hivatat) 6ttat To-04c/80/2 064-1112017 iktatosz6mon kiadott engedety,. a SzekszArdi JarSsi Hivatal altal TO-04G/80/2 339-'13t2017 iktat6szemon kiadott engedely,o a P€csi Jaresi Hivatar e,/€,t 4s63-1012017 irgyiratszemon kijavitott, 4563-9/20,17.
UgyiratszAmon kiadott engedely,

. a Pecsi Jerasi Hivatat eftal 4524-1012017. Ugyiratszemon kuavitott, 4524_gtZO17
irgyiratszamon kiadott engedely,

. a P6csi Jarasi Hivatal eltat 4846-1112017. Ugyiratsz6mon kiadott enged6ly,. a P6csi Jerasi Hivatal eltal 4396-13lz0jg. rigyiratszamon kiadott engedely,
' a P6csi Jarasi Hivatal aftal 46-1812020. ugyiratszamon kiadott egyseges kornyezethasznalati

engedely

szerinti tevekenysegeket, azaz nem vesz6lyes hulladekok szallitaset, gyr.ijteset, el6kezeleset,
hasznositesat, artalmatlanit6sat es veszelyes hu adekok gyrijtesdt, valamint jelen enged6ly1 szamU melleklete szerint bevont kozszolgaltat6i atuellalkozok hullad€kgazdatlodasi
engedelyeinek figyelembevetelevel veszelyes 6s nem vesz6lyes hulladek gyUjteset 6s sza it6sat
foglalja magaban.

Kdzszolgaltat6 a hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatasi tevekenys6g etl6tesahoz kozszolgaltat6i
alvSllalkoz6kat vesz igenybe. A k6zszolgaltat6i alvallalkoz6kat es engedelyeiket jelen hatir-ozat 1.
sze mi melleklete l€r(almazza

Azonosit6
k6d Megnevez6s Mennyis6g

(tonna/6v)

02

MEZ6GAZDASAGI, -KERTESZETI, AKVAKULTORAS TERMELESB6L
ERDOGAZDALKOg4SB.O!, VADASZATBoL, HALASZATBoL;
ELELMISZER- ELOALLiTASBOL ES .FELDOLGOZASB6L SZARMAZo
HULLADEK

mez6gazdasig, kert6szet, akvakultfras termel6s, erd69azdelkodas,
vadaszat 6s halaszat hutlad6ka

mrianyaghulladek (krveve a ""or-
f6mhulladek

02 01

02 01 04

02 01 10 223

08

TEKEK, L
ES

FORGAL
DEK

nyomdafest6kek gyartasabot, kiszeret6s6b6t, forgalmazdsib6l 6s
felhasznalesab6l szarmazo hullad6k

vesz6lyes anyagokat tartalmrrO,ffi

08 03

08 03 17' 185
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09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA

09 01 f6nyk6p6szeti ipar hullad6ka

09 01 10 egyszer hasznalatos fenykepezogep, aramforras nelkUl aa1

0901 11-
egyszer hasznelatos fenykepezogep, amely a '16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosito k6ddaljelolt tetelekhez tartoz6 aramforrast is tartalmaz

Z3

09 01 12
aramforrest is tartalmaz6, egyszer hasznelatos fenykepezogep, amely
kulonbozik a 09 01 11-t6l

13
oLAJHULLADEK Es e rolvExoruy UZEMANvAG xuLLaoExa ltiveve
az 6tolajokat, valamint a 05 6s a 12 f6csoportokban meghatarozott
hullad6kot)

13 02 motor-, hajt6m0- 6s ken6olaj hullad6k

13 02 05-
asvanyolaj alapu, klorvegyuletet nem tartalmaz6 motor-, hait6mu- es
kenoolaj

230

IJ UZ UO szintetikus motor-, hajt6mri- es kenoolaj 23

13 02 07- biolOgiailag konnyen leboml6 motor-, hajtdmr.i- es ken6ola.l 23

't5
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBR6L MEG
FELITATo ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
szOR6ANYAGoK Es vED6RUHAZAT

NEM HATAROZOTT
TORL6KEND6K,

15 0'l
csomagol5si hullad6k (bele6rtve a valogatottan gyfiitiitt telepiil6si
csomagolasi hullad6kot)

15 01 01 papir 6s karton csomagolasi hulladek 21 900

15 01 02 m(anyag csomagolasi hullad6k 11 500

15 01 03 fa csomagolasi hulladek 2 630

15 01 04 fem csomagolasi hulladek 2 550

15 01 05 vegyes osszetetelU kompozit csomagolasi hullad6k 2 120

15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hullad6k 62 100

15 01 07 uveg csomagol6si hulladek I750

15 01 09 textil csomagolasi hulladek 2 630

15 01 '10- vesz€lyes anyagokat maradekkent tartalmazo vagy azokkal szennyezett
csomagoldsi hullad6k

1 150

15 01 1'l- veszelyes, szrlard por6zus matrixot (pl azbesztet) tartalmazo fembol k6szi.llt
csomagolSsi hulladek, ideertve a kiurttlt haltogazos palackokat 115

16
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBR6L MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK

16 01

a k6zleked6s (szillitis) kiil6nbaiz6 tertileteir6l szetmaz6 hullad6kka valt
g6pjarmr (ide6rtve a terepjir6 i6rm[vet is), a hullad6kk6 valt g6piarmti
bontasab6l, valamint karbantartes6b6l szirmaz6 hullad6k (kiv6ve a 13,

a 14 f6csoportokban, a 16 06 6s a '16 08 alcsoportokban meghatarozott
hullad6k)

16 01 03 hullad6kka valt gumiabroncsok 1 650

16 01 07' olajsz r.i 16 23

16 01 IJ f6kfolyadek 23

to 01 14. veszelyes anyagokat tartalmazo fagyall6 folyadek 23

16 01 17 vasfdmek 100

16 01 18 nemvas f6mek 100

16 01 19 mrianyagok 50

OrsdBos Komyezelvidclmi €s Termcsze(v€d€lmi F6oszlily
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to 01 20 uveg 50

16 06 elemek 6s akkumulatorok

16 06 01' olomakkumulatorok 230

17
Epiresr-eoNrAsr HULLAoEK leeueEnwe
tenulerexR6t KTTERMELT FOLDET ts)

A SZENNYEZETT

17 01 beton, t6gla, cse16p 6s kerimia

17 01 01 beton 1080

17 01 02 tegla 880

17 01 03 cserep es keramia 730

17 01 07
beton, tegla, cserep es ker6mia frakci6 vagy azok kevereke, amely
kUlonbozik a '17 01 06{0l 73 000

17 02 fa, iiveg 6s mianyag

17 02 01 fa 701

17 02 02 Uveg 872

17 02 03 mIanyag 732

17 04 f6mek (bele6rtve azok titvozeteit is)

17 04 01 vorOsrez, bronz, sargarez 48

17 04 02 aluminium 48

17 04 03 0lom 48

17 04 04 cink 48

17 04 05 vas 6s ac6l 48

17 04 06 on 48

17 04 07 femkeverek 48

17 04 11 kabel, amely kulonbozik a 17 04 1otot 48

17 0s ftild (ide6rtve a szennyezett terilletekr6l szarmaz6 kitermelt ftildet),
ktivek 6s kotrasi medd6

17 05 04 fold es kovek, amelyek kulonboznek a '17 05 03-tot 4 000
't7 06 szigetel6anyagokat 6s azbesztet ta rtalmaz6 6pit6anyag

17 06 04 szigetelo anyag, amely kuldnbozik a 17 06 01 es a 17 06 03{6t 100

17 08 gipsz alap0 6pit6anyag

17 08 02 gipsz-alap0 6pit6anyag, amely kulonbozik a 17 08 01{6t 548
'17 09 egy6b 6pit6si-bontasi hulladek

17 09 04
keve( epit6sr-bontasi hulladek,
a 17 09 02-lol es a 17 09 03-t6l

amely kiildnbozik a 17 09 0't-tot,
3 730

19

HULLA , A SZENNWIZETKEPZ6 KivUL KEzELoSZENN ruOviZ ES tpARt ViZ
SZOLG

19 05 szi16rd hullad6k aerob kezel6s6bSl szirmaz6 hullad6k
19 05 01 telep0l6si es ahhoz hasonl6 hultadek nem komposztelt frakci6ja 1000
19 05 03 eloi16st6l elte16 minosegLl komposzt 3 000
19 05 99 kozelebbrol meg nem hatArozott hulladek 60 500

Orszigos Komyezervcdelmi es I ermeszelvdde lmi F(rcsdalv
lOl6 Budapest. Mes,,aros ulca 5t/a

Telcfon: (06-t) 224-9100 Fa\: (06-t)224-9163
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19 12
kirzelebbr6l meg nem hatirozott mechanikai kezel6sb6l (pl.
oszt6lyozas, apritas, t0mOrit6s, pellet k6szit6sl szArmaz6 hullad6k

'19 12 01 papir es karton 6 850

19 12 02 fem vas 2 500

19 12 03 nemvas femek 1550

19 12 04 mUanyag 6s gumi 2 750

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

19 12 08 textiliak 1050

19 12 09 asvanyi anyagok (pl homok, kovek) 11

19 12 10 egheto hulladek (pl. keverekbol keszitett tuzeloanyag) 101 000

19 12 12
egyeb, a 19 12 11-16l kulonbozo hulladek mechanikat kezel6s6vel nyert
hulladek (ideertve a kevert anyagokat is)

65 500

20

TELEPUL.EST HULLADEK (HAzrARrAsl HULLADEK ES-4 HAZJ4RJAS!
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKUL6NiTETTEN GYOJTOTT FRAKCI6T
IS

20 01 elkiiliiniteften gy(jt6tt hullad6k frakci6k (kiv6ve a 15 01)

20 01 01 papir 6s karton 5 500

20 01 02 uveg 1950

20 01 10 ru ha nem Li 740

20 01 11 textilia k 740

20 01 13- oldoszerek 115

20 01 14- savak

20 01 15. lugok

20 01 17- fenykepeszeti vegyszer 23

20 01 19" nov6nyvedo szer 230

20 01 21. fenycsovek es egyeb higanytartalm0 hulladek 115

20 01 25 etolaj es zsir 230

20 01 26. olaj es zsir, amely kulonbozik a 20 01 25-16l IJ

20 01 27- veszelyes anyagokat tartalmaz6 fest6kek, tintak, ragaszt6k es gyantak 230

20 01 28 festekek, tintak, ragasztOk es gyantek, amelyek kuldnboznek a20 01 27 -16l 260

20 0't 29. vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 mosOszer 23

20 01 30 mososzerek, amelyek kolonboznek a 20 01 29{ol 48

20 0't 32 gyogyszerek, amelyek kul6nb0znek a 20 01 31{ol 73

20 01 33'
elemek es akkumuletorok, amelyek kozott a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosito k6ddal jelOlt elemek 6s akkumul6torok is megtalalhatok

230

20 01 34 elemek 6s akkumulatorok, amelyek kulonboznek a 20 01 33{61

20 01 35-
vesz€lyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos ds elektronikus
berendez6sek, amelyek kulonboznek a 20 01 21{61 es a 20 01 23-16l

1 150

20 01 36
kiselejtezett elektromos es elektronikus berendez6sek, amelyek killonboznek
a20 01 21-lol, a 20 01 23-t0l es a 20 01 35{ol

2 800

20 0't 37- veszOlyes anyagokat tartalmazo fa 1'15

20 01 38 fa, amely kUlonbozik a 20 01 37-t6l 1400

Orszegos Komyczetvidclmi as Term6szetvedelmi F6os/aly
I0l6 BudaPesl, Mcszaros ulca 58/a

Telefon: (06-l) 224-9100 Faxr (06'l ) 221-9161



20 01 39 mUanyagok 5 200

20 01 40 femek 3 300

20 02
kertekb6l 6s parkokbol szermaz6 hullad6k (a temet6i hullad6kot is
bele6rtve)

20 02 01 biol69iailag lebomlo hulladek 36 300

?0 02 02 talaj es kovek 500

20 02 03 egyeb, biologiailag lebonthatatlan hulladek 850

20 03 egy6b telepUl6si hullad6k

20 03 01 egyeb telepulesi hulladek, ideertve a vegyes telepul6si hulladekot is 345 000

20 03 02 piacokon kepz6d6 hulladek 1600
20 03 03 0ttisztitesb6l szat maz, maradek hulladek 1700
20 03 07 lomhullad6k 43 500

20 03 99 kozelebb16l meg nem hatarozott lakossagi hullad6k 3 500

6sszesen: 909 402

K6zszolgaltat6 hulladekgazdalkodesi kdzszolg6ltatasi tevekenyseget Abaliget, AdorJas, AlsOmocsolad,
Als6szentmarton, Aparhant, Apatvarasd, Aranyosgadany, Ata, Babarc, Babarcsz6l6s, Bab6csa,
Bak6ca, Bakonya, Baksa, Banfa, Bar, Baranyahidv6g, Barcs, Basal, Belvardgyula, Beremend,
Berkesd, Besence, Bezedek, Bicserd, Bikat, Birjan, Bisse, Boda, Bodolyaber, Bogad,
Bogedmindszent, Bogdasa, Boldogasszonyfa, Boty, Bonyhad, Bonyhadvarasd, Borjed, Bosta,
Botykapeterd, Bukkiisd, Burus, CUn, Csanyoszro, Csarnota, Cseb6ny, Cserdi, Cseriut, Csert6,
csikostott6s, csonkamindszent, Dalmand, Darany, Dencshaza, Dinnyeberki, Diosviszl6, Dombovar,
D16vacsehi, Drevacsepely, Dravafok, Drdvag6rdony, Dr6vaivdnyi, Dr6vakeresztur, Dr6vapalkonya,
Dravapiski, Dravaszabolcs, D16vaszerdahely, Dr6vasztdra, Drevatamasi, Egerag, Egyhazasharaszti,
Egyhazaskozer, Ellend, Endr6c, Erd6smerok, Erd6smecske, Ezs6bet, fizetaiOoOa, FeXeO,
Fels6egerszeg, Felsoszentmarton, Gare, Gerde, Geresdlak, Gilvanfa, Gordisa, Gorcsdny,
Gorcsonydoboka, Gy6d, cyOngyfa, GyOngyosme ek, Gyore, Harkeny, Hessegy, Hegyhatmar6c,
Hegyszentm6rton, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Himeshaza, Hirics, Hobol, Homokszentgyorgy,
Horvathertelend, Hossz0heteny, Huszt6t, tbafa, lltocska, lpacsfa, lstvandi, tvanbattyan, lvaiiaroa,
lzmeny, Jag6nak, Kacs6ta, Kakasd, Kakics, K6lmancsa, Kaposszekcs6, lidrdsz, Kesad,
Kastelyosdombo, Katadfa, Ketoty, Kekesd, K6mes, Kemse, Keszu, Ketujfalu, Kiratyegyhaza,
Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisbudmer, Kisder, Kisdorog, Kjshajmas, Kisiars6ny, xis'nireno,
Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislipp6, Kismanyok, Kisnyarad, Kistamesi, Kistapolca, Krst6t'falu, Krsvejke,
Kisszentmadon, Komi6, Koml6sd, K0ros, Kovacshida, Kovacsszen6ja, Kozarmisleny, Kobt6ny,
Kokeny, Kolked, K6vag6sz6l6s, Kovag6tott6s, Lak6csa, Lanycs6k, Lapancsa, Lengyet, iiget, Lippo,
Liptod, Lothard, Loveszhet6ny, LUzsok, Magocs, Magyarb6ly, Magyaregregy, 

-Magyaihertelend,

Magyarlukafa, Magyarmecske, Magyarsarr6s, Magyarszek, Magyartereli, Maj;, Manfa, Iriiraza, Marfa,
Meriakemend, Mark6c, Mar6csa, Merok, Martonfa, Mafty, Maza, Mecsein6dasd, Mecsekpordske,
Mekenyes, Mez6d, Mindszentgodisa, Mohdcs, Monyorod, Mocseny, Mucsfa, Nagybudmer,Nagyc , t,tagypatt, Nagypeterd, Niiytotfatu,Nagyv 6csZro, 6tatu-,-Okorag, Oiorvcitgy,Olasz, sok, peprad, patapokiosi, patosifi,
Pecs, pecsvarad, pellerd, pereked, peterd, peterhida,
Pisk6, P6csa, P096ny, Potony, Radfalva, Regenye, RinyaUjtak, RinyaUjnep, Romonya, ROzsafa,
samod, sarok, sasd, setorhery, seflye, sikr6s, sikroibooony,' srrt6snagyfaru,' somberek,
Somogyapeti, Somogyaracs, Somogyhars6gy, Somogyhatva Sumony,
Szabadszentkirely, Szajk, Szalanta, Szalatnak, Szaporca, Szebeny,
Szederkeny, Szekelyszabar, Szelkl, Szemely, Szentborb6s, entkatalin,
szentleszl6,_ szentlorinc, szigetuar, szilagy, szilves, Szoke, szcik6d, szoreny, szuhmdn, szulok,
szr.ir, Teklafalu, Tengen, Tesenfa, Teseny, TofLi, Tot0jfaru, Toftos, Turony, ud;ar, ujpetre, vajszro,
Ve'ad, Ve.alja, Varga, Vasarosb6c, Vazsnot, Ve./ti, Vekeny, Veteny, V6m6nd, VeisenO, Viitany,
villanykovesd, Yokdny, ZAdor, zaleb, zavod, zeng6varkony, zok k6zrgazgatasi teruleten vegezheti.

Orszigos Komlc,.crvedclmi t\ Temldszetvcdelmi F6osael\
lUIo Iludapcsl. Mc\,7an's urca 58/a

'leleton (06- t)224-9100 t.ar (06-l) 224-9161



4.) Telephelvek:

. hulladekkezelo k6zpont: 7570 Barcs, Nemethegy 01047915 hrsz. (KTJ: 102378891),

. hulladekgyUjto udvar, atak6allomas, komposztal6 telep: 7700 Mohacs, 164/6. hrsz
(KT J 102232892\.

. hulladekgyrijto udvar:7720 P6csvarad, 096/1 hrsz. (KTJ: 102289715),

. hulladekgytijto udvar: 7349 Szeszvar, 43714 htsz (KT J:102289726'1,
o hulladekgy0jto udvar:7754 Boly,0199 hrsz (KTJ: 102519081),
. hullad6kgytijto udvar: 7900 Szigetvar, 2099/1 hrsz. (KTJ: 102519380),
. hulladekgyrijto udvar es Strak6 allomasr 7940 Szentlorinc, 02071'12 htsz (KTJ: 102514488),
. hulladekgyujto udvar: 7800 Sikl6s,462 hrsz. (KTJ: 102519324),
. hulladekgyrijto udvar.7342 Magocs,080/1 hrsz. (KTJ. 102519209),
. hulladdkgyUjto udvar: 7960 Sellye, 062/1 hrsz. (KTJ: 102519298),
. nullad6kgytitto udvar: 7682 Bukkosd, '17412 htsz. (KTJ: 102452803),
. hulladekgyu.tto udvar: 7936 Szentleszl6,030 hrsz (KTJ: 102519357),
. hullad6kgytijto udvar.7537 Homokszentgydrgy, 17114 htsz. (KTJ: 102364816),
. hulladekgy0jt' udvar 7822 Nagyharsany, 0483/9 hrsz (KTJ: 102519232),
. hulladekgyujt6 udvar: 7370 Oroszlo, kulterulet 021 hrsz. (KTJ: 102519276),
. hulladekgyri.tt6 udvar: 7815 Harkany, kulterulet 0229/'19 hrsz. (KTJ: 102519117\,
. hulladekgytijt6 udvar: 7150 Bonyhed, 7512. htsz. (KTJ: 102337186),
. hulladekgyrijto udvar: 7631 Pecs, Postagalamb utca 3., 23760154. hrsz. (KTJ: 102506678),
. hulladekgytljto udvar 7628 Pecs, Eperfds Ut 3 42099. hrsz (KTJ: 101336027),
. hullad6kgytljto udvar es etrakoallomas: 7633 Pecs, Szigeti tanya 12-14. 526716. htsz.

(KTJ. 102487159),
. hulladekgyujto udvar es atrak6allomes: 7361 Kaposszekcso, 564 hrsz. (KTJ: 102461193),
. hullad€kkezel6 kozpont: 7639 Kokeny, 057, 059, 063/9, Szilves 021 htsz. (KTJ: 100468989),
. etrak6ellomas: 7300 Komlo, Batthyanyi u 0132 hrsz (KfJ. 102206479),
o hulladekgyUjto udvar. 7300 KomlO,2946/8 hrsz. (KTJ: 102206468),
. hulladekgyuJt6 udvar: 7975 Ketujfalu,063/2 hrsz. (KTJ: 102519173)

.

1. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseget Kozszolgeltat6 kiza16lag a ll/3.
pontban felsorolt teleptll6sek kozigazgatasi teruleten vegezheti.

2. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesi tevekenyseg vegzese soren be kell tartani a
ll/1 pontban es az 1 mellekletben kozolt engedelyekben foglalt el6irasokat

3. Kozszolgaltato hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenysege soran nem lepheti tril
jelen hatarozatban szereplo eves mennytsegeket

4. Ha a jogszabalyban foglalt osszekeveresi tilalom ellenere a heztartasi, vagy a haztadasi
hulladekhoz hasonlo hulladek gyLiJtesere szolgal6 gyrijtOedenybe veszelyes hulladek kerul, a
Kozszolgaltatonak a vesz6lyes hulladekot az elszellitast megel6z6en, vagy a telephetyere
t0rt6no beszallitast k0vet6en a nem veszelyes hullad6ktol el kell kulonitenie, ha erre a
mLiszaki lehet6segei biztositottak.

5. A min6sit6si enged6ly nem mentesit az egy6b enged€lyek meglete a16l, hullad6kgazdalkodasi
kozszolgaltatasi tev6kenys6g megfele16 hulladekgazdalkod5si enged6ly birtokaban vegezheto

6. A hulladekgazd5lkodAsi kdzszolgAltatas soren 6tvetl es szallitott hulladekok kizardag
engedellyel rendelkez6 hullad6kkeze16 reszere adhat6ak et az engedelyeben szereplo aveteli
mennyiseg erejeig.

7. A hulladekgazdalkodesi kozszolgaltates teljesitese csak torvenyben vagy kormanyrendeletben
meghaterozott esetekben sziJneteltetheto vagy korlatozhato, valamint az ingatlanhasznalo
keresere onkormanyzati rendeletben meghaterozott esetekben szUneteltethet6.

8. Kozszolgaltato az 0nkormAnyzati hulladekgazdelkodesi kozfeladat folyamatos elletasa16l
gondoskodni koteles a kOzszolgeltatasi terUleten

9. A hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatas kereteben Kozszolgaltat6 koteles az ingatlanhasznal6
altal Kozszolgaltato szallit6eszkozehez rendszeresitett gyrijtoedenyben gyojtott telepulesi
hulladekot, haztartasban kepz6do zoldhulladekot, vegyes hulladekot, elkulonitetten gyr.ijtott
hulladekot osszegyrijteni es elszallltani, a lomtalanitas korebe tartozo lomhulladekokat az
ingatlanhasznel6t6l 0sszegyLijtenr, atvenni 6s elszallitani, valamint az eltala Uzemeltetett
hulladekgyrijt6 ponton, hulladekgyrjjto udvaron gyojtott vagy 6tueteli helyen atvett hulladekot
osszegyLijteni es elszellitani a mindenkon jogszabalyi e16irasok figyelembev6televel.

Orszieos Kdmy€zelvedelmr es Term6szelvedelmi F6oszliily
l0l6 Budapesl, Mesziiros ulca 58/a

Tolefon: (06-l) 224-9100 Iiax (06-l) 224-9163
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A hulladekgazdalkodasr kozszolgaltatas keret6ben Kdzszolgaltat6 koteles az elhagyott, vagy
ellenorizetlen k0rulmenyek kozott elhelyezett hulladekot osszegyLijteni, elszallitani,
gondoskodni az elhagyott vagy ellenorizetlen korUlmenyek kozott elhelyezett hulladek
kezel6ser6l, ha erre a telepul6si onkormanyzattal megkdtott hulladekgazdalkodasi
kozszolgaltatasi szez6d6se kiterjed.
K6zszolgaltat6nak gondoskodnia kell a hulladekgazd6lkodasi kozszolgaltatas korebe tartozo
hulladek kezeleserdl

12 Kozszolgeltatonak legalabb 6vente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanitas
megszervez6s6rol, a lomtalanitas soran Kozszolgaltatonak etadott vagy a koztertrletre
helyezett lomhulladek atvete1616l, Osszegy(jt6se16l, elszellitasa16l
K0zszolgaltat6 hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatason kivUli egyeb hulladekgazdalkodesi
engedelyhez vagy nyilv6ntartasba vetelhez kotott hulladekgazdalkodasi tevekenyseget kdteles
Ugy megszervezni, hogy az a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget ne
vesz6lyeztesse.
Kozszolgaltato hulladdkgazdalkodasi kozszolgaltatason kivUli egyeb hulladekgazdalkodasi
engedelyhez, illetve nyilventartasba vetelhez kotott hulladekgazdalkodasi tevekenysegebol
szarmazo eredmenyet koteles a kozszolgaltatasra forditani
A hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatas kOrebe tartoz6 hulladekkal kapcsolatos nyilvantart6si
es adatszolgaltatasi kotelezettsegek teljesiteserol a Kozszolgaltatonak gondoskodnia kell.
Kozszolgaltato koteles az ingatlanhasznaldt folyamatosan t6jekoztatni az elkulonitett gy0jtes
osztonzese es hatekonysaganak novel6se erdekeben jogszabalyban meghatarozott
tartalommal es modon.
Kozszolgaltato koteles biztositani, hogy az ingatlanhasznal6 a vegyes hulladek gyujtesehez
legalebb 2 kulonbozo r.irm6rt6ku gyr.ijtoedeny kozol valaszthasson A gyrijtoedeny meretenek
igazodnia kell az erintett ingatlanon kepzodo hulladek mennyisegehez, valamint meg kell
felelnie a hatalyos jogszabalyi el6lresoknak.
Kozszolgaltat6 koteles a teleptrl6si hulladek elkUlonitett gyr.ijtesere szolgal6 gyUjtoedenyt
a gyujtoedenyben elhelyezhet6 hulladekfajtara 6s -.lellegre vagy -tipusra utalo, egyertelmrien
felismerheto es megkdl6nbdztetheto szinnel, valamint jelz6ssel vagy felirattal ellatni
A feliratnak tart6snak, j6l lSthat6nak es olvashatonak kell lennie. Ha a telepulesi hulladekot
hulladekgyujt6 zsakban gyujtik, a zsakot olyan szinnel, Jelzessel vagy felirattal kell ellatni,
amelyb6l egyertelm0en krderul, hogy a zsak milyen hulladekot tartalmaz.
A hulladekgazd6lkc,dasi kozszobaltatas korebe tartozo hulladek elszallitasat zerhat6 kontener
vagy a kipozist es kisz6r6dest megakadalyoz6, ideiglenes takarasi kontener alkalmazasaval
es az e felteteleket biztosito, az egyes hulladekfaltak atvetelere alkalmas felepitmennyel
rendelkezo celgeppel, szallitojarmtivel kell vegezni a kornyezet veszelyezteteset,
szennyezeset, karositaset kizer0 modon.

20 Kozszolgaltat6nak az elkulonitetten gyLijtott telepulesi hulladekot szukseg szerinti
gyakoris6ggal, a vegyes tovabba mas fajtaju, jelleg0 vagy tipusu hulladekt6l elkul6nitve kell

elszallitania.
Kozszolgeltatonak - ha .logszabaly elteroen nem rendelkezik - a vegyes hullad6k
osszegyLjjteserol es elszallitesA16l hetente legalabb egy alkalommal gondoskodnia kell

Kozszolgaltat6nak - jogszabalyban foglalt kivetellel - az ingatlanhasznal6t6l legalabb
a mLianyag-, fem-, papir- es vegyes hullad6kot hihoz meno gyuit6si rendszerben kell

elszallitania
Amennyiben Kozszolgaltato hulladekgyLilt6 udvart uzemeltet, biztositania kell az egyes
hulladekgazdalkodesi letesitm6nyek kialakitasanak 6s uzemelletes6nek szabalyairol sz6l6
246t2014. (lX. 29 ) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet)
1 mellekleteben meghatarozott m(anyag-, fem- 6s papirhulladek elkulonitett gyLijt6set az
altala uzemeltetett hulladekgyrijto udvarban is. Ha az uveghulladek elkill6nitett gyr'ijteset a

Kozszolgaltato hezhoz men6 gy0jt6si rendszer keret6ben nem biztositia, az 0veghulladekot
legalabb hulladekgytijt6 udvarban es hulladekgyUjto szigeten kell atvennie.
Ha a hullad6kgazdalkodasi kozszolgAltatas k016be tartoz6 hullad6k Kozszolgaltat6 altal
torten6 atuetelekor, 6sszegytijt6sekor, elszellitesakor a hulladek a gyUjtoedenybol kiesik vagy
kiszorodik, a hulladek felszedese16l es elszallitesa16l, valamint a terulet megtisztitasarol
Kozszolgaltat6nak haladektalanul gondoskodnia kell
A hullad6kgazdalkodasi kozszolgeltatas korebe tartoz6 hulladek ingatlanhasznal6tol tdrteno
atvetelet, osszegyrijteset 6s elszallitasat v6gzo Kozszolgaltat6 gytiJtojarm(ven munkat vegzo
alkalmazottak kdzul legalabb egy jelenl6v6nek a hulladek atvetelere, osszegy(jtesere
vonatkoz6 alapfoku szakrranyri kepesltessel kell rendelkeznie.
Kozszolgaltat6 az elkirlonitetten gyLiJtott hulladek hasznositaset vagy adalmatlanitasat
megel6zoen gondoskodik a hullad6k valogat6mtibe tdrten6 elszallitasarOl, valamint a
hasznosithat6 osszetev6knek elokeszito mtivelet utjan t0rteno valogatasa16l

Orszigos Kdmyczewddclmi 6s 'l c rmeszc lvede lmi Fiioszl6ly
l0l6 Budapesl. M6szaros utca 58/a

Tel€fon: (06-l) 224-9100 I'a\ (06.1) 224-9163
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Anyagaban kell hasznositanr a valogatomriben valogatott olyan hulladekot, amely anyaganak
osszet6tele 6s minos6ge alapj6n erre alkalmas.
A hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatas korebe tartoz6 hulladek hulladeklerakdban csak a
jogszabalyban lelrtak teljesul6se eseten rakhat6 le.
Kozszolgaltat6 hulladekgazdalkodasi kozszolgeltat6si tevekenysege a masodlagos hulladekok
kozul kizarolag a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas koreben osszegyr.ijtott, atvett, illetve
elsz6llitott hullad6kok kezel6se soren kepzod6, tovabbi kezelest igenyl6 masodlagos
hullad6kokra terjedhet ki.
Kozszolgaltatonak a hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatasr tevekenysege soran
marad6ktalanul be kell tartania a jogszabelyi eloiresokat.
A hullad6kgazdalkodasi kozszolgeltatesi szerzodes felmondasa eseten a felmondasi ido alatt
Kozszolgaltat6nak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast valtozatlanul el kell latnia.

32 K0zszolg6ltat6 a hulladekgazdelkodasr kozszolgaltatasi szezodesben, valamint
jogszab6lyban meghaterozott c6lok elerese erdekeben a hulladekgazdalkodasi
kozszolgaltat6s ellatasara csak olyan kozszolgaltatoi avellalkoz6t vehet igenybe, amely a
tev6kenyseg ellatasahoz megfelel6 hulladekgazdalkodesi engedellyel rendelkezik az
enged6ly6ben szerepl6 hullad6kok tekinteteben az ott engedelyezett mennyis6g erej6ig.
Kozszolgaltat6nak a hulladekgazdelkodasr kozszolgaltatasi tevekenyseg ellat6sahoz igenybe
vett kozszolgaltatoi alvellalkoz6inak meg kell felelniuk a mindenkori jogszabalyi el6iresoknak
Kozszolgaltat6nak a hulladekgaz delkodasi kozszolgaltatasi tev6kenyseg ellatasahoz igenybe
vett kozszolgeltatoi alvallalkoz6k szemelyeben, illetve a k0zszolgaltatoi alvallalkozok
hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget eflnto hulladekgazdalkodesi
engedelyeiben bekovetkezett valtozasokat a jogszabalyban el6irt hataridon belul be kell
jelentenie
A minosttesi engedely kiallitasanak alapjaul szolgel6 felteteleknek a min6sitesi engedely
idobeli hatalya alatt Kozszolgaltat6nak folyamatosan meg kell felelnie.
Kozszolgeltato koteles a telepul6sr 0nkorm6nyzat, az onkormanyzatok tarsulasa, valamlnt a
Koordindl6 szerv mint vagyonkezel6 altal a reszere uzemeltetesre atadott letesitmenyeket,
eszkozdket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazdalkodasi kozszolgAltatassal erintett
egyeb hulladekgazdelkodasi letesitm6nyt ilzemeltetnr
Kozszolgaltato koteles a Jogszabalyban foglalt e16iresoknak megfelelo tigyfelszolgAlatot
mr.ik0dtetni.

tv.

Jelen minositesi engedely 2022. szeptember 30. napjaig hatalyos.

v.

Jelen adatvaltozas beJelentesi eljeraseban a Kormenyhivatal megallapitotta, hogy 30 000,- Ft, azaz
harmincezer forint osszegU elj6resi kdftseg merult fel, amelyet Kozszolgaltat6 megfizetett.

vt.

A Kormanyhivatal hatarozata ellen kozigazgatasi oton jogorvoslatnak helye nincs, az kezbesit6ssel
veglegess6 velik, ellene kozigazgatasi per indithato - az okozott jogserelemre hivatkozassal - a

k6zl6st6l szemltott 30 napon belul az UrlapbenyUjtas tamogatasi szolgaltatas igenybevetel6vel
benyujtott, es a Fovdrosi Kozigazgatesi 6s Munkaugyi Bir6sagnak cimzett keresettel. A birosag a pert

targyal6son kivul biralja el, a felek bermelyikenek kerelm6re azonban targyalast tart Az 0gyf6l a
tergyal6s tartasat a keresetlevelben, illetve az alperesi ellenkerelem kezhezvetelet6l szamitott nyolc

napon beli.il irasban kerheti.

Kormanyhivatal tajekoztatja Kozszolgaltatot, hogy az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol sz6lo

2016. 6vi CL. torv6ny (a tovebbiakban: AW.7 lZ. S alapi6n jelen hatarozat kozles6t kovet6 5 napon

belul kerheti, hogy a Kormanyhivatal kerelmet rsmetelten, teljes eljerasban biralja el.

Orszagos KdmyezeNCdelmi ds Term€srclvtdelmi F6osztily
l0l6 Budap€sl. Mcszaros ulca 58/a.

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

28

29

30.

31

11

34.

36

37.



INDOKOLAS

Kozszolgaltato 2015. szeptembet 28-an Al minositesi osztalyra vonatkoz6 minositesi engedely
kiadesa iranti kerelmet nyUjtott be a Fofelugyel6segre.

Kozszolgaltat6 a hulladekgazdAlkodesi kdzszolgaltatesi tevekenyseg minositese iranti eljarasokert,
valamint az igazgatasi jelleg0 szolgaltatas6rt fizetend6 rgazgatasi szolgaltatesi dijakr6l szol6 7112013.
(Vlll 15.) VM rendelet (a tovabbiakban VM rendelet) 1. mellekletenek 2 a) pontjaban meghatarozott
- l. minositesi fokozat iranti kerelemre vonatkoz6 - 150 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat
megfizette.

A Fofelugyeloseg a kerelmet megvizsgalta 6s megallapitotta, hogy a hulladekr6l sz6l6 2UZ evi
CLXXXV. torvenyben (a tovabbiakban: Ht ), a hulladekgazdAlkodesi kozszolgeltatasi tev6kenyseg
minosites6rol sz0l6 2013 evi C)(XV. torvenyben (a tovabbiakban: Mtv.), a hulladekgazdelkodAsi
kozszolgaltatas vegzesenek felteteleirOl sz6l0 38512014. (Xll. 31 ) Korm. rendeletben (a tovabbiakban:
38512014. Korm. rendelet) foglalt tartalmi es formai el6irasoknak, valamint a Kozszolg6ltat6 altal
kerelmezett min0sitesi oszt6ly kdvetelmenyeinek - hianypotlesokat k6vet6en - megfelelt.

A FofelUgyeloseg vrzsgalta, hogy Ktzszolgaltat6 nonprofrt gazdasegi tarsasag, valamint megfelel6
hulladekgazdalkodesi engedelyekkel rendelkezik. Kozszolg6ltato nyilatkozatot tett, hogy
onkormanyzati ad6hatosaggal szemben koztartozAsa nincs, valamint a koztartozasmentes ad6z6i
adatb6zisban szerepel

Kozszolgaltat6 nyilatkozott, hogy olyan hulladekgazdalkodasi enged6llyel rendelkezo gazdalkodo
szervezetnek minosUl, amelyben a telepUlesi Onkormanyzat es az Onkormanyzat t6rsu16sa a
szavazatok tobbsegevel tulajdoni hanyada alapjen kozvetve rendelkezik, es a tarsasag
tulajdonosakent jogosult arra, hogy a vezeto tisztsegviselok es a felUgyel6bizottsag tagjai tObbseget
megvalassza vagy visszah ivja

A hulladekgazd6lkodasi k6zszolg6ltatas korebe tartoz6 hulladekok fajt6ja, tipusa, .lellege, mennyis5ge,
valamint osszetetele - az Mtv 8. S (2) bekezdes f) pontjat figyelembe veve - a hultadekjegyzekrol
szol6 7212013 (Vlll. 27 \ VM rendelet alapjan kerult meghatarozasra.

F6feltigyel0s6g az engedelyezesi el,aras soran vizsgalta, hogy KOzszolgeltato attal a
hulladekgazdelkodasi kozszolgaltatAsba bevonni kivent hulladekok tipusa 6s mennyisege
KozszolgeltatO es alvellalkoz6i hulladekgazdelkodasi engedelyei alapjen biztositott.

A 385/2014. Korm. rendelet 2 S ('l) bekezd6senek 2 es 3. pontjai atapjen:

,,2 hu adekgazdekodesi k'zszobeftates kArebe bftozd hu ad6k: a huthdekr'l sz6t'
2U2 evi CLXXXV. rcNeny @ tovAbbiakban. Ht.) 42 5 0) bekezdes d-d) pon\Aban meghatArozottak
szerint asszegyliOtt, etueft, illetve ebzellitott hulladek, ideeftve az ilyen hutbdek kezeteseb1l
szermaz, m4sodlagos hulladekot is;
3. mesodlagos hulbdek: a hulladekgazdekodasi kozszolgAftaqs karebe bftoz, hutladek kezease
soren kepz6d6, bvebbi kezel5st igenyb maradek hu adeki'

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

,,4 hulbdekgazdAlkodesi k'zszolg6fta6s keretqben a kazszolgeftab.
a) az ingatlanhasznel'k eltal a k,zszolgAltat' szAllit6eszkozehez rendszeresltett gy1jbedenyben
gyAjtott telepIl'si hulbdekd az ngatlanhasznebkbl Asszegyljti es elsze itja - ide'ftve a
haztanesban kepzodo zaldhulladek, vegyes hulladak, valamint az elkutanitetten gyajrcft hulbdek
osszegylj6set es ebze i6sdt is,
b) a lomtalanibs korebe bftoz' lomhulladekot az ingatlanhasznel'kt'l osszegyajt, iltetue etueszi es
elszA iua,
c) az elbb iizemeltetett hu adekgyAjb ponton, hutladekgy1jrc udvaron gy1jbtt vagy etuebi hetyen
,tvett hu adekot Asszegy1j\ es ebze iua,
d) az elhagyott, letve ellen5rizetlen koriilm'nyek kozbtt elhetyezeft hulladekot AsszegyAjti, etsz,ttitja
6s gondoskodik a hulladek kezel6s6r6l, ha erre a tetepi)rcsi 

'nkormdnyzaftat 
megk\toft

hulbdekgazdelkodesi kazszoqeftatesi szerzodese kiterjed,"

Orszigos Kdmyezelvidelmt cs Termtszetvedelmi F(iosaily
1016 tsudapest, Mesziiros utca 5t/a- 10

Telefon: (06-l) 224,9100 Fax: (06-t)224.9163



A Ht 2 S (1) bekezdes 43., 21 es 22 pontja alapjan:

,,43. telepjrcsi hulhdek a hAzbftesi es a hAztaiesi hulladekhoz hason16 szil6rd hullad6k:
I]
21 hez@ftesi hulladek: a hAzbftAsokban k€pz6do vegyes, elkalonitetten gyojtott, valamint
lomhulhdek, ideeftve a bkesokban, lak'ingatlanokban, a pihenes, adal,s celjera hasznelt
helyisegekben, valamint a lak6h6zak kazos hasznelat(t helyisegeiben es bruletein kepzddo
hulbdekot;
22. hezbftAsi hulladekhoz hasonl' hulhdek: az a vegyes, illetve elkiil)niteften gyljbtt hulbdek,
amely a heztaft1sokon kiviil kepz1dik, 6s jelbgeben, osszercteeben a h'ztaft,si hulbdekhoz
hasonl6".

A Fofelugyeloseg az engedelyezesi eljaras soran figyelembe vette Kozszolgaltato hulladekgyrijto
udvar uzemeltetesere vonatkozo engedelyeit, valamint a 24612014. (lX 29.) Korm rendeletben
foglaltakat, ezert a Fofelugyeloseg ezen hullad6kokkal t0rten5 hulladekgazdelkodesi kozszolgeltatast
engedelyezte

A Fofelugyeloseg OKTF-KP/13155-9/2015. iktat6szam0 haterozataval Kozszolgaltatot C/l min6sit6si
osztalyba sorolta 6s resz6re a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesi tevekenyseg vegzesere
vonatkozo min6sit6si engedelyt adott ki, tovebba a Ht. 90 $ (9a) bekezd6se, valamint az Mtv 22lA S
(1) bekezdese alaptan a Hatarozat kiades6val egyidejoleg az OKTF-KP/9278-2120'15 ,

1414934-2812013. es 1414934-25120'13 Ugyiratszemokon modositott, 1414934-2112013. iktatoszamon
kiadott hullad6kgazdalkodasi kozszolgaltatasi enged6lyt es a lYl17-212015. iktat6szamon kiadott,
212015 sorczemi min6sit6 okiratot visszavonta

Kozszolgaltat6 2016. majus z-en etkezetl beadvanyaban a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget 6rinto
adataiban tort6n0 veltozes miatti adatvaltozesi bejelentest tett a hulladekgazdalkodesi engedelyeiben,
a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltat6sr tevekenysegbe bevonni kivant hulladekok mennyisegeben,
illetve az alvallalkoz6k enged6lyeiben bekovetkezett valtozas tekinteteben

Kozszolg6ltat6 a VM rendelet 1 melleklet6nek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban t0rteno valtozas eseten szukseges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgeltatasi dijat megfi zette.

A hulladekgazdelkodesi kozszolgaltatasba bevonni kiv6nt hulladekok tipusa es mennyis6ge
Kozszolgaltato es az ig6nybe veft alvdllalkoz6k hulladekgazdalkodesi engedelyei alap.l6n biztositott.

A Fofelugyel6seg az adatv6ltozes bejelentesi eljarAs soran megallapitotta, hogy Kdzszolg6ltat0
OKTF-KP/1 3155-9/2015. iktat6szamU min0sitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv 17. S (2) bekezdese alapjan a Fofelugyel6seg OKTF-KP/5923-2/2016 iktatoszamon uj

minositesi engedelyt adott ki Kozszolgeltat6 resz6re 6s az enged6ly kiadasaval egyidejuleg az
OKTF-KP/13155-9/2015. iktat6szamU min6sitesi engeddlyt visszavonta

Kozszolgaltat6 2016. jUlius 13-6n a F6felugyel6segre erkezett beadvenyaban tajekoztatta a
F6felugyel6seget, hogy az OKTF-KP15923-212016. iktat6szemon kiadott minositesi engedelyben
szereplo Magyarszek Kozseg Onkormanyzati TelepUlesirzemeltetesi Szolgeltat6 es Kereskedelmi
Nonproflt Korlatolt Felel6ssegu Tersasagot a tovabbiakban nem veszi igenybe alvallalkoz6kent
Kozszolgaltat6 levelehez csatolta a vallalkozesi szez6des megszUnteteset igazol6 dokumentumot

A hulladekgazdalkodast kozszolgeltatasba bevont hulladekok tipusa es mennyisege Kozszolg6ltat6 6s

az igenybe vett alvallalkoz6k hulladekgazdelkodasi engedelyei alapjen tovabbra is biztositott

Az OKTF-KP/5923-2/2016 iktat6szamon kiadott min6sitesi engedelyt a Fofel0gyel6seg
OKTF-KP/s923-4/2016. iktat6szemon hivatalb6l modositotta.

Kozszolgaltat6 2016 augusztus 23-6n erkezett beadvanyeban a hullad6kgazdalkodasi tevekenyseget
erinto adataiban tOrtenO valtozas miatti adatvaltozasi bejelentest tett a hulladekgazdelkodesi

engedetyeiben, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenysegbe bevonni kivant hulladokok

mennyisegeben, illetve a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenys6gbe bevonni kivent
telephelyekben bekovetkezett veltozas tekintet6ben.
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KOzszolgaltat6 a Vl\il rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdalkodesi tevekenyseget erinto adataiban torten6 valtoz6s eseten sziiks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgaltatasi dijat megfizefte.

A hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatasba bevonni kivant hulladekok tipusa 6s mennyisege
Kozszolgaltat6 es az igenybe vett alvellalkoz6k hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan biztositott.

A Fofelugyel6seg az adatveltozas bejelentesr eljaras soren megellapitotta, hogy KOzszolg6ltat6
OKTF-KP/5923-4/2016. iktat6szamon m6dositott, OKTF-KP/5923-2/2016 iktatoszamon kiadott
minositesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv 17. S (2) bekezdese alapjan a Fofeli.rgyeloseg OKTF-KP/5923-7/20'16. iktat6szamon Uj

minositesi engedelyt adott ki Kozszolgaltat6 reszere 6s az engedely kiadasaval egyidejtileg az
OKTF-KP/5923-4/2016. iktatoszamon m6dositott, OKTF-KP/5923-2/2016 iktatoszemon kiadott
minositesi engedelyt vrsszavonta.

Kozszolgaltato 2016. szeptember 20-an erkezett beadvanyaban a hulladekgazdalkodasi
tev6kenyseget erinto adataiban t0rt6no valtozas miatti adatveltozasi bejelentest tett a
hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, a hullad6kgazdelkodasi kozszolgaltatasr tevekenys6gbe
bevonni kivant hulladekok mennyis6geben, illetve a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi
tevekenysegbe bevonni kivent telephelyekben bekdvetkezeft veltozes tekinteteben

Kdzszolgaltato a VM rendelet 1 mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltat6
huiladekgazdalkodasi tev6kenyseget 6rinto adatalban torteno veltozes eseten szukseges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgeltatesi d ijat megfizette.

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesba bevonni klvant hulladekok tipusa 6s mennyisege
Kozszolgeltato 6s az igenybe vett alvallalkoz6k hulladekgazdelkodesi engedelyei alapjan biztositott.

A Fofelugyel6seg az adatueftozes bejelent6sr eljares soren megallapitotta, hogy Kozszolgaltato
OKTF-KP/5923-7/2016. iktatoszamon kiadott min6sitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv 17 S (2) bekezdese alapjen a FofelugyeloscE OKTF-KP/5923-9/2016 iktat6szemon 0j
min6sit6si engedelyt (a tovabbiakbani Engedely) adott ki Kozszolgdltat6 r6sz6re es az engedely
kiadaseval egyidejrileg az OKTF-KP/5923-7120'16 iktatoszamon kiadott minositesi engedelyt
visszavonta

K6zszolgaltatotol 2016. szeptember 29-en az Engedely hatalyanak meghosszabbitesa iranti kerelem
erkezett a FOfelUgyel6segre.

A F6felugyeloseg megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6 az Mtv 13. S (1) bekezdes6ben foglalt hatarido
megtartesaval kezdemenyezte a min6sitesi engedely id6beli hatalyenak meghosszabbitaset

Kozszolgaltato a VM Rendelet 1. mellekletenek 3. pontjaban meghatarozott - L minositesi fokozatra
vonatkozo min6sitesi engedely meghosszabbitas rrenti kerelem eseten szilks6ges - 120 000,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi dijat megfi zette.

A Fofelugyel6seg megallapitotta, hogy Kozszolgaltatonak - a Hl 41. S (3) bekezdese alapjan - a
hullad6kgazdalkodesi k6zszolgaltatasi tevekenyseg elletasehoz igenybe vett alvallalkoz6janak - az
Engedely '1. mellekleteben feltuntetett OKO-DOMBO Dombovari Kornyezet- es Hulladekgazdalkodasi
Nonprofit Kodatolt FelelossegU Tersasagnak - hulladekgazdelkodasi engederyeiben vAltozes
k0vetkezett be.

A Fofelugyeloseg megallapitotta, hogy a modositas az Engedelyben foglaltakat nem 6rinti, klzar6lag
az Engedely mellekleteben foglaltakat, igy a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilvantartesba
vetelerol, valamint hatosagi engedelyezeser6l sz6l0 43912012 (Xll. 29 ) Korm rendelet
(a tovabbiakban: 43912012 (Xll. 29.) Korm rendelet) 14. S (1) bekezdese alapjen az Engedetyt
OKTF-KP/5923-'11/2016 iktatoszamon hivatalb6l m6dositotta

A FOfelUgyelos69 a min6sitesi engedely hatalyanak meghosszabbitasa iranti eljaras soran
megellapltotta, hogy a minositesi engedely kiallitasanak alapjaul szolgel0 felteteleknek Kozszolgaltat6
megfelel, valamint a mrn6sit6si osztalyra tekintettel kornyezetirenyit6si programmal nem rendelkezett
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A FofelUgyelos6g megellapitotta, hogy az Engedely meghosszabbites6nak akadalya nincs, ezert
Kdzszolgaltat6 k6relmere az OKTF-KP15923-1112016 iktatoszamon m6dositott Engedely hatalyat
OKTF-KP/g414-6/2016 iktat6szam0 hatarozataval az Mtv 13. S (2) bekezdese alapjan
meghosszabbltotta.

Kozszolgaltato 2016. december 15-en erkezett beadvanyaban a hullad6kgazdalkodasi tev6kenyseget
erinto adataiban tort6no valtozas miatti adatvaltozasi bejelentest tett a hullad6kgazdalkodasi
engedelyeiben, a hulladekgazdalkodasi kozszolg6ltaEsi tevekenys6gbe bevonni kivant hulladekok
mennyis6geben, a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatasi tevekenysegbe bevonni kivant
telephelyekben, illetve az alvallalkoz6k enged6lyeiben bekovetkezefi veltozas tekinteteben

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5 c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltato
hulladekgazdalkodasi tevekenyseg6t erinto adataiban tdrt6nci valtoz6s eset6n szuks6ges - 30 000,- Ft
igazgatesi szolgeltatasi d ijat megfi zette.

A hulladekgazdalkodasi kozszolgeltat6sba bevonni kivent hullad6kok tipusa 6s mennyisdge
Kdzszolgaltato es az igenybe vett alvallalkozok hulladekgazd5lkodasi engedelyei alapJen biztosltott

A F6felUgyel6s6g az adatvaltozas bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy K6zszolg6ltatO
oKTF-KP/94'14-6/20'16. iktat6szamon meghosszabbitott, oKTF-kpt5923-11D076. iktat6szamon
m6dositott, oKTF-KP/5923-9/2016. iktat6szamon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

OKTF-KP/5923_13/20.16. iktat6szamon uJ

az engedely kiadaseval egyidejtileg az
OKTF-Kp/5923_1 1/20.t6. iktatoszemon

iadott min6sitesi engedelyt visszavonta

A Foferugyerdseg 2016. december 31 napjavar jogut6drassar megszuntetesre kerurtA k0rnyezetvedelmi es term6szetvedelmi hatosagi 6s 'ijazgatasi 
feladatokat ellet6 szervekkijeloleserol sz'lo 71t2015. (|t @kban.71ll}1i. ( t. 30.) Korm. rendetet)10 S 0 pontja alapjen a hu ltatasi tev.kenysbg .ino"it6"6i,i .=orotorveny szerinti kornyezetv6del Kormanyhivatal jer el.

llekletenek 5. c) pontjaban meghat6rozott _ Kozszoloattat6
lnro adatatban t0(en6 vaftozas eseten szuksdges _ 3O.ObO,_ Ft

A Kormanyhivatal vizsgalta 6s megdllapitotta, hogy a hulladekgazd6lkodasi kozszolgaltatesba bevonnikivant huladekok tipusa es mennyis6ge i,i..roigJrtri;- es az igenybe vett arvalarkozokhulladekgazdetkodasi engedetyei atapj6n bi;tositott

A hulladekgazdelkodesi kozszolgeltatasi tevekenysegbe ujonnan bevonni kivant teleprjlesekreK6zszorgartat6, ifletve alvaIarkoz6i renderkeznek iratatyoi nula'Jer<gazdarkodasi 
""g"iLry"kh.'J'-A Kormanyhivatar az adatuarto?rs bejerentesi erjaras soran megalapitotta, hogy KozszorqertatooKTF-KP/5923-1 3/2016. iktatoszamon (iadott min<iSitoii englierryer renderkezik.

Az Mtv 17 ' s (2) bekezdese 
.arapjen a Korm6nyhivatar pEtKTFr2o2z-5t2017. ugyiratszemon uJminositesi enged6ryt adott ki, es az engedery k"aa"t;i 

"frio"Jiit"g 
az oKTF_Kp/sg2 3_1312016.iktat6szamon kiadott minosit6si enged€lytlisszavonta

a
est
esi
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Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mell6klet6nek 5 c) ponqaban meghatarozott - Kozszolgaltat6
hulladekgazdelkodasi tevekenyseget erinto adataiban tort6no veltozas eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgeltatasr dilat megfizette

A Kormanyhivatal vizsgdlta es megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonni
kivant hulladekok tipusa es mennyisege Kozszolgaltato es az igenybe vett alvallalkoz6k
hulladekgazdalkodasr engedelyei alapjen tov6bbra is biztositott.

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tev6kenysegbe Ujonnan bevonni kivant telepUlesre
Kozszolgeltat6, illetve alvallalkoz6i rendelkeznek hat6lyos hulladekgazdalkod6si engedelyekket

A Kormenyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6 a valtozast kovetoen tovabbra is
megfelel a C/|. minositesi osztely kovetelmenyeinek

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PEIKTF 12022-51201 7. i.rgyiratszemon kiadott minositesi engedellyel rendelkezik.

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

minositesi engedelyt adott ki, es az engedely kiadasaval egyidejuleg a PEIKTF12022-512017

ugyiratszamon kiadott minositesi engedelyt visszavonta

Kdzszolgaltato a Kormanyhivatalhoz 2017. majus 29. napjen erkezett beadvanyaban a

hulladdkgazd6lkodesi tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tOrten6 valtozas miatti adatvetozasi bejelentest

tett a -hulladEkgazdalkodasi engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazd6lkodasi

kozszotgaltatasr lev6kenysegbe bavonni kivant hultadekok tipusaban es mennyiseg6ben, valamint

telepul6-sekben 6s az ig6nybe vett alv6llalkoz6kban bekovetkezett veltozes tekinteteben

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

hulladek-gazdalkodasi tevekenyseget 6rint6 adataiban torteno vatozas eseten szUkseges - 30 000'- Ft

rgazgatasi szolgaltat6si dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodesi kozszolgeltatasba bevonni

kiv6nt hulladekok tipusa es irennyisege [iozszolgattato es az igenybe vett atuallalkoz6k

hulladekgazddlkodasi engedelyei alapjan tovebbra is biztositott

AhulladekgazdelkodesikozSzolgaltat6sitevekenysegbe''ujonnanbevonnikivant.telepi]l6sre
io.r."rg6iliri6, ill"tve atvalatkoz6i iendetkeznek nataiyos nuttaoetgazdalkodasi engedelyekkel

AKormanyhivatalvizsgelta6smegallapitotta,hogyKozszolg6ltat6avaltozastk6vet6entovabbrais
megfelel a C/|. minOsit6si osztaly kovetelmenyeinel

A Kormanyhivatal az adatvattozes beJelentesi eljaras sor6n meg6llapitotta, hogy Kozszolgaltat6

eeLilf 
^tizz-atzo17. 

ugyiratszamon ki;dott minositesi engedellyel rendelkezik'

AzMw'17's(2)bekezdesealap'ianaKormanyhivatalPflKrFDo22-2012017'ugyiratszemonul
minositesi engedelyt aOott ti,-JJ'az engeOely kiadasaval egyidejUleg a PE1KTF 12022-812017 '

ugyiratszamorikiadott mrnositesi engedelyt visszavonta.

2017. augusztus '18 naP16

nto adataiban tdrteno vetozas
ben, telephelyeiben, a hullade
kok mennYisegeben, valamint

valtozas tekinteteben

Kozszolgeltat6alekletenek5,c)pontj6banmeghatarozott-Kozszolgaltato
hulladekgazdalko nto adatalban torteno vdltoz5s eseten szijkseges - 30 000'- Ft

rgazgatasi szolga

AKormanyhivatalVizsgaltaesmegallapitotta,hogyahUlladekgazd6IkoddsikdzSzolgaltatasbabevonni
kivant huttadekok mennyisege i-6"zsiolgattat6 es"'az igenybe 

-vett 
alvallalkozok hulladekgazdalkodasi

engedelyet alapjan biztositott
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A hulladekgazdalkodasi kozszolgAltatasi tevekenysegbe Ujonnan bevonni kivant telepulesre
Kozszolgaltat6, illetve alvallalkoz6i rendelkeznek hatalyos hulladekgazdalkodasi engedelyekkel

A Kormenyhivatal vizsgelta es megallapitotta, hogy Kozszolgaltatd a valtozast kovetoen tovabbra is
megfelel a C/l min6sitesi osztaly kovetelmenyeine

A Kormanyhivatal az adatveltozas bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy K6zszolgaltat6
PElKf F 12022-2012017 ngyiabzemon kiadott minositesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv 17 S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhrvatal PEIKIF 12022-2612017. ugyiratszamon Ui

minositesi engedelF adott ki Kozszolgaltat6 reszere, es az engedely kiadasaval egyidejtileg a
PEIKTF 12022-2012017. ugyiratszamon kiadott minositesi engederyt visszavonta.

Kozszolgeltat6 a Kormenyhivatalhoz 2017. december 5 nap.lan 6rkezett beadvanyaban a
hullad6kgazdelkodasi tevekenyseget 6rint6 adataiban torten6 valtozas miatti adatvaltozesi bejelentest
tett a hulladekgazdelkodesi engeddlyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazdalkodesi
kozszolgaltatasi tevekenys6gbe bevonni kivant hullad6kok tipusaban 6s mennyisegeben
bekovetkezett veltoz6s tekinteteben.

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltat6
hutladekgazdAlkodasi tevekenyseget erinto adataiban tOrt6n6 valtozas eseten sziikseges - 30 000,- Ft
igazgatasi szolgeltatesi dijat megfizette.

A Kormanyhrvatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekgazdAlkodesi kozszolgeltatasba bevonni
kivant hulladekok mennyis6ge Kozszolgaltat6 6s az igenybe veft kozszolgaltat6i alv6llalkozok
hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjen biztositott

KdzszolgeltatO az adatvaltozasi eljaras soran kede a 1g-es fdcsoportba tartoz6 hulladekok
enged6lyezteteset is a hulladekgazd6lkod6si kdzszolgaltatas koren beliil. Tekintettel arra, hogy ezen
hultadekok a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladekok Kozszolgaltato altal
iizemeltetett hulladekkeze16 letesitmenyben torten6 kezelese soran kepzodo masodlagos hulladekok,
ezed a Kormanyhivatal ezen hulladekokkal t0rt6no hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast
engedelyezte.

A Kormenyhivatal vizsgalta 6s megallapitotta, hogy Kdzszolgaltat6 a valtozast kdvet6en tovebbra is

megfelel a C/l min6sitesi osztaly kovetelmenyeinek.

A Kormenyhivatal az adatv6ltozes bejelentesi eljeras soren megellapitofta, hogy Kozszolgeltat6
PE,KI F 2022-2612017 ugyiratszamon kiadott minOsitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv 17 S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal PEIKIF 157 4-31201 8. 0gyiratszemon UJ

min6sitesi engedelyt adott ki Kozszolgeltato reszere, es €lz enged6ly kiad5s5val egyidejUleg a

PE,KfF 12022-2612017. ugyiratszemon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta.

Kozszolgaltat6 a Kormenyhivatalhoz 2018. m6rcius 13 napjan erkezett beadvanyaban a

hutladekgazdelkodesi tevekenyseget erint6 adataiban t0rt6n0 v6ltoz6s miatti adatualtozasi bejeleni6st
tett a truttadekgazdalkodesi engedelyeiben, telephelyeiben, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi

tevekenysegbe bevonni kivant hulladekok mennyisegeben, valamint a hulladekgazdalkodAsi
kOzszolgaltrtasi tevekenyseg ellatasara bevont alvellalkoz6kban bekovetkezett valtozas tekinteteben

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjeban meghaterozott - KOzszolgaltat6

hulladekgazdalkodesi tevekenys6get erinto adataiban tOrt6no valtozas eseten szUkseges - 30.000,- Ft

igazgatasi szolgeltat6si dijat megfizette.

KOzszolgaltato 2018 aprilis 4-en a Kormanyhivatalhoz erkezett level6ben k6relmezte a

Kormanthivatalnat folyamatban lev6 adatvaltozesi eljaras szuneteleset, tekintettel arra, hogy a

min6sit6si engedetyben szereplo hulladekgazdalkodesi engedelyeinek m6dositasa folyamatban van

A Kormenyhivatal Kozszolgaltat6 keres6re PE/KTFO/00308-2/2018. Ugyiratszam0 vegz6sevel a
pE,KfF rc74-3t20'18 Ugyiratszamon kiadott C/|. minositesi osztelyra vonatkoz6 min6sitesi engedely

adatvaltozasaval kapcsolatos eljeres szUneteleset megallapitotta
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Kozszolgaltato az Ak 49. $ (2) bekezdeseben foglalt hatarid6n belUl, a Kormdnyhivatalhoz 2018
linius '11-en erkezett kerelmeben k6relmezte az e\a6s folytatasat, valamint megkilldte a
Kormdnyhivatal reszere a szuks6ges dokumentumokat

A Kormanyhivatal vrzsgalta es megellapitotta, hogy a hullad6kgazdalkodesi kozszolgaltatesba bevonni
kivant hulladekok mennyis€ge Kozszolgaltat6 hulladekgazdelkod6si engedelyei alapj6n biztositott.

A Kormenyhivatal az adatualtoz6s bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgeltat6
PElKf FlST4-312018 ugyrratszamon kiadoft minositesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjan a Kormanyhivatal PE/KTFO/00308-4/20'18. Ugyiratszamon Uj
minositesi enged6lyt adott kr Kozszolgaltato resz6re, 6s az engedely kiadasaval egyidejrileg a
PElKfFlST4-312018 Ugyrratszamon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

Kozszolgaltato a Kormanyhivatalnoz 2018. november 19. napjen erkezett beadvanyaban a
hulladekgaz dalkodasi tev6kenyseg6t erint6 adataiban tort6no valtozas miatti adatvaltozasi be.lelentest
tett a hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, valamint a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi
tevekenysegbe bevonni kivant hullad6kok mennyisegeben bekovetkezett veltozas tekinteteben.

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjeban meghaterozott - K6zszolg6ltat6
hullad6kgazdelkodasi tevekenyseget erinto adataiban toden6 vAltozas eseten szilkseges - 30 000,- Ft
rgazgatasi szolg6ltatesi dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsgelta es megellapitotta, hogy a hullad6kgazdalkodasi kozszolgeltatasba bevonni
kivant hulladekok mennyis€ge Kozszolgaltato hulladekgazdelkodasi engedelyei alapJan bztositott.

A Kormenyhivatal az adatualtozes bejelentesi eljAras soran megallapltotta, hogy Ktizszolgattat6
PE/KTFO/oo3084/2018. Ugyiratszamon kiadott minosit6si engedettyet rendetkezik.

Az Mtv. '17. S (2) bekezdese alapj6n a Kormanyhivatal PE/KTFO/00308-6/2018. Ugyiratszamon Uj
minositesr engedelyt adott ki Kozszolgeltato reszere, es az engedely kiadeseval egyidejfleg a
PE/KTFO/003084/2018. Ugyrratszamon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta

Kozszolg6ltato a Kormanyhivatalhoz 2019 l€,nuat 28 napjan erkezett beadvanyaban a
hulladekgazdelkodasi tevekenyseget 6rint6 adataiban todeno valtozes miatti adaveltoz6si bejelentest
tett a hulladekgazdelkodasi enged6lyeiben, valamint a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatesi
tevekenysegbe bevonni kivent hulladekok tipuseban, valamint mennyisegeben bekovetkezett veltozas
tekinteteben. Kozszolgaltato tovabba tejekoztatta a Kormenyhivatalt, miszerint UJ szallitojarmriveket
kivan bevonni a kozszolgAltatasi tevekenysegbe

Kozszolgaltat6 a vM rendelet 1. melleklet6nek 5 c) pontjaban meghaterozott - Kdzszolgaltat6
hullad€kgazd6lkodasi tevekenys6get erint6 adataiban torten6 veltozas eseten szukseges - 30.OOO,- Ft
igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megellapitotta, hogy a hulladekgazdelkodasi kozszolgaltat6sba bevonni
kivent hulladekok tipusa es mennyisege Kozszolgattato, valamint jelen engedely 1. szamU
mel16klet6ben feltuntetett kozszolgaltat6i alvallalkoz6k hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan
biztositott.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatasba bevonnl
kivant UJ szallit6jermtivek tulajdoni kategOrieja megfelel a C/|. minOsitesi osztaly kt vetelmenyeinek.

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6
PE/KTFO/00308-6/201 8. Ugyiratszamon kiadott mrn6sit6si engedellyel rendetkezik.

Az Mtv 17 s (2) bekezdese alapjen a Kormanyhivatal pE/KTFo/o1064-2/2019. ugyiratszemon uj
minositesi engedelyt adott ki Kozszotgaltato r6szere, es az engedely kiadas6val egyidejiiteg a
PE/KTFO/o0308-6/2018 rigyiratszamon kiadott minOsitesi engedely[ vissiavonta.

Kozszofgaltat6 a Kormenyhivatathoz 2019. apritis 17. napjan erkezett beadvanyaban a
hullad6kgazdalkodesi tevekenyseget 6rintO adataiban torten6 vAltozes miatti adatveltozasi bejelentest
tett a hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, a hulladekgazdalkodasi kozszolgeltatesi teveke;ysegbe
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bevont telephelyekben, valamint a kozszolgaltatasi tevekenyseg ellatasahoz igenybe vett
kozszolgeltat0i alvallalkoz6 hulladekgazdalkodasi engedelyeben bekovetkezett veltozas tekrntet6ben

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgeltato
hulladekgazdelkodasi tevekenyseget erint6 adataiban torten6 valtozas eseten szUkseges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgaltatesi dijat megfizette.

A Kormanyhivatal vizsgelta es megallapitotta, hogy a vAltozasokat k0vet6en jelen haurozat ll 2.)
pontjaban szereplo hulladekok tipus6ra, mennyisegere, valamint a kozszolgaltatasba bevont
telepulesekre €s telephelyekre Kozszolgaltat6, tovabbe jelen engedely '1. szamU mell6kleteben
felti.intetett kctzszolgaltat6i alvallalkozok hulladekgazdalkodasi engedelyei kiterjednek

A Kormanyhivatal az adatveltozes bejelentesi elj6r6s soren megallapitotta, hogy Kozvolgaftato
PE/KTFO/o1064-2/2019. ugyiratszamon kiadott minosit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjen a Kormanyhivatal PUKTFO/o1064-4/2019 ugyiratszamon Uj

min6sitesi engedelyt adott ki Kozszolgaltat6 reszere, es az enged6ly kiadesaval egyideJtileg a
PE/KTFO/o1064-212019 ngyiabzemon kiadott minositesi enged6lyt visszavonta.

Kozszolgaltat6 a Kormanyhivatalhoz 2019 mejus 24 napjen 6rkezett beadvenyaban a
hulladekgazdelkodasi tevekenyseget erint6 adataiban torten6 valtozas miatti adawaltozasi bejelentest
tett Kozszolgeltat6, valamint a kozszolgaltatoi alvAllalkoz6 hulladekgazdalkoddsi engedelyeben
bekovetkezett valtozas tekinteteben

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1 melleklet6nek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kdzszolgaltato
hulladekgazd6lkodasi tevekenyseget erint6 adataiban torten6 vaftozas eseten szukseges - 30.000,- Ft
igazgatasi szolgeltatasi dijat megfi zette.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a valtozasokat kovet6en jelen hatarozat ll 2 )

pontjaban szereplo hulladekok tipusara, mennyiseg6re, valamrnt a kozszolg6ltatasba bevont

telepUlesekre es telephelyekre Kozszolgaltato, tovabba jelen engedely I szamU melleklet6ben

feltuntetett kozszolgaltatoi alvallalkoz6k hulladekgazdalkodasi engedelyei kiterjednek.

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelentesi eljares soran megellapitotta, hogy Kozszolgaltato

PE/KTFO/dl 064-4/2019. ugyiratszamon kiadott min6sitesi engedellyel rendelkezik'

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal PE/KTFO/o1064-6/20',19. Ugyiratszamon uj

min6sitesi engdo'efyt adott ki Koiszolgaltat6 reszere, 6s az engedely kiadasaval egyidei(leg a

PE/KTFO/o1064- 4l2o1g. ngyiagzemon kiadott minositesi engedelyt visszavonta'

Kozszolgeltat6t6l 2019. junius 27. napian a PE/KTFO/o106 4-612019. Ugyiratszamu c/l min0sit6si

oszt6lyrl vonatkoz6 minositesi engedely hatelyenak meghosszabbitasa iranti kerelem erkezett a

Kormanyhivatalhoz.

Kozszolgaltat6 a Kormenyhivatalhoz 2019. augusztus 9. naPjan erkezett beadvanyeban a

nuffaOef-gazOatfod6si tevekenys6get erinto adataiban torten6 valtozas miatti adatvaltozasi be.ielentdst

teit Ko;szotgaltato huttade'kga;dalkodasi engedelyeiben, valamint a hulladekgazdelkodasi

ioiszotgattata-si tevekenysegg-el 6rintett hulladekok mennyisegeben bekovetkezett valtozas

tekinteteben.

Kozszolgeltat6 a VM rendelet '1. mellekletenek 5. c) pontjeban meghatarozott - Kozszolgaltato

nuilaOek-gazOatXodesi tev6kenyseget 6rinto adataiban torteno valtozes eseten szukseges - 30.000,- Ft

igazgatasi szolgaltatasr dijat megfi zette

A kovetoen jelen halerczat ll 2'\
po t a kozszolgeltatasba bevont

tel edely 1' szamu mellekleteben

fel zdalkod6si engedelyei kiterjednek'

A Korm6nyhivatal az adatvaltozas bejelentesi ellares soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltat6
pE/KTFO/d1064_6/2019 0gyiratszamon kiadott min6sitesi enged6 yel rendetkezik
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Az Mtv. 17 S (2) bekezd6se alapjen a Kormanyhrvatal PE|KTFOI05727-212019. ugyiratszamon uj
min6sit6sr enged6lyt adott kr Kozszolgaltato reszere, es az enged6ly kiadasaval egyidejrileg a
PE/KTFO/01064-6/2019 Ugyiratszamon kiadott minOsitesi engedelyt vrsszavonta.

A Kormanyhivatal a minositesi engedely hatalyanak meghosszabbiEsa iranti elJaras soran
meg6llapitotta, hogy a min6sitesr engedely krallitasanak alapjAul szolgalo felteteleknek KOzszolgaltat6
megfelel, valamint a minositesi osztalyra tekintettel kornyezetiranyitasi programmal nem rendelkezett.

A Kormanyhivatal megallapitotta, hogy a PEIKTFO105727-212019 ugyiratszemon kiadott minosit6si
engedely meghosszabbitasanak akadalya nincs, eze( KOzszolgaltat6 k6relm6re a
PE|KTFO|05727-212019 ugyiratszamon kiadott min6sitesi engedely hatatyat a
PE/KTFO/04759-6/20'19. Ugyiratszamu haterozataval az Mtv. 13. S (2) bekezd6se atapjan
meghosszabbitotta.

K0zszolga[at6t6l 2019. okt6ber 22 napjen bejelentes erkezett a Kormanyhivatalhoz, miszerint
Kozszolgaltatonak a hullad6kgaz d6lkodasi kdzszolgaltatesi tevekenyseg ellatasahoz ig6nybe vett
kozszolgaltatoi alvallalkoz6janak a Koml0i Varosgazdalkodesi Nonprofit Zrt -nek hulladekgazdAlkodasi
engedelyeben valtozas kOvetkezett be.

A Kormanyhivatal megallapitotta, hogy a valtozes a hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatesi
tevekenyseget nem 6rinti 6s a PE/KTFO104759-61?019. iigyiratszAmon meghosszabbitott,
PE|KTFO105727-2l2019. Ugyiratszamri minOsit6si engedelyt PElKfFO106748-2/2019. ugyiratszamon
hivatalb6l mOdositotta

Kozszolgaltato a KormAnyhivatalhoz 2020 marcius 18 napjan 6rkezett beadvanyaban a
hullad6kgazdalkodasi tevekenys6get erint6 adataiban t0rtenO veltozas miatti adatveltozesi bejelentest
tett Kdzszolgeltat6 hulladekgazdalkodesi engedely6ben, valamint a hullad€kok mennyisegeben
bekovetkezeft valtozas tekinteteben.

Kozszolgaltat6 a vM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - Kozszolgaltato
hulladekgazdalkod6si tevekenyseget 6rint6 adataiban torten6 valtozes eseten szukseges - 3O OOO,- Ft
rgazgat6si szolgaltatesi dijat megflzette.

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy a valtozasokat kovet6en jelen haterozat ll. 2.)
pontaban szereplo hullad6kok tipusera, mennyis6gdre, valamint a kozszolgeltatasba bevont
lelgpylesekle es telephelyekre Kozszotgeltat6, tovebba ,eten enged6ty i. szimu me eklet6ben
feltuntetett kozszolgaltat6i alva atkoz6k hullad6kgazdelkoddii enged€tyei liiterlednet.

A Kormanyhivatal az adatvaltoz6s bejelentesi eljaras soren megellapitotta, hogy Kozszolgettat6
PEtKrFot0674B-z/20'19. rjgyiratszamon m6do;itott, pE/KTF6/o4i596zor si' u jyiiatsiamon
meghosszabbitott, PEtKrFot05727-ztzo1g ngwatszamu min6sit6si engedeflyet renoetxEiit<. 

----

at uj minositesi engedelyt adott ki Kozszolgaltat6
IKIF Ot067 4A_2120.1 g. Ugyiratszamon modositott,

a bbitott, pE/KTF O I 057 2t _Zt Z0 1 9 ijgyiratsza mon

K6zszolgeltat6 koteles a min6sitesi engedely kiallitasanak alapjaul szotgalo fetteteteknek az engedely
id6beli_ hatalya alatt folyamatosan megfelelni, igy koteles a minositeii engeoeiyoen ierttint"i"n 

"hulladekgazdalkodasi kozszolgaltat6sba bevonf huttad6kok tipusara es riennfsegere uoniir.oro
felteteleket fo , tovAbba az Mtv. attat a huflad6kgazdelfoOasi "fOzszoigaiLtasi
tevekenysegb z6k, valamrnt hu adekkezel6 tetesiim6nyek trf r;Oon-i-u"iony",r,
vonatkoz6 elo

A hatarozat renderkezo reszenek lll pontjaban fogralt eloirasok az alabbiakon alapulnak:

- 1. pont az Mtv. 8. S (2) bekezd6s c) pontja atapjan.
- 2. pont a Ht. 62. S (1) bekezdese atapjan.
- 3. pont az Mtv. 8. S (2) bekezdes 0 pontja alapjan.
- 4. pont a 385t2O14. Korm. rendelet 3. S (2) bekezdese alapjen.
- 5. pont a Ht. 62. S (1)bekezdese atapjan
- 6. pont a Ht. 62 S (t ) bekezd6se ataplen
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- 7. pont a Ht 34 S (8) bekezdese alapjan
- 8 pont a Ht 41. S (1) bekezdese alap15n.

- 9 pont a Ht 42 S (1) bekezdes a), c) es d) pontjai alapjan
- 10. pont a Ht. 42. S (1) bekezdes e) pontja alap.tan.

- 11 pont a Ht. 42 S (1) bekezdes f) pontja alapjen.
- 12. pont a Ht. 44. S (1) bekezdese alapjan.
- 13 pont a Ht. 42. S (5) bekezdese alapjan
- '14 pont a Ht 42. S (5) bekezdese alapjan
- 15. pont a Ht. 66. S (1) bekezdese alapjan.

- 16. pont a 38512014. Korm. rendelet 6. S alapjan

- '17 pont a 38512014. Korm. rendelet 7 S alapjan.
- 18. pont a 38512014. Korm. rendelet 8. S (1)es (2) bekezdese alapjan.
- 19. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. S (1) bekezdese alapjan.

20. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. S (2) bekezdese alapj6n.
- 21. pont a Ht 42. S (1) bekezdese b) pontja alapjan.

22. ponl a 38512014. Korm. rendelet 9 S (4) bekezdese alapjan.

- 23. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. S (5) bekezdese alapjen.

- 24. ponl a 38512014. Korm. rendelet 10. S (1)bekezdese alapjan.

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

- 26. ponta 38512014 Korm. rendelet 1 1. S (1) bekezdese alapjan.

- 27 . pont a 38512014. Korm. rendelet '1 1 . S (2) bekezdese alapjan.

- 28. pont a 38512014. Korm rendelet '11. 
S (3) bekezdese alapjan.

- 29. ponta 38512014. Korm. rendelet2 S(1)bekezdes2 es3. pontiai alapjan

- 31 pont a Ht. 37. S (2) bekezdese alapjan.

- 32. pont a Ht. 41. S (3) bekezdese es a Ht. 62. S (1) bekezdese alapjan.

- 33. pont a Ht 41. S (3) bekezdese 6s a Ht. 62 S (1) bekezdese alapjan

- 34. pontaz Mtv. 11.SesaHt.41 S(3) bekezdese alaPj6n

- 35. pont az Mtv 10. S alapjan.

- 36. pont a Ht. 42. S (1) bekezd6s g) pontja alapjan.

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

A haterozat rendelkezo reszenek lV. pontjeban foglalt id6beli hately a PE/KTFO|O4759-612019
ugyiratszamu hat6rozat es az Mtv. 9. S (4) bekezdese alapjan kerult meghatarozasra.

Ha Kozszolgeltat6 az engedelyezett tevekenyseg6t az engedely id6beli hat6ly6nak leJartat kovetoen is
folytatni kivenja, akkor az MW. 13 S (1) bekezdese alaPjan a min6sitesi engedery hatalyanak lejarta
el6tt legkes6bb 90 nappal beny0jtott kerelmevel kezdemenyezheti a min6sitesi engedely hatalyanak
meghosszabbitasat. A min6sitesi engedely hatalyanak meghosszabbitesarOl szo16 haErozat
veglegesse valasaig a kerelmezo a hataryos - korabbi - minositesi engedely alapjen vegezheti a

tevekenyseget.

Ha KOzszolgaltat6 szem6lyeben, vagy hulladekgazdalkodesi tevekenyseget nem erinto adataiban
olyan valtozas kdvetkezik be, amely a kiadott min6sitesi engedely adatanak megveltoztatasat igenyli,

akkor az Mtv. 11. S (1) bekezdese szerint a Kozszolgeltat6 a veltozas bekovetkezeset6l szemitott
15 napon belul adatveltoztatasi kerelmet nyujt be A kerelemhez csatolni kell az adatvaltozast igazol6

okiratot.

Ha a Kozszolgaltat6 hullad6kgazdalkodesi tevekenyseget erint6 adataiban olyan valtozas kdvetkezik
be, amely a min6sitesi oszElyba sorolasat nem erinti, a Kozszolgaltato e tenyt a valtozas

bekovetkezes6t6l szamitott 15 napon beltjl beJelentl.

Ha a K6zszolgaltat6 az Mtv. 11. S szerinti adatvaltozasra vonatkoz6 bejelentesi kotelezettsegenek
hat6rid6ben nem tesz eleget, a minosito az Mtv 15. S (1)bekezdese alapjan a Kozszolgaltatot 50 000

fonnt osszeg0 birseg megfizetesere kdtelezr, 6s hat6rido t0zes6vel felsz6litja az adatveltozas
bejelent6s€re

Amennyiben Kozszolgaltat6 tevekenysegeben olyan valtozas kovetkezik be, amely alapjen a

Kozszolgaltat6 a minositest engedelyeben foglalt minositesi osztaly felteteleinek, kovetelmenyeinek

m6r nem felel meg, a Kozszolgaltat6 az Mlv. 12. S (2) bekezdese alapjan - a v6ltozasok

bekovetkezeset6l szamitott 15 napon belUl - ezt a t6nyt a KormAnyhivatalnak bejelenti
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A bejelent6ssel egyidejrileg a Kozszolgaltat6 a valtozasoknak megfele16 minosit6si osztalyba sorolast
tartalmaz6 m6dositesi kerelmet nyUjt be.

Kdzszolgaltato a hullad6kgazdSlkodesi tev6kenyseg folytatesenak megszuntet6s6t, befeiezes6t -a megszuntetest, befejezest megel6z6en legalebb 30 nappal - a Kormanyhivatalnak a
hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hat6sagi engedelyez6serOl
sz6l6 43912012 (Xll 29.) Korm rendelet (a tovabbiakban: 43912012. (Xll. 29 ) Korm. rendelet) 14. S
(2) bekezd6se alapjen bejelenti.

A Kormanyhivatal felhivla Kdzszolgeltato figyelmet a 43912012. (Xll. 29 ) Korm. rendelet alabbi
rendelkezes6re:

,,15. S 1) A kornyezetvedelmi hat'seg az engedelyt hivatalb1l visszavonhatja, ha
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hullad€kkal kapcsolafos nyilvenhftesi es
adatszolgeltabsi kAtelezeftsegekr1l sz5l6 korma)nyrendeletben meghaterozott kAtelezettsegenek,
b) mega apitja, hogy a kerelmez1 a kerebmben val'tlan adatokat szerepeltetett es az engedely
kiadAsAt ez erdemben befolyesofta,
c) az engedely jogosuua a @vekenyseget az engedelyben foglalta$Ol efter' m6don gyakorolja, vagy
d) az engedely jogosultja a harcs^gi elbnArze$ akadelyozza.
(2) A k1rnyezetvedehi habseg az engedelyt hivatalb6l visszavonja, ha
a) az engedely megadesehoz el1itt feftetebk mer nem e nak fenn,
b) az engedely jogosultja az engedelyezett hulbdekgazdekodAsi bvekenyseggel felhagy, azt
megszAnteti, valamint
c) a hu adekgazdalkodAsi bvekenyseg folfiaasa a kornyezet veszelyezbtesevel, szennyezesevel,
kerositAsAval jer.
(3) A k1rnyezetvedelmi harcseg az engedely visszavonesa esercn ha6roza6ban meghaarozza a
bvekenyseg felhagyesera, valamint szlkseg eseten a monitoringra, ut'gondozdsra vonatkoz,
kAvetelmenyeket."

Az Mtv 16. S szerint:

,,(1) A minAsitA a min1sitesi engedelyt visszavonja, ha a kerelmezo
a.) a 13. S (3) bekezdeseben vagy
b) a 14. 5 G) bekezdeseben
foglalt felhivdsnak hat1riddn belql nem tesz eleget.
(2) A min1sit1 a min,sircsi engedelfi akkor is vtsszavonja, ha a min'sites megadesehoz el1tft
feftebbk mAr nem e nak fenn."

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

,,(1) A kdrnyezetvedemi habseg az e t1rvenyben, valamint mes jogszabetyban meghat'rozoft
eloir^sok te,esitdse erdekeben a hulbdekbittokost, a hu adek tutajdonoset, i etve a
kArnye z eth a sz n 6 I 6t kate le z i
a) a iogszabelyban foglalt vagy habsegi haterozatban el6it1 katelezeftsegeinek betaftes1ra, illetve
a jogs'tl1 allapot megszqntercsere, ha az abban foglalt el6iresokat a hulbdek bitlokosa, tutajdonosa,
illetve a k1rnyezethasznAb megszegi, teljes,Esaket ehulasztja, iltetve a hutladekgazdalkodesi
engedelyhez vagy a minositesi enged6lyhez kot1tt rcvekenyseget az engedelybl, a nyilvantaftesba
veblhez kitt)tt bvekenyseget a nyilvenbftesbl elterO m6don gyakorolja;
U a karnyezetet veszelyeztet1, szennyez1, illetve kerostt, tev'kenyseg felfaggeszrcs're,
abbahagyesera, az eredeti ellapot helyree ibserc;
c) a kornyezet szennyezese eseteben olyan intezkedes megrcbbre, amely a k'myezetszennyez'st
csdkkenti vagy megsziinteti, a kornyezet kerosod,set kizerja.
(2) A kornyezetvedelmi hatoseg - az (1) bekezdesben foglaltakon t(lmenoen - felfaggeszti, korlabzza
vagy megtiltja a hulladekgazdekoddsi enged'lyhez, minlsftesi engedelyhez kat1tt tev6kenys6g
engedelfi1l elter1 vagy engedely nekafi, valamint a nyifuenbftesba vebhez kat,tt tev€kenys,g
nyilventadAst1l efter1 vagy nyilvAntaftes netkali folfiahsat. A hatdrozat azonnal vegrehajth;t^ve
nyilvenithat6."

A Ht 86. S (1)bekezdes a) 6s b) pontjar szerint:

,,Az a termeszetes vagy jogi szemely, egyeni ve alkoz6, tov6bb6 jogi szem'lyiseggel nem rendelkez1
szeNezet, aki (anely)
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a) a hulbdekgazdelkodessal kapcsolatos jogszabely, kozvetlen0l alkalmazand6 uni6s jogi aktus vagy
h abseg i h aE roz at el6i resa it megseft i,
b) habsegi enged'lyhez, hozzeJerul6shoz, nyilvenbrTesba v6telhez vagy bejelenteshez kAtAtt
hulladekgazdekodAsi tevekenyseget engedqly, hozzajArulAs, nyilvAntadesba vetel vagy bejelentes
nelkAl, bvebbe aft6l elter6en v5gez, [ . ]
azt a kArnyezetuedehi hat6sAg a hulladekgazdelkod6si birsdg medeker1l, valamint kiszabAsAnak es
mege apit(ts1nak m5djAr1l sz6l6 kormAnyrendelet szerint hulhdekgazd1lkodesi birseg megfizercsere
kAtelezi."

A Ht 2 S (1) bekezdes 37 pontja szerint:
,,kdzszobelbt6: az a hulladekgazdAlkodesi kozszobeftaasi bvekenyseg min1siteserd szol6 torveny
szerint min6sitett nonprofit gazdasegi vrsasdg, amely a telepilles onkormenyzaftal kAt1tt
hulladekgazdekodesi kozszoqeltatdsi szerzOdes alapjen hulladekgazdAlkodAsi kazszolgAlbbst bt

A Ht 33. S szerint:
,,(1) A telepalesi dnkormenyzat az 5nkorm1nyzati hu adOkgazdalkodesi kAzfeladat e e6s\t a
k1zszolgAlbrcval kOlOft hu adekgazdekodesi kozszolgeltatAsi szerz5des 

'tjen 
biztositja

(2) A telepabsi ankormenyzat az 6nkormAnyzati hulbdekgazdekodesi k1zfeladat ell't1sAra
kozbeszenesi eAArAst folytat le, kiveve, ha a kazbeszenesekr1l sz0l6 toNeny @ bvebbiakban: Kbt.)
szerint nem kell k'zbeszerzesi euerest bfolytatni, a hulbdekgazdelkodesi kozszolgelbbsi szen6dds
megk5rcse nem taiozik a KbL alkalmazesi k1rebe, vagy ha a hulbdekgazdekodesi kdzszolgdltat1si
szenAdes megkArcse a KbL szerinti kivebli korbe esik.
(3) A felhivdsban az ajAnlatker1 meghaterozza, hogy a kAzbeszenesi elj1res soran milyen, a
hulladekgazdekodAsi k1zszolgeftabsi tevekenyseg min1siteserol sz0l0 t,rueny szerint osztAlyba
sorolt gazdasAgi szerepl1k tehetnek ajenhbt vagy ny1jthatnak be reszveteli jelentkeze$."

A Kormanyhivatal felhivja Kozszolgaltato figyelm€t, hogy a Ht. 90. S (8) bekezdese 6rtelm6ben
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast csak az a nonprofit gazdasagi tarsaseg vegezhet, amely a
telepulesi onkormanyzattal 20'13 janu '1. napjat kovet6en hulladekgazdalkodasi kozszolgattatasi
szez6dest kttott.

Kozszolgaltat6 MIN_097/2015. szamon nyilvantartAsba lett veve.

A. 
- 
Kormiinyhivatal megallapitotta, hogy Kaizszolgaltat6 eltal 2020. mercius 18. napjan

el6terjesztett k6relem, valamint annak mel16kletei hienytalanul lettek beny0jtva, illet6ieg
a rendelkez6sre il16 adatok alapjiin a t6ny6llas tisaazott, valamint nincs ellen6rdekfi iigyf6i.
A.k6relem megfelelt az 4}J.41. s (1) bekerd6s6ben fogtalt felt6teteknek, ez6rt Korminyhivatat
ielen dtint6s6t sommas eljdrisban hozta meg az Akr. 50. S (2) bekezd6s6nek b) pontja izerinti
Ugyint6z6si hatarid6n betait.

A Kormenyhivatal hataskore es ittetekessege a 71t2o1s ( t. 30 ) Korm. rendetet 8 g es 10. g
0 pontjan alapul

Az. Ak(. 124 S-valamint az elj6rdsi koltsegekr6l, az iratbetekintessel osszefugg6 koltsegteritesr6l, a
koltsegek megfizeteser6l, valamint a koltsegmentess6g r6t sz6lo 46gt2o1l. (xl. zB ) Koim. rendelet
1 S (1) bekezdes 2. pontja alapjan eljarasi kottseg az igazgatasi szotg6ttat6si dij

A fentiek ertelmeben a Kormanyhivatal az eljiir5si koltsegrol a rendelkez6 reszben foglaltak szerint
d0nt6tt

A Korm6nyhivatal a minositesi engedetyt a Ht 62. S (2) bekezdese 6s az Mtv. g s (1) bekezdese
valamint a 17. S (2) bekezdese atapjan adta ki, figyetemmet az Akr. 80. s es 8'1. s-aiban fogtaltakra

Jelen hatarozat blrosegi felulvizsgatatenak lehet6s6get az Akr. 1j4. S (1) bekezdese biztositja A
kozigazgatasl es munkaUgyi bir6seg illetekesseget Kormanyhrvatal a kOzigazgatasi perrendtanasrol
sz6lo 2017 evi I torveny (tovabbiakban: Kp ) a S (j) es 13 S (1) bekezdesei alapjan a apitotta meg
A keresetlev6l benyujt6s6nak helye 6s ideje a Kp. 39 g (1) bekezdese atapjen kerutt meghaterozasra
A targyalas tartasa iranti kerelem lehetosegerol valo talekoztatas a Kp 77. S-an alaput, amely szerint
ha egyik fel sem keri Ergyalas tartasat, es azt a birosag sem tartja sziiksegesnek, a birOsag
targyalason kivul hataroz Tdrgyalas tartasat a felperes a keresetlevelben az alperes a vediratban
kerheti. Ennek elmulasztasa miatt igazol5si k6relemnek nincs helye Az elektronikus Ugyintezesre
kdteles szemelyek k0ret az elekkonlkus Ugyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altatanos Jiabatyai16l
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szolo 2015. 6vi CC)GIl. torveny I S-a hatarozza meg A7112015. (lll. 30 ) Korm. rendelet 8. $ alapj6n
az orszagos illetekessdgLi kornyezetvedelmi hatosag a Kormanyhivatal.

A teljes eljerasban tdrten6 elbiralas lehetoseget az Akr 42 S biztositja.

Jelen hatarozat az Akr.82 S (1) bekezdese alapten a kozlesevel v6gleges.

Budapest, 2020. mercius 24.

Or. Tarnai Richard kormanymegbizott
neveben es megbizasab0l:

Kapiak: Ugyintez6i utasitas szerint

Orszigos Kttmyezclvedclmi ts Tc rmesrc t\ idclm i ['6oszt6ly
l0l6 Budapcsl. Miszaros utca 5{t/a

Telefon: (06-l) 221-9100 Fax: (06-l) 224-9163

o)

%":.',ry

))



PE/KTFO/01950-212020. igyialszamf enged6ly 1' szimri mell6klete

Bevont kozszolqaltat6i alvellalkozok:

-BloKoMP6csivaros.izemeltet6si6sK<irnyezetgazdilkodisiNonprofitKorl6toltF"il 
1lil.,L'i'i; Iy'iiJ",'#::Ji: tov6bbiakban:

6. iktat6szemon kiadott veszelyes hulladekok

k szellit6sara es gyti.ltesere vonatkozo engedely

alaPjen,

- Szentl6rinci K6ziizemi Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gg Tirsas6g (szekhely:

7940 Szentlorinc, Pecsi rlt 21., KUJ: 100329645)

. a Baranya fr4"gy"i 
' 

io|.'anyhrvatal Pecsj 
. 
Jaresi Hivatala eltal 1176-7120'19

ugyiratszamon firoott n"i' '"""6lyes 
hulladekok gytijtesere es szallitasera vonatkoz6

engedelY alaPJ6n,

karr0en Miikaid6 R6szv6nytarsasag (szekhely:

2019 ugyiratszemon mOdositott' . a

iktatoszamon kiadott nem veszelyes

atkoz6 engedelY alaPl5n'

- BON t Felel6ss6g[ Tirsas6g (szekhely:

7150 gyiratszamon kiadott nem veszelyes

,4r.l,l'o'
J i!

't.7+ j-
'? b.' '

orszirsos Kom) cTeN'delmi e) Termeszclvedclmi fSosnAl)

loit Budapest' Mctuaros utca 58/a
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