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A Pest Megyei Kormdnyhivatal (a tovdbbiakban: Kormdnyhivatal), mint hat6skorrel rendelkez6 elso
Szolg6ltat6 Nonprofit
52., KUJ: 100279306,

: 1 1 541 587 -381 1 -57 2-02,
PE/KTFO/o 1 950_2t2020.

visszavon6sa mellett -
C/1. min6sit6si osztilyba sorolja

6s r6sz6re a hullad6kgazddlkod5si kozszolg6ltat5si tevekenys6g v6gzes6re vonatkozo

Melleklet: 1. sz6m0 mellektet

min6sit6si enged6tyt

ad ki az alabbiak szerint:

l!.

A hulladekgazd6lkod6si kOzszolgdltat6s v6gz6se

' a somogy Megyei Korm6nyhivatal Kaposv6ri J6r6si Hivatala 6ltal so-04ZKo/1509-1 1t2o1g.
Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

a

a

a.. Baranya Megyei Kormdnyhivatal P6csi J6rasi Hivatala (a tovabbiakban: pecsi J5r6si
H ivatal) 6llal 277 3-1 OtZl 1 9. Ugyiratsz6mon kiadott en ged6ly,
a Baranya Megyei Kormdnyhivatal6ltal 10764-1}t2o1b. iktitoszdmon kiadott enged6ly,
?-_P3raly€ Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 10765-13t2015. iktatosz6mon kiegeszitett
10765-121201 5. iktat6szdmon kiadott enged6ty,
a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 5ltal 9842-17t2015. iktatosz5mon kijavitott gg42-16t2015.
iktat6szdmon kiadott engedely,
a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 5ltal 13254-8t2015. iktatosz5mon kiadott enged6ly,
a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 13982-9t2015. iktatosz6mon kiadott engeOefy,
a Barany a Megyei Korm5nyh ivata I 6ltal 1 3986-8/20 1 5. iktatosz6mon kiadott engeOef y,a Kormanyhivatal 5ltal PE/KTFo/o3181-4t2020., PE/KTFO/00363-2 t2}1g.,

7. Ugyiratsz5mokon modositott, az Orszdgos
lUgyel6seg (a tov6bbiakban. FofelUgyet6s6g)
dott enged6ly,
012016 Ugyiratszdmon kijavitott, 6651-9/20i6.

ugyiratszdmon kiadott enged6ly,

a

a

a

a
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. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 5ltal 6652-1012016. Ugyiratsz6mon kijavitott, 6652-9/2016
Ugyiratsz5mon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Korm5nyhivatal 6ltal 7224-1312016. Ugyiratsz6mon kiadott enged6ly,

. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal altal 7225-1012016. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Korm5nyhivatal 6ltal 7226-1012016. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal 6ltal 8857-912016. Ugyiratsz6mon kiadott engedely,

. a Baranya Megyei Korm6nyhivatal 6ltal 9108-9/2016. ugyiratsz5mon kiadott enged6ly,

. a P6csi J6r5si Hivatal 6ltal 1967-912017. Ugyiratszdmon modositott, a Baranya Megyei
Kormdnyhivatal 6ltal 7009-'l 312016. Ugyiratszdmon kiadott enged6ly,

. a P6csi Jdrdrsi Hivatal altal 3763-912018 Ugyiratsz5mon m6dositott, 3314-1312017.
ugyiratszdmon kiadott engedely,

. a P6csi J6rAsi Hivatal Altal3324-1112017. Ugyiratsz6mon kiadott enged6ly,

. a P6csi Jdr6si Hivatal irltal 3599-1012017 . Ugyiratsz5mon kiadott engedely,

. a Tolna Megyei Korm6nyhivatal Szekszdrdi JdrrSsi Hivatala (a tov5bbiakban: Szeksz6rdi

J6rdsi Hivatal) dltalTO-04G18012064-1112017 iktat6sz6mon kiadott engedely,
e a Szekszdrdi J6rdsi Hivatal 6ltal TO-04G/80/2339-1312017 rklat6szamon kiadott enged6ly,
. a P6csi Jdr6si Hivatal dltal 4563-1012017. Ugyiratsz6mon kijavitott, 4563-912017.

Ligyiratszdmon kiadott engedelY,
. a P6csi J6r6si Hivatal 6ltal 4524-1012017. Ugyiratszdmon kijavitott, 4524-912017.

Ugyiratszdmon kiadott enged6lY,
. a Pecsi Jar6si Hivatal dltal 4846-'1 112017. Ugyiratszdmon kiadott engedely,
. a P6csi J6r5si Hivatal dltal 4396-'1312018. Ugyiratszemon kiadott engedely,
. a P6csi J5r5si Hivatal 6ltal 46-18t2020. Ugyiratsz6mon kiadott egys6ges kornyezethaszn6lati

engedely

szerinti tev6kenysegeket, azaz nem vesz6lyes hulladekok szallit6sat, gyUjtes6t, el6kezeles6t,

hasznosit6s6t, 6rtalmatlanit5sit es vesz6lyes hulladekok gyrijteset, valamint jelen enged6ly

1. sz6mri mell6klete szerint bevont kOzszolg5ltatoi alv6llalkozok hulladekgazd6lkod6si
enged6lyeinek figyelembev6tel6vel vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hulladek gytijteset es szdllit6s6t
foglalja mag6ban.

Kozszolg6ltato a hulladekgazdalkoddsi kOzszolg5ltat5si tev6kenys6g ell5t5sdhoz kozszolg6ltatoi

alvAllalkoz6kat vesz igenybe. A kOzszolgdrltat6i alvSllalkozokat es engedelyeiket jelen hatdrozat 1.

szdm0 mell6klete tarlalmazza.

2.) A hullad6k faitSja. tipusa. jelleqe. mennyis6qe 6s iisszet6tele:

Orszagos KomyezeWedelmi ds Termeszetvedelmi Foosztaly
l0l6 BudaPest, Meszdros utca 58/a,

Telefon: (06-l) 224-9100 Fa.x: (06-l) 224-9163

Azonosit6
kod

Megnevez6s
Mennyis6g
(tonna/6v)

02

MEZ6GAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTUNAS TERMELESB6L,
Eno6cnzoALxodAseoL, VeoAszlreoL, HALASZATBoL,
EuilruszeR- EL6ALLiTA'seoL Es -relooLcozAsBoL szARMAzo
HULLADEK

02 0'l
mezcigazdasig, kert6szet, akvakult[16s termel6s, erd69azd6lkodSs,
vad6szat 6s hal6szat hullad6ka

02 01 04 m(anyaghulladek (kiveve a csomagol5s) 223

02 01 10 femhullad6k 223

08

BEVONATOK (FESTEKEK, L
rOuir6euYAGoK Es
KISZERELESEg6I-, FORGAL
SZARMAZO HULLADEK

08 03
nyomdafest6kek gy6rt6s6b6l, kiszerel6s6bcil, forgalmazSs6bol 6s
felhaszn5l6s6bol sz5rmaz6 hullad6k

08 03 17. vesz6lyes anyagokat tartalmazo, hulladekk5 v6lt toner 185



09 rEruvrEpeszETt rpAR HULLaoExa

09 01 f6nyk6p6szeti ipar hullad6ka

09 01 10 egyszer haszn5latos fenykepez6gep, 6ramforr6s n6lkul 223

09 01 11. egyszer haszn6latos fenyk6pezog6p, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonoslt6 k6ddaljelolt tetelekhez tartozo 6ramforrdst is tartalmaz 23

09 01 12
6ramforrdst is tartalmazo, egyszer haszn6latos fenykepez69ep, amely
kUl6nbozik a 09 01 11-t6l 223

13
OLAJHULLADEK ES R TOIYETOruY UZCURruVRG HULLADEI<R lriVEVE
az 6tolajokat, valamint a 05 6s a 12 f6csoportokban meghatirozott
hullad6kot)

13 02 motor-, hajt6m[- 6s ken6olaj hullad6k

13 02 05" 5sv6nyolaj alapu, klorvegyUletet nem tartalmazo motor-, hajt6m0- 6s
ken6olaj 230

13 02 06. szintetikus motor-, hajtomri- es ken6olaj 23

13 02 07* biol6giailag konnyen lebomlo motor-, hajtomLi- 6s ken6olaj 23

15
csoMAcolAst uur_t_ADEK; KoZELEBBR6L MEG NEM HATAROZOTT
FELITATO ANYAGOX - (ABSZORBENSEK), TORLoXeruO6k,
SZUR6ANYAGoK Es vEo6nunAzar

15 01
csomago!6si hullad6k (bele6rtve a vitogatottan gy0jt6tt telep0l6si
csomagolSsi hullad6kot)

15 01 01 papir 6s karton csomagol5si hulladek 21 900

15 01 02 mrianyag csomagol5si hulladek 11 500

15 01 03 fa csomagolasi hulladek 2 630

15 01 04 f6m csomagol6si hulladek 2 550

15 01 05 vegyes 0sszet6tel0 kompozit csomagoldsi hullad6k 2 120

15 01 06 egyeb, kevert csomagol5si hulladek 62 100

15 01 07 Uveg csomagol6si hullad6k 8 750

15 01 09 textil csomagol5si hulladek 2 630

15 01 10"
vesz6lyes anyagokat maradekk6nt tartalmazo vagy azokkal szennyezett
csomagol6si hulladek 1 '150

1501 11-
vesz6lyes, szil6rd porozus m6trixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 femb6l keszult
csomagol6si hulladek, ide6rtve a kiUrUlt hajt6gdzos palackokat 115

16
A HULLADEX.ISCYZEKBEN K6ZELEBBR6L MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK

16 01

a k6zleked6s (szillit6s) kii!6nb6z6 teriileteir6l szArmazo hutlad6kk6 v6tt
g6pj5rmfi (ide6rtve a terepj6ro jirm(vet is), a huilad6kki v6!t g6pj6rmfi
bontAsibo!, valamint karbantart6sib6l szarmazo hullad6k (kiv6ve a 13,
a 14 f6csoportokban, a 16 06 6s a 16 08 alcsoportokban meghatirozott
hullad6k)

16 01 03 hulladekk5 v5lt gumiabroncsok 1 650

16 01 07* olajszU16 23

16 01 13. f6kfolyad6k 23

16 01 14" vesz6lyes anyagokat ta rtal mazo fa gySl lo folyadek 23

16 01 17 vasf6mek 100

16 0'l 18 nemvas femek 100

16 01 19 mtlanyagok 50

Orszagos Kdmyezetvedelmi ds Term6szetv6delmi Fciosztrily
l0l6 Budapest, Meszdros utca 58/a

Tclefbn: (06-l\224-9100 Fax: (06-t) 224-9163



16 01 20 uveg 50

16 06 elemek 6s akkumul6torok

16 06 01. olomakkumul5torok 230

17
Epiresr-eoNTAsr HULLADEK (BELEERTVE
TERULETEKRoL KITERMELT FOLDET IS)

A SZENNYEZETT

17 01 beton, t6gla, cser6p 6s ker6mia

17 01 01 beton 1 080

17 01 02 tegla 880

17 01 03 cser6p 6s ker6mia 730

17 01 07
beton, tegla, cser6p 6s ker6mia frakcio vagy azok kever6ke, amely
kUlOnbOzik a 17 01 06t61

73 000

17 02 fa, iiveg 6s mfianyag

17 0201 fa 701

17 0202 uveg 872

17 0203 mUanyag 732

17 04 f6mek (bele6rtve azok otvozeteit is)

17 04 01 vOros16z, bronz, s6rgarez 4B

17 04 02 alumlnium 48

17 04 03 olom 48

17 04 04 cink 48

17 04 05 vas 6s ac6l 48

17 04 06 on 48

17 04 07 femkeve16k 48

17 04 11 kdbel, amely kUl0nbOzik a 17 04 10-t6l 48

17 05
f6ld (ide6rtve a szennyezett tertiletekrSl sz1rmaz6 kitermelt f6ldet),
ktivek 6s kotr5si meddci

17 05 04 fold es kdvek, amelyek kUlOnbOznek a 17 05 03{ol 4 000

17 06 szigetel6anyagokat 6s azbesztet tartalmazo 6pit6anyag

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

17 08 gipsz alap[ 6pit6anyag

17 08 02 gipsz-alapri epit6anyag, amely kUl0nb6zik a 17 08 01{61 548

17 09 egy6b 6pit6si-bont6si hullad6k

17 09 04
kevert epitesi-bont5si hulladek, amely kUl6nb6zik a 17 09 0'1-tol,
a17 09 02-t6l6s a 17 09 03tol

3 730

19

HULLADEKKEZEL' IETCSITUENYEKB6L, A SZENNWIZET
xEpz6oEsEruex TELEPHELYEN K1VUL KEZEL0
SZENNWiZTISZTiTOKBOL, VALAMINT AZ IVOV1Z ES IPARI VV
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

19 05 szil6rd hullad6k aerob kezel6s6b6l sz6rmaz6 hullad6k

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

19 05 03 e16ir5stol elte16 min6s6gU komposzt 3 000

19 05 99 kOzelebbrol meg nem hat5rozott hulladek 60 500

Orszdgos K0rnyezetvedelmi €s Termdszetvedelmi F<!osztaly
I 0 I 6 Budapcst. Meszdros utca 58/a

Telefon: (06-l ) 224-9100 Fax: (06-l ) 224-9163
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19 12
kdzelebbr6l meg nem hatirozott mechanikai kezet6sb6l (pl.
oszt6 lyoz6s, a pritis, t6m6rit6s, pel let k6szit6s ) szArmaz6 h u I tad6 k

19 12 01 papir 6s karton 6 850

19 12 02 f6m vas 2 500

19 12 03 nemvas f6mek 1 550

19 12 04 mtianyag 6s gumi 2750
19 12 07 fa, amely ktrlOnbOzik a 19 12 06{ol 300

19 12 0B textili6k 1 050

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

19 12 10 69het6 hullad6k (pl. kever6kb6l keszitett tUzel6anyag) 101 000

19 12 12
egyeb, a 19 12 11{61 kulOnb0z6 hullad6k mechanikai kezel6s6vel nyert
hulladek (ide6rtve a kevert anyagokat is) 65 500

20

TELEPULEST HULLADEx lnAzreRTAs! HULLADEK Es I HAzTARTASI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELM!, IPARI ES IUTEZNAEHVI
HULLADEK), TDEERTVE AZ ELKur-oruirerreN GY0JToTT FRAKCIOT
IS

20 01 elktiliinitetten gyfijtdtt hultad6k frakciok (kiv6ve a 1S 01)

20 01 01 papir 6s karton 5 500

20 01 02 uveg 1 950

20 01 10 ruhanem0 740

20 01 11 textlli6k 740

20 01 13* oldoszerek 115

20 01 14. savak 23

20 01 15. l0gok 23

20 01 17* f6nyk6peszeti vegyszer 23

20 01 19* nOv6nyv6do szer 230

20 01 21. f6nycsOvek es egyeb higanytartalm( hulladek 115

20 01 25 6tolaj 6s zsir 230

20 01 26. olaj 6s zsir, amely kUlOnbOzik a20 0125-t6t 23

20 01 27. vesz6lyes anyagokat tartalmazo festekek, tint6k, ragaszt6k 6s gyantdk 230

20 01 28 festekek, tint6k, ragasztok es gyantdk, amelyek kUlonboznek a 20 01 2T-t6l 260

20 01 29* vesz6lyes anyagokat tartalmazo mososzer 23

20 01 30 mos6szerek, amelyek kUl0nbOznek a20 01 29-t6l 48

20 01 32 gyogyszerek, amelyek kUlonb6znek a 20 01 31tol 73

20 01 33*
elemek 6s akkumul6torok, amelyek kozOtt a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
16 06 03 azonosito k6ddaljelOlt elemek es akkumul6torok is megtal6lhat6k 230

20 01 34 elemek 6s akkumulatorok, amelyek kUlonbOznek a 20 01 33-tol 73

20 01 35. vesz6lyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos 6s elektronikus
berendez6sek, amelyek kUlOnboznek a20 0121-t6t 6s a20 0123-t6l 1 150

20 01 36
kiselejtezett elektromos es elektronikus berendez6sek, amelyek kulonbOznek
a20 01 21-t61, a20 01 23161 es a 20 01 35{61 2 800

20 01 37. vesz6lyes anyagokat tartalmazo fa 115

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

Orszagos KOrnyezetvedelmi es Termcszctvddelmi Foosztdly
I 0 I 6 Budapest, Meszdros utca 58/a.

Telefon: (06-l\224-9100 Fax: (06-l) 224-9163
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20 01 39 mLianyagok 5 200

20 01 40 f6mek 3 300

20 02
kertekb6! 6s parkokb6l szArmazo hullad6k (a temettii hullad6kot is
bele6rtve)

20 02 01 biologiailag lebomlo hulladek 36 300

20 0202 talaj 6s k6vek 500

20 02 03 egyeb, biologiailag lebonthatatlan hulladek 850

20 03 egy6b telepUl6si hullad6k

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

20 03 02 piacokon kepz6do hulladek 1 600

20 03 03 0ttisztit6sbol szdrmazo marad6k hulladek 1 700

20 03 07 lomhulladek 43 500

20 03 99 k6zelebbr6l meg nem hatdrozott lakoss6gi hulladek 3 500

Osszesen: 909 402

Kozszolg5ltato hulladekgazd6lkod5si kozszolg6ltat6si tev6kenys6g6t Abaliget, Adorjds, Alsomocsoldd,
Als6szentm6rton, Aparhant, Ap6tvarasd, Aranyosgad6ny, Ata, Babarc, Babarcszolos, Babocsa,
Bakoca, Bakonya, Baksa, Bdnfa, Bar, Baranyahidv6g, Barcs, Basal, Belv6rdgyula, Beremend,
Berkesd, Besence, Bezedek, Bics6rd, Bikal, Birj6n, Bisse, Boda, Bodolyab6r, Bog6d,
Bog5dmindszent, Bogddsa, Boldogasszonyfa, Boly, Bonyh6d, Bonyh6dvarasd, Borj6d, Bosta,
Botykapeterd, BUkkosd, Burus, C0n, Cs6nyoszro, Csarnota, Cseb6ny, Cserdi, CserkIt, Csert6,
Csikostottos, Csonkamindszent, Dalmand, Dar5ny, DencshAza, Dinnyeberki, Diosviszlo, Dombov5r,
Dr6vacsehi, Dravacsepely, D16vafok, D16vag6rdony, Drdvaiv5nyi, D16vakereszt0r, Dr6vapalkonya,
Dr6vapiski, Dr6vaszabolcs, Drdvaszerdahely, DrfvaszlAra, Dr6vatam6si, Eger5g, Egyh5zasharaszti,
Egyh6zaskoz6r, Ellend, Endroc, Erdosm6rok, Erdosmecske, Ezs6bet, Fazekasboda, Feked,
Fels6egerszeg, Fels6szentmdrton, Ga16, Gerde, Geresdlak, Gilvdnfa, Gordisa, G6rcs0ny,
GOrcsonydoboka, Gy6d, Gy0ngyfa, Gyongy0smellek, Gy0re, Hark5ny, HAssdgy, Hegyh5tmaroc,
Hegyszentm6rton, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Himeshdza, Hirics, Hobol, Homokszentgy0rgy,
Horv6thertelend, Hossz0heteny, Husztot, lbafa, lllocska, lpacsfa, lstvSndi, lv6nbattydn, lv6nd6rda,
lzm6ny, Jdgonak, Kacsota, Kakasd, K6kics, K6lm6ncsa, Kaposszekcs6, KdrAsz, K6s6d,
Kast6lyosdombo, Katddfa, K5toly, Kekesd, K6mes, Kemse, KeszU, Ket0jfalu, Ki16lyegyh6za,
Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisbudm6r, Kisd6r, Kisdorog, Kishajm6s, Kishars6ny, Kisherend,
Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippo, Kism6nyok, Kisnyar6d, Kistam6si, Kistapolca, Kist6tfalu, Kisvejke,
Kisszentm5rton, Komlo, Komlosd, Koros, Kov5cshida, Kov6cssz6ndja, Koz5rmisleny, K0bleny,
Kokeny, Kolked, Kov5gosz6l6s, K6vdg6tottds, Lak6csa, Ldnycs6k, Lap6ncsa, Lengyel, Liget, Lippo,
Lipt6d, Lothird, Lov6szhet6ny, L0zsok, MSgocs, Magyarb6ly, Magyaregregy, Magyarhertelend,
Magyarlukafa, Magyarmecske, Magyarsarlos, Magyarsz6k, Magyartelek, Majs, M5nfa, Mar{za, Marfa,
Mdriak6m6nd, Markoc, Marocsa, M5rok, Martonfa, Matty, Mdza, Mecseknddasd, Mecsekpoloske,
Mek6nyes, Mezod, Mindszentgodisa, Moh6cs, Monyor6d, M6cseny, Mucsfa, Nagybudm6r,
Nagycs5ny, Nagyhars5ny, Nagykoz6r, Nagym6nyok, NagynyarSd, Nagypall,. Nagypeterd, Nagytotfalu,
Nagyv6ty, Nagyvejke, Nemeske, Nyugotszentezs6bet, Ob5nya, Ocs6rd, 6falu, Okor5g, OkorvOlgy,
Olasz, Old, Orflj, Oroszlo, Ozdfalu, Pal6, Palkonya, Palotabozsok, Papr6d, Patapoklosi, Patosfa,
P6cs, P6csbagota, P6csdevecser, P6csudvard, P6csv5rad, Pell6rd, Pereked, Peterd, P6terhida,
Pisko, Pocsa, Pog6ny, Potony, R6dfalva, Regenye, Rinya[jlak, Rinya0jnep, Romonya, Rozsafa,
Sdmod, 56rok, Sasd, Sdtorhely, Sellye, Siklos, Siklosbodony, Siklosnagyfalu, Somberek,
Somogyapdti, Somogyaracs, Somogyhdrs5gy, Somogyhatvan, Somogyviszlo, Sosvertike, Sumony,
Szabadszentki16ly, Szajk, Szal6nta, Szalatnak, Szaporca, SzArAsz, Sz6szv6r, Szava, Szeb6ny,
Szederk6ny, 5z6kelyszabar, Szello, Szemely, Szentborb6s, Szentd6nes, Szenteg6t, Szentkatalin,
Szentl6szlo, Szentl6rinc, Szigetvdr, Szilagy, Szilv5s, Szoke, Szoked, Szo16ny, Szulim6n, Szulok,
Sztir, Teklafalu Tengeri, T6senfa, T6seny, T6fLi, Tot0jfalu, Tdttos, T0rony, Udvar, Ujpetre, Vajszlo,
V5rad, V6ralja, Varga, Vds6rosbec, V6zsnok, Vejti, V6keny, Veleny, Vemend, Versend, Villany,
Vill6nyk6vesd, Vokany, ZAdor,ZalAta,ZAvod, Zengov5rkony,Z6kkozigazgatdsiterUlet6n v6gezheti

Orszdgos K0rnyezetvedelnri cs'l'errniszetvedelmi Foosztiily
I 0 I 6 Budapest, Misz6ros utca 58/a

Telcfon. (06-l)224-9100 lrax: (06-l ) 224-9163



4.) Telephelvek:

' hullad6kkezel6 k0zpont: 7570 Barcs, N6methegy ttO4TglS hrsz. (KTJ: iO237Bg9i),
' huladekgytljto udvar, 5trakodllom5s, komposzt6lo telep: 77OO Moh6cs, 16416. hrsz.

(KTJ. 102232892),
. hullad6kgyrijto udvar. 2720 plcsvdrad, 096/1 hrsz. (KTJ: 10228971s),o hulladekgyr.ijt6 udvar: 7349 szflszvar, 437 t4 hrsz. (KTJ:1 022g9z26),. hullad6kgy0jt6 udvar: 2754 P,o|y,0199. hrsz. (KTJ: 102S19081),o hulladekgyrljto udvar: 7900 szigetvar,2o99t1 hrsz. (KTJ: 102519380),o hullad6kgyr'jjt6 udvar 6s Strako 5llom6s: 7940 Szentl6rinc, O2O7 t12 hrsz. (KTJ: 10251 448g),. hulladekgyUjt6 udvar: 7800 Sikt6s , 462 hrsz. (KTJ: 1 02519324),

' hullad6kgyujt6 udvar: T342M6gocs, 080/1 hrsz. (KTJ: 1o2s1g2og),. hullad6kgyr.ijto udvar: 7960 Selrye,062t1hrsz. (KTJ: 10251929g),. hulladOkgyrijt6 udvar: 7682 Bukkosd,1z4t2 hrsz. (KTJ: 1024s29,03),. hulladekgyujt6 udvar: 7936 szenfldszt6, 030 hrsz. (KTJ: 102519357),o hulladekgyiljto udvar: 7537 Homokszentgyorgy, 171t4 hrsz. (KTJ: 102364g16),o hullad6kgyr.jjt6 udvar: 7822 Nagyhars6ny, 0483/9 hrsz. (KTJ: 102s19232),
' hullad6kgyiijt6 udvar: 7370 Oroszl6, kUlterUlet O21hrsz. (KTJ: 102519216),
' hullad6kgy0jt6 udvar: 7815 Hark6ny, kulteruletOz2gtlg hrsz. (KTJ: 102519117),. hullad6kgyrijt6 udvar: 7150 Bonyhed,zsi2. hrsz. (KTJ: 1023j;t186),o hullad6kgyujt6 udvar: 7631 Pecs, Postagalamb utca 3.,23760t54. hrsz. (KTJ: i0250667g),o hullad6kgyUjt6 udvar: 7628 Pecs, Eperf5s ut 3. 42099. hrsz. (KTJ: 101336021)o hulladekgyiljto udvar 6s 5trak6allom5s. 7633 Pecs, Szigeti tanya 12-14. 526716. hrsz.

(KTJ: 1 024871 59),

' hulladekgy0jt6 udvar 6s 6trak65llom5s: 7361 Kaposszekcso, 564 hrsz. (KTJ: 1024611g3),o hullad6kkezel6 k6zpont: 7639 Kokeny,057,059,063/9, Szitvds 021 hrsz. (KTJ: 10046a9'e9y,o 6trak6dllomds: 7300 Koml6, Batthy6nyi u.0132 hrsz. (KTJ: 1o22o64tg),
' hullad6kgyujt6 udvar: 7300 Komr6,2946tB hrsz. (KTJ: 102206468),. hullad6kgyiljto udvar: 7975 K6t0jfatu, 063/2 hrsz. (KTJ: 1o2s1g1t3).
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4.

A hulladekgazd:ilkodasi kdzszolgdltat6si tev6kenys6get KOzszolgdltato kiz616lag a ll/3.
let6n v6gezheti.
ekenyseg v6gz6se sordn be kell tartani a
elyekben foglalt et6ir5sokat.
6ltatSsi tevekenys6ge sordn nem lepheti tul
t.
lom ellen6re a hSztartdsi, vagy a h6ztartdsi

hulladekhoz hasonl6 hullad6k gy[ijt6sere szolg6lo gyUjt6edenybe veszelyes n-ultaOet kerirt, a
K0zszolg6ltat6nak a vesz6lyes hulladekot ai ebialiiast megel6zoen, vagy a telephely6re
tdrten6 beszdllitSst kdvetoen a nem vesz6lyes hulladekt6l et fett kUlon-itenie, ha erre a
mUszaki lehet6segei biztositottak.
A min6sltesi engedely nem mentesit az egyeb enged6lyek meglete al6l, hulladekgazd6lkoddsi
kOzszolgdltat6si tevekenyseg megfelel6 hulladekgizd5l-kodasi 6ngedety birtok6bai v6gezhet6.A hulladekgazddlkod6si kdzszolg6ltat5s so16n Atvett 6s sz-attitoti huilad6kok ii.aroag
engedellyel rendelkez6 hullad6kkezelo r6sz6re adhatoak 5t az engedelyeben szerepl6 6tveteli
mennyis6g erej6ig.

n vagy korm6nyrendeletben
lamint az ingatlanhaszn516
neteltethet6.

gondoskodni koteres a kozszorgdrtat6si terureten. 
dat folyamatos ell6tSs5rol

A hulladekgazddlkod6si k6zszolg5ltat6s kereteben Kozszolg5ltato koteles az ingalanhaszn5lo
5ltal K0zszo196ltato sz5llit6eszkoz6hez rendszeresltett gy0jtoedenyben gyri]tott teleputesi
hulladekot, hSztart6sban kepz6d6 zdldhulladekot, vegyeJ-nuttaOefoi, ett<u'ionitetten gyrijtott
hulladekot osszegytijteni 6s elszSllitani, a lomtalanitii kor6be tartozo tomhullad6kokat az
ingatlanhaszn6lotol osszegy0jteni, 5tvenni 6s elsz5llitani, valamint az illtala uzemeltetett
hulladekgyLijt6 ponton, hulladekgytijt6 udvaron gyrijtdtt vagy 6tv6teli helyen dtvett hulladekot
Osszegytijteni 6s elsz6llitani a mindenkorijogszab5lyi eloirdsok figyelembev6televel.
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Orsziigos Komyezetv6delmi es Termdszetvedelmi F<ioszt6ly
l0l6 Budapest, Mdsz6ros utca 5g/a.

Telefon: (06-l)224-9100 Fax: (06-l) 224_9163
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10 A hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s keret6ben Kdzszolgdltato kOteles az elhagyott, vagy
ellen6rizetlen korUlm6nyek kOzOtt elhelyezett hulladekot osszegyrijteni, elsz6llitani,
gondoskodni az elhagyott vagy ellen6rizetlen kOrUlm6nyek kOzott elhelyezett hulladek
kezel6s6rol, ha erre a telepul6si 6nkormdnyzattal megkotott hulladekgazd5lkodasi
kOzszolgdltat5si szezod6se kiterjed.
KOzszolg6ltatonak gondoskodnia kell a hullad6kgazd€rlkod5si k6zszolg6ltatSs k6r6be tartozo
hullad6k kezel6s6rol.
Kozszolg6ltatonak legaldrbb 6vente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanlt6s
megszervez6s616l, a lomtalanlt6s sor5n KOzszolg5ltatonak 6tadott vagy a kozteruletre
helyezett lomh u llad6k 6tvetele16l, Osszegytljt6s6rol, elsz6l I it6s6rol.
Kozszolg5ltat6 hulladekgazdalkod6si kOzszolg6ltat6son kivUli egyeb hulladekgazd6lkod6si
enged6lyhez vagy nyilv5ntartSsba v6telhez kOtOtt hulladekgazddlkod5si tev6kenyseget kOteles

0gy megszervezni, hogy az a hulladekgazd6lkodasi kOzszolg6ltat6si tevekenys6g6t ne

vesz6lyeztesse.
KOzszolgdltato hulladekgazddrlkod6si kOzszolg5ltat5son kivUli egyeb hulladekgazdalkod5si
enged6lyhez, illetve nyilvAntart5sba v6telhez k6tdtt hulladekgazd6lkoddsi tevekenysegebol
szAr mazo e red m6ny6t kOteles a kOzszol g 6 ltat6s ra fo rd itan i.

A hulladekgazd6lkod5si kOzszolgdltatSs k6r6be tartoz6 hulladekkal kapcsolatos nyilv6ntartdsi
6s adatszo196ltatasi kOtelezettsdgek teljesites616l a KOzszolg6ltatonak gondoskodnia kell

Kozszolg6ltato koteles az ingatlanhaszn6l6t folyamatosan tdjekoztatni az elkUl6nltett gytljtes

Osztonz6se 6s hatekonys5g6nak novel6se 6rdek6ben jogszab6rlyban meghat6rozott
tartalommal es modon.
Kozszolg6ltato kOteles biztositani, hogy az ingatlanhasznSl6 a vegyes hulladek gyUjtesehez
legalabb 2 kUlonb0z6 tirmertekti gyUjtoedeny kdzUl v6laszthasson. A gytlijt6edeny m6ret6nek
igazodnia kell az 6rintett ingatlanon k6pz6d6 hulladek mennyis6g6hez, valamint meg kell

felelnie a hat6lyos jogszabalyi el6ir5soknak
Kozszolg6ltato koteles a telepUl6si hulladek elkUlOnitett gyUjtesere szolgdlo gytijt6ed6nyt
a gyrijtoedenyben elhelyezhet6 hulladekfajt5ra 6s -jellegre vagy tlpusra utalo, egyertelm0en
felismerheto 6s megkUlonbOztetheto szinnel, valamint jelz6ssel vagy felirattal ell6tni.

A feliratnak tartosnak, jol l6thatonak 6s olvashatonak kell lennie. Ha a telepUlesi hullad6kot
hullad6kgy(jto zsakban gy(jtik, a zs6kot olyan szinnel, jelz6ssel vagy felirattal kell ell5tni,
amelyb6l egyertelmUen kiderUl, hogy a zsdk milyen hulladekot tartalmaz
A hulladekgazd6lkoddsi kOzszolg6ltatds ko16be tartozo hulladek elsz5llitdtsdt zArhalo kont6ner
vagy a kiporzdst 6s kisz6roddst megakadAlyozo, idelglenes takar5s0 kont6ner alkalmaz5s5val
6s az e felteteleket biztosito, az egyes hulladekfajt6k dtv6tel6re alkalmas felepitmennyel
rendelkez6 ce196ppel, szdllitoj5rmUvel kell v6gezni a k0rnyezet vesz6lyeztet6s6t,
szennyez6s6t, kdros it6s 6t kizAr6 modon.
KOzszolg6ltatonak az elkUlonitetten gyUjtOtt telepUlesi hulladekot szukseg szerinti
gyakorisaggal, a vegyes tov6bb6 mAs fajt6j0, jellegti vagy tipustl hullad6ktol elkUlOnitve kell

elsz5llitania.
KOzszolg6ltatonak ha jogszab6ly elt6r6en nem rendelkezik a vegyes hulladek

Osszegyrijtes6r6l 6s elsz5llit6s6rol hetente legalabb egy alkalommal gondoskodnia kell

Kozszolg5ltatonak - jogszab5lyban foglalt kivetellel az ingatlanhaszn6lot6l legal6bb
a mUanyag-, fem-, papir- es vegyes hulladekot hlzhoz men6 gyUjt6si rendszerben kell

elsz5llltania.
Amennyiben KOzszolg6ltato hullad6kgyUjt6 udvart Uzemeltet, biztositania kell az egyes
hullad6kgazd6lkoddsi l6tesitm6nyek kialakit5s5nak 6s Uzemeltet6s6nek szabSlyairol szolo
24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet (a tov5bbiakban. 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet)
1. melleklet6ben meghat6rozott mUanyag-, fem- 6s papirhulladek elkUl6nltett gyLljteset az
6ltala Uzemeltetett hullad6kgyUjt6 udvarban is. Ha az Uveghulladek elkUlonitett gytijt6s6t a
K6zszolg5ltalo hlzhoz men6 gyrijtesi rendszer keret6ben nem biztosi\a, az Uveghullad6kot
legal6bb hulladekgytljto udvarban es hulladekgytijt6 szigeten kell dtvennie.
Ha a hulladekgazd6lkoddsi kOzszolgaltat6s korebe tartozo hulladek KOzszolgdltato 6ltal
torten6 6tv6telekor, osszegyUjtesekor, elsz6llit6sakor a hullad6k a gytijtoedenybol kiesik vagy

kisz6r6dik, a hulladek felszed6s616l 6s elsz6llitdsdrol, valamint a teritlet megtisztit6sdrol
Kdzszolg6ltatonak halad6ktalanul gondoskodnia kell.
A hulladekgazd6lkoddsi kOzszolg6ltat6s kor6be tartozo hulladek ingatlanhaszn5lotol torten6
6tvetelet, osszegytijtes6t es elsz6llit5s6t v69zo K6zszolg6ltato gytijtoj6rmtiv6n munk5t v6gz6
alkalmazottak kozUl legalabb egy jelenlevonek a hullad6k 5tv6tel6re, 0sszegytijtes6re
vonatkozo alapfokti szaki16nyri k6pesitessel kell rendelkeznie.
KOzszolgdltat6 az elkUl6nitetten gyrijtott hulladek hasznosit6sdt vagy 6rtalmatlanit5sdt
megelozoen gondoskodik a hulladek v5logatomlibe torteno elszdllit6sdrol, valamint a

hasznosithato 6sszetev6knek e16k6szit6 m(velet [tjan tdrten6 v6logat6s6rol

Orsz6gos Kdrnyezewedelmi es Termdszewedelmi Foosztdly
l0l6 Budapest, Meszdros utca 58/a.

Telefon: (06-l ) 224-9100 Fax: (06-l) 224'9163
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Anyag6ban kell hasznositani a vdlogat6mtiben v6logatott olyan hulladekot, amely anyagdnak
osszetetele 6s minos6ge alapjdn erre alkalmas
A hulladekgazd6lkod5si k0zszolg6ltat6s k6rebe larlozo hullad6k hullad6klerakoban csak a
jogszab5lyban lelrtak teljesulese eset6n rakhat6 le.
KOzszolg6ltat6 hulladekgazd6lkod6si kozszolg5ltatdsi tevekenysege a m5sodlagos hulladdkok
kdznl kizAr6lag a hulladekgazddlkod6si kozszolg6ltat6s kOr6ben OsszegyLijt6tt, atvett, ittetve
elszdllitott hulladekok kezelese sor5n kepzodo, tov6bbi kezel6st igenylo m6sodlagos
hullad6kokra terjedhet ki.
KOzszolg6ltatonak a hullad6kgazdalkod6si kozszolg6ltatdsi tev6kenysege sor6n
marad6ktalanul be kell tartania a jogszab6lyi el6irdsokat.
A hulladekgazd6lkoddsi k0zszolg6ltat6si szez6d6s felmond5sa eset6n a felmond6si id6 alatt
Kozszolg5ltat6nak a hulladekgazd6lkoddsi kozszolg6ltat5st v6ltozatlanul el kell l6tnia.
Kdzszolgaltato a hulladekgazd6lkod5si kozszolg5ltatdsi szezod6sben, valamint
jogszab6lyban meghat6rozott celok el6r6se erdek6ben a hulladekgazd6lkod6si
kOzszolg6ltatSs ell5t6s5ra csak olyan k6zszolg6ltatoi alv6llalkoz6t vehet igenybe, amely a
tev6kenys69 ell6tds6hoz megfelel6 hulladekgazd5lkod6si engedellyel rendelkezik az
engedelyeben szerepl6 hulladekok tekintet6ben az ott engedelyezett mennyiseg erejeig.
K6zszolg6ltat6nak a hulladekgazd6lkod5si kOzszolg5ltat5si tev6kenys6g ell5t6siihoz igenybe
vett kOzszolg5ltatoi alv6llalkoz6inak meg kell felelniUk a mindenkorijogszabdlyi eloir6soknak.
K6zszolgSltat6nak a hulladekgazddlkod6si kOzszolgdltat6si tev6kenyseg ell5tSsAhoz igenybe
vett kOzszolgSltat6i alv6llalkoz6k szem6ly6ben, illetve a k6zszolg5ltat6i alv6ltatkoz6k
hulladekgazdalkoddsi kozszolg6ltatdsi tev6kenyseget erinto hullad6kgazd6lkod6si
engedelyeiben bekOvetkezett v6ltoz6sokat a jogszab6lyban eloirt hatiirid6n belUl be kell
jelentenie
A minositesi engedely ki6llitSs5nak alapj6ul szolgalo felt6teleknek a min6sit6si engedely
id6beli hat6lya alatt Kozszolg6ltatonak folyamatosan meg kell felelnie.
Kozszolg5ltat6 kOteles a telepulesi onkormdnyzat, az Onkormdnyzatok tdrsul5sa, valamint a
Koordindl6 szerv mint vagyonkezel6 dltal a r6sz6re Uzemeltetesre dtadott l6tesitmenyeket,
eszkdzoket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazd6lkod5si kozszolgaltatassal 6rintett
egyeb hullad6kgazddlkod6si letesitm6nyt uzemeltetni.
KOzszolg6ltat6 kOteles a jogszab6lyban foglalt el6i16soknak megfelelo Ugyfelszolg6latot
mUkddtetni.

lv.

Jelen min6sitesi enged6ly 2022. szeptember 30. napj6ig hat6lyos.

V.

Jelen adatv6ltoz5s bejelent6si eljdr6s6ban a Kormdnyhivatal meg6llapitotta, hogy 30.000,- Ft, azaz
harmincezer forint 6sszeg( eljdr6si k6ltseg merult fel, amelyet KOzszolg6ltat6 megfizetett.

vl.

A hat6rozat ellen kdzigazgat6si uton tov6bbijogorvoslatnak helye nincs, az k6zbesit6ssel veglegess6
vdlik, ellene kozigazgatAsi per indithat6 - az okozott jogs6relemre hivatkoz6ssal - a kozlest6l
szdmitott harminc napon belUl a F6v5rosi TOrv6nysz6knek cimzett, de a KormSnyhivatalhoz 3
peld5nyban ir6sban beny(jtott keresettel lehet k6rni. A birosdg a pert t6rgyal5son kivul bir6tja el, a
felek b6rmelyikenek k6relmere vagy ha szuks6gesnek tartja tdrgyal6st tart.

INDOKOLAS

KozszolgAltall 2015. szeptember 28-5n C/1. min6sit6si oszt6lyra vonatkozo min6sit6si enged6ly
klad6sa ir6nti k6relmet nyrijtott be a FofelUgyelos6gre.

Kozszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkodSsi kOzszolgdrltat6si tevekenys6g min6sit6se ir5nti elj6rdsokert,
valamint az igazgatAsi jellegU szolgdltatAsert fizetendo igazgat5si szolg6ltatSsi dijakrol szolo 71t2013
(Vlll. 15.) VM rendelet (a toviibbiakban: VM rendelet) 1. mellekletenek2. a) pontj6ban meghatdrozott
- l. min6sit6si fokozat ir5nti kerelemre vonatkozo - 150 000,- Ft igazgat5si szolg5ltat6si dtjat
megfizette.

Orsz6gos Kcimyezetv6del m i ds Termdszetvedelmi Foosztdly
l0l6 Budapest, Mdsziiros utca 58/a

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

27.

28

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37



A F6felUgyel6seg a k6relmet megvizsg6lta 6s megdllapitotta, hogy a hulladekrol szol6 2012. evi

CLXXXV. tOrv6nyben (a tov6bbiakban: Ht.), a hulladekgazd6lkodSsi k6zszolg5ltat6si tev6kenys6g
minosit6s6rol szolo 2013. evi CXXV. tOrv6nyben (a tov6bbiakban: Mtv.), a hullad6kgazd5lkod5si
kdzszolgErltatds vegz6s6nek felteteleirol sz6lo 38512014. (Xll. 31 ) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban:
38512014. Korm. rendelet) foglalt tartalmi 6s formai el6ir6soknak, valamint a K0zszolg6ltato Altal

k6relmezett min6slt6si osztdly kdvetelm6nyeinek - hi6nypotl5sokat kOvetoen - megfelelt.

A F6felUgyel6seg vizsg5lta, hogy KOzszolg6ltato nonprofit gazdas6gi t5rsas6g, valamint megfelel6
hulladekgazddlkod6si enged6lyekkel rendelkezik. KOzszolgdltat6 nyilatkozatot tett, hogy

onkorm6nyzati adohatos6ggal szemben k0ztartozSsa nincs, valamint a koztartoz5smentes adozoi
adatb6zisban szerepel.

KOzszolg5ltato nyilatkozott, hogy olyan hulladekgazddlkodisi enged6llyel rendelkez6 gazd6lkod6

szervezetnek min6sUl, amelyben a telepUl6si 0nkorm6nyzat 6s az 0nkorm6nyzat tdrsul6sa a

szavazatok tobbsegevel tulajdoni h5nyada alapj6n kozvetve rendelkezik, 6s a t5rsas6g
tulajdonosakent jogosult arra, hogy a vezeto tiszts6gviselok 6s a felugyelobizotts6g tagjai tdbbs6g6t
megv6lassza vagy visszahivja.

A hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltatSs korebe tartozo hullad6kok fajti\a, tipusa, jellege, mennyis6ge,
valamint 6sszet6tele - az Mtv. I S (2) bekezd6s f) pontjdrt figyelembe v6ve - a hulladekjegyzekrol
szol6 7 212013. (Vl I l. 27 .) VM rendelet alapj6n kerult meg h alArozfsra.

F6felUgyel6s6g az engedelyezesi eljdr6s sor6n vizsg6rlta, hogy K6zszolg6ltat6 5ltal a

hullad6kgazd5lkod6si kozszolg6ltat6sba bevonni kiv6nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge
KOzszolg6ltato es alv6llalkozoi hullad6kgazddlkod6si engedelyei alapj5n biztositott.

A38512014. Korm. rendelet 2. S (1) bekezdes6nek 2. es 3. pontjai alapj5n:

,,2. hulladdkgazddlkod6si kOzszolg*ltatds kdrdbe tartozo hullad6k: a hullad1krol szol6
2012. 6vi CLXXXV. torv1ny (a tovabbiakban: Ht.) 42. S 0) bekezdds a)-d) pontj1ban meghatdrozottak
szerint 6sszegy(ijt6tt, 6tvett, illetve elszdllitott hullad6k, idedrtve az ilyen hullad1k kezeles6b6l
sz6rmaz6 m (tsodlagos hull adlkot is;
3. mitsodlagos hulladdk: a hulladdkgazdAlkodasi k1zszolgdltatds kOrdbe tartozo hulladek kezel1se
soritn k6pz6d6, tovdbbi kezelest ig6nyl6 maraddk hulladdk;"

AHl.42. $ (1)bekezdes a)-d) pontjaialapjdn:

,,A hulladekg azddlkodasi kOzszolgdltat6s keretdbe n a k1zszolg altat6:
a) az ingatlanhaszndl6k 6ltal a k1zszolgdltato szitllltoeszkdz1hez rendszeresitett gy1jfied6nyben
gy1jtltt telep0l6si hulladdkot az ingatlanhasznaloktol 1sszegyAjfi 6s elszdllitia - ide1rtve a
hdztart6sban k6pz6d6 z1ldhulladdk, vegyes hulladek, valamint az elkul1nitetten gyfiitOtt hulladdk
6sszegy(ijt6s6f 6s elszdllitdsdt is,
b) a lomtalanitas kdr6be taftozo lomhullad1kot az ingatlanhaszndloktol 1sszegyiijti, illetve 1tveszi 6s
elszallitja,
c) az 1ltala i)zemeltetett hullad1kgy1jto ponton, hulladdkgyljt1 udvaron gyljbft vagy 6tu6teli helyen
1tvett h u I I a d 6 kot ossze g y fijti e s e I sz dl I i tj a,

d) az elhagyott, illetve ellenorizetlen kOrtilmenyek k1zott elhelyezett hullad6kot Osszegyfijti, elszallitia
6s gondoskodik a hulladek kezeleserol, ha erre a telep1lesi 1nkormdnyzattal megkOt1tt
h u I I a de kg az d a I kod a si k6z szol g 6 ltatds i sz e z6d6 se kite rjed, "

A Ht. 2. $ (1) bekezdes 43., 21. €s22. pontla alapj5n:

,,43. telepitlesi hulladek: a h6ztaft6si 6s a h1ztartdsi hulladekhoz hasonlo szilSrd hullad6k;

tl
21. hdztaftasi hulladek: a h6ztaft1sokban kepz6d6 vegyes, elkllonitetten gyljbft, valamint
lomhullad6k, ide6ftve a lakitsokban, lakoingatlanokban, a pihenOs, Adill1s c6ljitra haszn6lt
helyisegekben, valamint a lakoh(tzak kOz1s hasznalat(t helyisegeiben 6s ter0letein kdpz6d6
hullad6kot;
22. hdztaftasi hulladekhoz hasonlo hullad1k: az a vegyes, illetve elki.il1nitetten gyujt1tt hullad€k,
amely a hdztarl1sokon kiviil kepzodik, es jellegeben, 1sszetdtel€ben a h6ztaft5si hullad6khoz
hasonlo".
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A Fofelugyel6s6g az enged6lyezesi eljdr6s sor5n figyelembe vette K6zszolg6ltat6 hulladekgyrljt6
udvar Uzemeltetes6re vonatkozo engedelyeit, valamint a 246t2014 (lX. 29.) Korm. rendeletben
foglaltakat, ez6ft a F6felUgyel6s6g ezen hulladekokkal tdrten6 hulladekgazd5lkoddsi kozszotgdltatdst
enged6lyezte.

A F6felUgyel6seg OKTF-KP/13155-9/2015. iktatoszdm0 hatArozatt:al K0zszolg5ttat6t C/t. min6sitesi
oszt6lyba sorolta 6s r6sz6re a hulladekgazd5lkod5si kozszolg5ltat5si tev6kenys6g v6gz6s6re
vonatkozo min6sitesi engedelyt adott ki, tov6bb5 a Ht. 90. S (9a) bekezd6se, valamint azMtv.2zn. 5(1) bekezd6se alapj6n a HatArozal kiad6sAval egyidejUleg az OKTF-KP/9278-2t2015.,
1414934-2812013. 6s 1414934-2512013. Ugyiratsz6mokon m6dositott, 14t4934-21t2013. iktat6szamon
kiadott hulladekgazd5lkod5si k6zszolg6ltat6si enged6lyt es a lYl17-2t2015. iktatosz6mon kiadott,
21201 5. sorsz6m0 min6sit6 okiratot visszavonta.

Kdzszolgiltat6 2016. mdjus 2-An lrkezett beadv6nyAban a hulladekgazddrlkodAsi tev6kenys6get erinto
adataiban tort6n6 v6ltoz6s miatti adatvdltoz6si bejelentest tett a hulladekgazd6lkodAsi enged6lyeiben,
a hulladekgazd5lkod6si kOzszolgdltat6si tev6kenysegbe bevonni kiv6nt hullad6kok mennyisegeben,
illetve az alv6llalkozok enged6lyeiben bekovetkezett v6ltozds tekinteteben.

KOzszolg6ltato a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghatdrozott - Kozszolg6ltato
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenyseg6t 6rint6 adataiban torten6 v6ltozds eset6n szUks6ges - 30.O-OO,- Ft
igazgat5si szolg6ltat6si d ijat megfizette.

A hulladekgazdalkod6si kdzszolg6ltat6sba bevonni klv6nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge
K6zszolg6ltat6 6s az ig6nybe vett alv5llalkoz6k hulladekgazdiilkodAsi enged6lyei atapjdn biztosiiott.

A FofelUgyel6seg az adatv6ltoz5s bejelentesi elj6rSs sor5n meg6llapitotta, hogy Kozszolg6ltato
O KTF-KP/1 3 1 55-9 12015. iktat6szdm0 min6sit6si en gedettyel rendetkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjdn a F6felUgyeloseg OKTF-KP15923-212016. iktat6sz6mon [j
min6sit6si engedelyt adott ki KOzszolgdltat6 r6sz6re es az engedely kiadds5val egyidejuleg az
OKTF-KP/1 3 1 55-9/20 1 5. iktatosz6m0 min6sit6si engedelyt visszavonta.

K0zszolg6ltat6 2016. j0lius 13-6n a FofelUgyelos6gre erkezett beadvdny6ban tdjekoztatta a
FofelUgyelos6get, hogy az OKTF-KP/5923-212016. iktatosz5mon kiadott minosit6si enged6tyben
szerepl6 Magyarszek KOzs6g Onkorm6nyzati TelepUl6sUzemeltet6si SzolgSltato es Kereskedelmi
Nonprofit Korldtolt FelelossegU T6rsasdgot a tov6bbiakban nem veszi igenybe alv5llalkoz6k6nt.
KOzszolg6ltato level6hez csatolta avAllalkozAsi szez6d6s megszUnteteset igazol6 dokumentumot.

A hulladekgazddlkod6si kOzszolg5ltatdsba bevont hulladekok tipusa 6s mennyis6ge Kozszolgiltat6 es
az ig6nybe vett alv6llalkoz6k hullad6kgazdSlkod6si enged€lyei alapj5n tovdbbra is biztositott.

Az OKTF-KP/s923-212016. iktat6sz6mon kiadott min6sit6si engedelyt a F6felugyel6seg
OKTF-KP/S923412016. iktat6szSmon hivatalb6l modositotta. 

r

Kozszolgiiltat6 2016. augusztus 23-dn lrkezett beadv6ny6ban a hulladekgazdSlkoddrsi tevekenyseget
erint6 adataiban torten6 vdltozds miatti adatv6ltoz6si bejelent6st tett a hulladekgazd6lkodasi
enged6lyeiben, a hullad6kgazddlkod6si kOzszolg5ltat5si tev6kenys6gbe bevonni kiv5nt hulladekok
mennyis6g6ben, illetve a hulladekgazd5lkod6si kOzszolgdrltat5si tevekenys6gbe bevonni kiv5nt
telephelyekben bekdvetkezett v6ltozSs tekintet6ben.

K6zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kozszolg6ltat6
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6get erint6 adataiban tOrteno v6ltoz6s eset6n szuks6ges - 30.OOO,- Ft
igazgat5si szolg6ltat6si dijat megfizette.

A hullad6kgazd6lkodasi kOzszolg6ltat6sba bevonni kiv6nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge
KOzszolg6ltato 6s az ig6nybe vett alvSllalkoz6k hullad6kgazd6lkod6si enged6lyei alapjdn biztositott.

A Fofelugyel6seg az adatvSltoz6s bejelentesi elj6rds sordn meg6llapitotta, hogy KOzszolg6ltato
OKTF-KP/5923-412016. iktatosz6mon modositott, OKTF-KP/5923-212016. iktat6sz6mon kiadott
minositesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjan a F6felUgyel6seg OKTF-KP15923-712016. iktatosz5mon rij
min6sit6si enged6lyt adott ki KOzszolg6ltat6 r6sz6re 6s az enged6ly kiad6sdval egyidej(leg az
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OKTF-KP/5923-412016 iktatoszdmon modositott, OKTF-KP/5923-212016. iktatosz6mon kiadott
min6sit6si engedelyt visszavonta.

Kozszolg6ltato 2016. szeptember 2O-6n 6rkezett beadv6nydban a hullad6kgazddlkod6si
tev6kenys6g6t 6rinto adataiban tort6n6 v6ltoz5s miatti adatv5ltoz5si bejelentest tett a
hulladekgazd5lkod6si engedelyeiben, a hullad6kgazd6lkod5si k6zszolg6ltatdsi tev6kenys6gbe
bevonni kiv6nt hulladekok mennyiseg6ben, illetve a hulladekgazdalkoddsi kozszolg6ltat6si
tev6kenys6gbe bevonni kivdnt telephelyekben bekOvetkezett v6ltoz6s tekintet6ben.

Kdzszolg6ltato a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghat5rozott - KOzszolg5ltato
hulladekgazdalkod6si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tOrten6 v6ltoz6s eset6n szUks6ges - 30.000,- Ft
igazgatdsi szolg6ltat6si dijat megfizette.

A hulladekgazdalkodasi k6zszolg6ltat6sba bevonni kiv6nt hulladekok tipusa 6s mennyisege
K0zszolg6ltat6 6s az igenybe vett alv6llalkoz6k hullad6kgazd6lkodAsi enged5lyei alapj6n biztositott.

A Fofelugyeloseg az adatv6ltoz6s bejelentesi elj6r6s sor6n megdllapitotta, hogy Kdzszolg5ltato
OKTF-KP/s923-712016 iktatosz6mon kiadott minosit6siengedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj5n a F6felUgyel6seg OKTF-KP/5923-9/2016. iktatosz6mon 0j
min6sit6si engedelyt (a tov6bbiakban: Engedely) adott ki KOzszolg5ltato r6szere 6s az enged6ly
kiadiis6val egyidejUleg az OKTF-KP/s923-712016. iktat6sz6mon kiadott min6sitesi engedelyt
visszavonta.

K0zszolg5ltat6t6l 2016. szeptember 29-6n az Engedely hatdly6nak meghosszabbit6sa ir6nti k6relem
erkezett a F6felUgyel6s6gre.

A F6felUgyel6s6g meg6llapitotta, hogy K0zszo196ltato az Mtv. 13. S (1) bekezdes6ben foglalt hat6rid6
megtartds6val kezdemenyezte a minosit6si engedely id6beli hatdlydnak meghosszabbit5sat.

Kozszolg5ltato a VM Rendelet 1. mell6kletenek 3. pontjdban meghat5rozott - l. min6sit6si fokozatra
vonatkozo min6sit6si enged6ly meghosszabbit6s ir5nti k6relem eset6n szUks6ges - 120.000,- Ft
igazgat6si szolg5ltat5si dijat megfizette.

A FofelUgyeloseg megdllapitotta, hogy Kdzszolg6ltatonak - a Ht.41. S (3) bekezd6se alapjdn - a
hulladekgazd5lkod5si kOzszolg5ltatdsi tev6kenys6g ellSt5s5hoz igenybe vett alv5llalkozojAnak - az
Engedely 1. melleklet6ben feltUntetett OKO-DOMBO Dombovdri Kornyezet- es Hulladekgazddlkodasi
Nonprofit Korl6tolt Felel6ssegU T5rsasdgnak - hulladekgazd5lkodAsi enged6lyeiben vdltoz6s
kOvetkezett be.

A F6felUgyel6seg meg6llapitotta, hogy a modoslt6s az Engedelyben foglaltakat nem erinti, kiz5rolag
az Engedely mellekleteben foglaltakat, igy a hulladekgazd6lkodSsi tevekenys6gek nyilvdntart6sba
v6tel6r6l, valamint hat6sagi engedelyez6s6r6l sz6lo 43912012. (Xll. 29 ) Korm. rendelet
(a tov5bbiakban:43912012. (X11.29.) Korm. rendelet) 14. S (1) bekezd6se alapj6n az Enged6lyt
O KTF-KP/5923-1 1 1201 6. i ktatosz6mon hivatalbol m6dos itotta.

A F6felUgyel6seg a min6sit6si engedely hatiilyiinak meghosszabbitiisa ir6nti eljAr6s sor6n
megdllapitotta, hogy a minosit6si enged6ly ki5llit6sanak alapjdul szolg5lo felt6teleknek KOzszolg5ltato
megfelel, valamint a min6sit6si osztSlyra tekintettel kOrnyezeti16nyit6si programmal nem rendelkezett.

A F6felUgyel6seg meg5llapitotta, hogy az Engedely meghosszabbitds5nak akad5lya nincs, ez6rt
Kozszolg6ltato k6relm6re az OKTF-KP/5923-1112016. iktatosz5mon m6dositott Engedely hat6ly6t
OKTF-KP/9414-612016. iktatosz5m0 hat5rozatdval az Mtv. 13. S (2) bekezd6se alapjdn
meghosszabbitotta.

Kozszolg5ltat6 2016. december 1S-en erkezett beadv6ny6ban a hulladekgazdalkod6si tevekenyseget
6rint6 adataiban torten6 v6ltoz5s miatti adatv6ltoz5si bejelentest tett a hulladekgazd6lkod6si
engedelyeiben, a hulladekgazdalkod5si kOzszolgdltat6si tevekenys6gbe bevonni kivdnt hulladekok
mennyisegeben, a hulladekgazd6lkod5si kOzszolg6ltatdsi tevekenys6gbe bevonni kiv6nt
telephelyekben, illetve az alv6llalkozok engedelyeiben bekovetkezett v6ltozSs tekinteteben.
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KdzszolgAltato a VM rendelet '1. mell6klet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kozszolg6ltato
hulladekgazd6lkodiisi tevekenys6get erint6 adataiban torten6 vSltoz6s eJeten szUkseges - 30.O-00,- Ft
igazgat6si szolg6ltatdsi dijat megfizette.

A hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat5sba bevonni kivdnt hulladekok tlpusa 6s mennyis6ge
K6zszolg6ltato 6s az igenybe vett alv6llalkozok hullad6kgazdalkod6si engedetyei alapjdn biztosiiott.

I loJelugyel6seg az adatv6ltozds bejelentesi elj5rds sor6n megdllapitotta, hogy KOzszolgdttato
OKTF-KP/g 414-612016. iktat6sz6mon meghosszabbitott, OKTF-KP/5 923-11t2016. iktat6si6mon
modosltott, OKTF-KP/S923-912016. iktatosz6mon kiadott minosit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjdn a F6felUgyelos6g OKTF-KP/5923-'13t2016. iktatosz6mon uj
minositesi engedelyt adott ki KOzszolg5ltato r6sz6re 6s az enged6ly kiad6s6val egyidejoleg ai
OKTF-KP/g 414-612016. iktat6sz6mon meghosszabbitott, OKTF-KP/5923-11t2016. iktat6sz6mon
m6dositott, OKTF-KP/s923-912016. iktat6sz6mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

A FofelUgyeloseg 2016. december 31. napj5val jogutodl6ssal megszuntet6sre kerUlt.
A kOrnyezetvedelmi 6s term6szetv6delmi hatosiigi 6s igazgatdsi feladatokat elldt6 szervek
kijelol6ser6l s261o7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet (a tov5bbiakban: 7112015. (ttt. 30.) Korm. rendetet)
10 S 0 pontja alapjdn a hulladekgazd5lkoddsi k6zszolg6ltatdsi tevekenyseg min6sites6r6t sz6t6
t0rv6ny szerinti kornyezetv6delmi hat6sdgkent a Pest Megyei Korm5nyhivatatj6r et.

KOzszolg6ltato a Korm5nyhivatalhoz 2017. februdr 14. napj6n erkezett beadv5ny6ban a
hulladekgazd6lkoddsi tevekenyseget 6rint6 adataiban t6rteno v6ltozds miatti adatv6ltozdsi bejelentest
tett a hulladekgazdalkodAsi engedelyeiben, a hulladekgazddlkodasi kozszolg6ltatdsi tevekenys6gbe
bevonni kivAnt hulladekok mennyiseg6ben, valamint a hullad6kgazddlkod6si kozszolgdltalesi
tevekenys6g be bevonn i kivdnt telepUlesekben bekOvetkezett vd ltozds tekintet6ben.

Kozszolgdltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kozszolg5ltato
hulladekgazd6lkod6si tev6kenys6g6t erint6 adataiban tdrten6 v5ltozds eset6n szuks6ges - 30.ObO,- Ft
igazgat6si szolg6ltat6si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s meg5llapitotta, hogy a hullad6kgazddlkoddsi kozszolg5ltatAsba bevonni
kivdnt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge Kozszolgaltat6 6s az igenybe vett alv6llalkozok
hulladekgazdalkodSsi engedelyei alapj6n biztosttott

A hullad6kgazd6lkod6si kOzszolg6ltatdsi tevekenys6gbe 0jonnan bevonni kivdnt telepul6sekre
K0zszolg6ltato, illetve alvdllalkoz6i rendelkeznek hat6lyos hulladekgazdSlkod6si engedelyekkel.

A Kormdnyhivatal az adatvAltozSs bejelentesi elj5r5s sor6n megallapitotta, hogy Kozszolg5ltato
OKTF-KP/s923-1312016. iktat6sz6mon kiadott min6sit6si enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a KormAnyhivatal PElKTFl2O22-5t2017. ugyiratszdmon rij
min6slt6si enged6lyt adott ki, 6s az engedely kiad5s6val egyidejUleg az OKTF-KPtSg2g-13t2016.
iktat6szdmon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

K0zszolg6ltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2017 . Sprilis 18. napj6n erkezett beadv6ny6ban a
hulladekgazd6lkod5si tev6kenys6get erinto adataiban t6rteno vdltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett a hulladekgazdAlkoddsi enged6lyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazd5lkoddsi
kOzszolg6ltat5si tevekenysegbe bevonni kiv5nt telepUl6sekben bekovetkezett v6ltozds tekintet6ben.

K6zszolgdltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj5ban meghat6rozott - Kozszolg6ltato
hulladekgazd6lkod5si tev6kenys6get erinto adataiban tOrten6 v6ltoz6s eset6n szukseges - 30.OO0,- Ft
igazgat6si szolg6ltat5si dijat megfizette.

A KormSnyhivatal vizsg5lta 6s meg6llapitotta, hogy a hulladekgazdiilkod6si kozszolg5ltat6sba bevonni
kiv6nt hulladekok tlpusa 6s mennyis6ge K6zszolg6ltato 6s az igenybe vett alv6llalkozok
hullad6kgazd5lkodasi enged6lyei alapj6n tov6bbra is biztositott.

A hullad6kgazd6lkodasi kozszolg6ltat6si tev6kenys6gbe 0jonnan bevonni kiv5nt telepUlesre
K6zszolg5ltat6, illetve alv6llalkoz6i rendelkeznek hat6lyos hullad6kgazd6lkoddsi enged6lyekkel.
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A Korm5nyhivatal vizsg6lta es meg6llapitotta, hogy KOzszolg6ltat6 a v6ltoz6st k0vetoen tov5bbra is
megfelel a C/l. minositesi oszt6ly k0vetelm6nyeinek.

A Kormanyhivatal az adatudltoz6s bejelent6si elj6r6s sor6n meg5llapltotta, hogy Kozszolg6ltato
PElKfF12022-512017. Ugyiratsz6mon kiadott minosltesi enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Korm6nyhivatal PE/KTF|2022-812017. Ugyiratsz5mon 0j
min6sitesi engedelyt adott ki, 6s az enged6ly kiaddsdrval egyidejrileg a PElKfF12022-512017.
Ugyiratsz6mon kiadott minositesi engedelyt visszavonta.

KOzszolg6ltato a Kormanyhivatalhoz 2017. mAjus 29. napj6n 6rkezett beadv6ny6ban a
hulladekgazd6lkod5si tev6kenys6get erint6 adataiban tOrten6 vdltozds miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett a hulladekgazd6lkodSsi engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hullad6kgazd6lkoddsi
kozszolg6ltat6si tev6kenysegbe bevonni klvant hulladekok tipusdban 6s mennyis6geben, valamint
telepUlesekben 6s az igenybe vett alvSllalkozokban bekovetkezett vSltozds tekintet6ben.

KOzszolgdltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj5ban meghat6rozott - Kozszolgdltato
hullad6kgazddlkod6si tev6kenys5g6t erint6 adataiban t6rten6 vAltozds eset6n szUkseges - 30 000,- Ft
igazgat6si szolg5ltat6si d ijat megfizette.

A Korm6nyhivatalvizsg6lta 6s meg5llapitotta, hogy a hulladekgazd6lkodSsi kOzszolgdltat6sba bevonni
kiv5nt hulladekok tlpusa 6s mennyisege KOzszolgdltat6 6s az igenybe vett alv6llalkozok
hulladekgazd5lkodSsi enged6lyei alapjSn tov6bbra is biztositott.

A hullad6kgazd6lkodasi kOzszolg6ltat6si tev6kenys6gbe 0jonnan bevonni kivdnt telepU16sre
Kozszolg6ltato, illetve alv6llalkoz6i rendelkeznek hat5lyos hulladekgazddlkod6si engedelyekkel.

A Korm5nyhivatal vizsg6lta 6s meg5llapitotta, hogy K0zszolg5ltat6 a v6ltoz6st kdvet6en tov6bbra is
megfelel a C/|. min6sitesi osztdly kOvetelm6nyeinek.

A Korm6nyhivatal az adatvdltoz5s bejelentesi elj6rds so16n meg6llapitotta, hogy K6zszolg6ltato
PE|KTF12022-812017. UgyiratszSmon kiadott min6sitesi enged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Kormdnyhivatal PE/KTF|2022-2012017. UgyiratszAmon rij
min6sit6si engedelyt adott ki, 6s az engedely kiad6sdval egyidejUleg a PE|KTF12022-812017.
Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si enged6lyt visszavonta.

Kozszolg6ltato a Korm6nyhivatalhoz 2017 . augusztus 18. napj6n 6rkezett beadv6ny6ban a
hulladekgazd6lkodAsi tev6kenys6get 6rint6 adataiban t0rten6 v6ltoz5s miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett a hulladekgazd6lkod6si engedelyeiben, telephelyeiben, a hulladekgazdSlkoddsi kOzszolg5ltat5si
tev6kenys6gbe bevonni kivint hullad6kok mennyis6g6ben, valamint telepUlesekben bekovetkezett
v6ltoz5s teki nteteben.

KOzszolg6ltato a VM rendelet'1. melleklet6nek 5. c) pontjdban meghat6rozott - Kozszolgdltat6
hulladekgazd6lkod6si tevekenys6get erint6 adataiban t6rten6 vdltoz6s eset6n szUkseges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolgdltat5si dijat megfizette.

A KormSnyhivatal vizsgdlta 6s meg5llapltotta, hogy a hulladekgazd6lkod6si kozszol96ltat6sba bevonni
kiv6nt hulladekok mennyis6ge K6zszolg6ltat6 6s az igenybe vett alv5llalkoz6k hulladekgazd6lkod5si
enged6lyei alapjdn biztosltott.

A hullad6kgazdalkod6si kOzszolg6ltatasi tevekenys6gbe rijonnan bevonni klvant telepul6sre
KOzszolg6ltat6, illetve alv6llalkozoi rendelkeznek hat6lyos hullad6kgazddlkod6si enged6lyekkel.

A Korm6nyhivatal vizsgalta 6s meg6llapitotta, hogy Kozszolg5ltat6 a v6ltoz5st kovet6en tovdbbra is
megfelel a C/l min6sltesi oszt6ly k6vetelm6nyeinek.

A Korm6nyhivatal az adatv5ltoz6s bejelentesi elj616s soran megallapitotta, hogy KOzszotgdltato
PE|KTF12022-2012017. Ugyiratsz5mon kiadott minosltesi enged6llyel rendelkezik

Az Mtv 17 S (2) bekezd6se alapjan a Korm5nyhivatal PE/KTF\2022-2612017. Ugyiratsz5mon 0j
min6sitesi enged6lyt adott ki KOzszolgirltat6 reszere, 6s az engedely kiad5s5val egyidejrileg a
PElKTF12022-2012017. ugyiratsz6mon kiadott min6sitesi engedelyt visszavonta.
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Kdzszolg5ltat6 a KormSnyhivatalhoz 2017. december 5. napjdn 6rkezett beadv5ny6ban a
hulladekgazdSlkoddsi tevekenyseget 6rinto adataiban tOrteno vSltoz6s miatti adatv5ltoz6si bljelentest
tett a hullad6kgazdiilkodSsi engedelyeiben, telephelyeiben, valamint a hulladekgazd-alkodasi
kdzszolg5ltatdsi tev6kenysegbe bevonni kiv6nt hulladekok tipusdban es mennyisegeben
bek0vetkezett v5ltoz6s tekintet6ben.

K6zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjdban meghat6rozott - Kozszolgaltato
hulladekgazd5lkoddsi tevekenyseget 6rinto adataiban torteno v5ltoz6s eset6n szuks6ges - 30.ObO,- Ft
igazgat6si szolgAltatdsi dijat megfizette.

A Kormdnyhivatal vizsgdlta 6s megSllapitotta, hogy a hulladekgazdiilkod6si kOzszolg6ltat5sba bevonni
kivdnt hulladekok mennyis6ge KOzszolg6ltato es az ig6nybe vett kOzszolg6ltatoi alv5llalkoz6k
hulladekgazd5lkoddsi enged6lyei alapj6n biztositot

K6zszolgdltat6 az adatv5ltozdsi eljdrds sordn k6rte a 19-es f6csoportba tartozo hulladekok
enged6lyezteteset is a hulladekgazd6lkod6si kOzszolgdltat6s k6r6n belUl. Tekintettel arra, hogy ezen
hulladekok a hulladekgazd5lkod6si kozszolg6ltat6s kor6be larlozo hulladekok Kozszotg6ltat6 altat
Uzemeltetett hulladekkeze16 letesitm6nyben tOrten6 kezelese sor6n k6pz6d6 m5sodlagos hulladekok,
ez6rt a Korm6nyhivatal ezen hulladekokkal tOrten6 hulladekgazd5lkod6si kozszolgdltatdst
enged6lyezte.

A Korm6nyhivatal vizsgdlta es megdllapitotta, hogy KOzszolg6ltato a v6ltozast k6vet6en tovdbbra is
megfelel a C/|. min6sltesi oszt5ly kdvetelmenyeinek.

A Korm6nyhivatal az adatvdltozds bejelentesi elj6rds sor5n meg6llapitotta, hogy KOzszolgdltat6
PE|KTF12022-2612017. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Korm6nyhivatal PEIKIFIST4-312018. Ugyiratsz5mon 0j

1n161!esi engedelyt adott ki K6zszolg6ltat6 r6sz6re, 6s az enged6ly kiaddsdrval egyidejriteg a
PE|KTF12022-2612017. Ugyiratszdmon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

KOzszolgSltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2018. m6rcius'13. napjin 6rkezett beadv5ny5ban a
hulladekgazddtlkod6si tev6kenys6get 6rint6 adataiban torten6 v6ltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett a hulladekgazd6lkoddsi engedelyeiben, telephelyeiben, a hulladekgazd5lkod6si kozszotgdltatdsi
tevekenys6gbe bevonni kiv6nt hulladekok mennyisegeben, valamint a hulladekgazddlkod6si
kOzszolgiltat6si tev6kenyseg ell6tdsAra bevont alvSllalkozokban bekOvetkezett v6ltoz6s tekintet6ben.

Kozszolg6ltato a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontjdban meghat6rozott - K6zszolg6ltat6
hulladekgazd6lkoddsi tev6kenys6get erint6 adataiban tOrten6 v6ltoz6s eset6n szUkseges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolg5ltat5si dijat megfizette.

K0zszolg6ltato 2018. 5prilis 4-6n a Korm5nyhivatalhoz 6rkezett leve16ben k6relmezte a
Korm6nyhivataln6l folyamatban lev6 adatv5ltoz6si elj6r6s szirnetel6s6t, tekintettel arra, hogy a
min6sitesi engedelyben szerepl6 hullad6kgazddlkod5sienged6lyeinek modosit6sa folyamatban van.

A Korm6nyhivatal Kdzszolgaltato k6r6s6re PE/KTFO/00308-212018. ugyiratszdm[ v6gz6sevel a
PElKfFlST4-312018. Ugyiratsz6mon kiadott C/|. min6sit6si osztdlyra vonatkoz6 min6sit6si enged6ty
adatv6ltoz6sSval kapcsolatos elj6r6s szUneteles6t meg5llap itotta.

K0zszolg6ltat6 az 6ltal6nos kOzigazgat6si rendtartdsrol sz6lo 2016. evi CL. t6rv6ny (a tovSbbiakban:
Akr.) 49. $ (2) bekezd6s6ben foglalt hat6rid6n belUl, a Kormdnyhivatalhoz 2018. j0nius 11-6n 6rkezett
k6relmeben kerelmezte az eljArAs folytat5sdt, valamint megkUldte a Korm6nyhivatal r6sz6re a
szUks6ges dokumentumokat.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s megSllapitotta, hogy a hulladekgazdalkod6si kOzszolgdltat6sba bevonni
klv6nt hullad6kok mennyis6ge KOzszolg5ltato hulladekgazdiilkoddsi engedelyeialapjan biztositott.

A Korm5nyhivatal az adatv6ltozds bejelentesi elj6r5s sordn megeillapitotta, hogy Kozszo196ltato
PElKTFlST4-312018. Ugyiratsz6mon kiadott minosit6si engedellyel rendelkezik
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Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapj6n a Korm6nyhivatal PE/KTFO/00308-412018. ijgyiratszdmon rij
min6sit6si enged6lyt adott ki Kozszolg6ltat6 r6sz6re, 6s az engedely kiad6sdval egyidejrileg a
PElKfFl5T4-312018 ijgyiratsz6mon kiadott min6slt6si enged6lyt visszavonta.

K6zszolg6ltato a Kormanyhivatalhoz 2018. november '19 napj6n 6rkezett beadvSny5ban a
hulladekgazdiilkodasi tevekenyseget erint6 adataiban torten6 v6ltozds miatti adatvdltoz5si bejelentest
tett a hullad6kgazdalkod6si enged6lyeiben, valamint a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltatdsi
tevekenys6gbe bevonni kiv6nt hulladekok mennyis6g6ben bekOvetkezett v5ltoz6s tekintet6ben.

KOzszolg6ltato a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj5ban meghatdrozott - Kdzszolg5ltat6
hulladekgazd6lkod5si tevekenys6get erint6 adataiban tort6n6 v5ltozds eset6n szilkseges - 30.000,- Ft
igazgat5si szolg6ltat5si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatal vizsg6lta 6s megdllapitotta, hogy a hulladekgazdSlkod6si kOzszolg5ltat6sba bevonni
kiv6nt hulladekok mennyis6ge KOzszolgSltat6 hulladekgazd5lkoddsi enged6lyei alapjan biztositott.

A Korm5nyhivatal az adalvdltoz6s bejelentesi elj6rds sor6n meg6llapltotta, hogy Kozszolg6ltat6
PE/KTFO/OO308-4 120 1 8. Ugyiratsz6mon kiadott min6s lt6si en ged6llyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a KormAnyhivatal PE/KTFO/00308-612018. Ugyiratsz5mon 0j
minosit6si engedelyt adott ki Kdzszolg6ltat6 r6sz6re, 6s az engedely kiad:isaival egyidejUleg a
PE/KTFO/00308-412018. UgyiratszSmon kiadott minosltesi engedelyt visszavonta.

KOzszolg5ltato a Korm6nyhivatalhoz 2019 janu6r 28. napjan erkezett beadvdny5ban a
hullad6kgazd5lkod6si tev6kenys6get 6rint6 adataiban t6rten6 v6ltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett a hulladekgazd6lkoddsi enged6lyeiben, valamint a hulladekgazd6lkod6si kozszolgaltat6si
tev6kenys6gbe bevonni kivdnt hullad6kok tipus5ban, valamint mennyis6g6ben bekOvetkezett v5ltozds
tekintet6ben. Kozszolg5ltato tovdbb5 tdrjekoztatta a Korm6nyhivatalt, miszerint 0j szallitojSrmrjveket
kiv6n bevonni a k0zszolg6ltat6si tev6kenys6gbe.

K6zszolg6ltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjdban meghatSrozott - K0zszolg6ltat6
hulladekgazdalkod6si tev6kenyseget 6rint6 adataiban torten6 v6ltoz6s eset6n szuks6ges - 30.000,- Ft
igazgatdsi szo196ltat6si dijat megfizette.

A Korm6nyhivatalvizsg6lta 6s meg5llapitotta, hogy a hulladekgazdalkodiisi kOzszolg6ltat5sba bevonni
kiv6nt hulladekok tipusa 6s mennyis6ge K0zszolgSltato, valamint jelen engedely 1. sz6mu
mel16kleteben feltUntetett k6zszolgdltat6i alv6llalkozok hulladekgazd6lkod6si engedelyei alapjdn
biztositott.

A Kormdnyhivatal vizsg6lta 6s megdllapitotta, hogy a hulladekgazd5lkodasi k0zszolg6ltatdsba bevonni
klv5nt [j sz6llitoj6rmtjvek tulajdoni kateg6riaja megfelel a C/l min6sit6si oszt5ly kOvetelmenyeinek.

A Kormdnyhivatal az adatv6ltoz6s bejelentesi elj6r6s sor5n meg5llapitotta, hogy KOzszolg5ltato
PE/KTFO/00308-6/2018. iigyiratszdmon kiadott minosit6si engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Korm6nyhivatal PE/KTFO101O64-212019. Ugyiratszdmon rlj
min6sit6si engedelyt adott ki Kozszolgdltat6 r6sz6re, es az engedely kiad5sdval egyidejrileg a
PE/KTFO/00308-6/2018. Ugyiratsz6mon kiadott minosit6si engedelyt visszavonta.

KOzszolg6ltato a Kormdnyhivatalhoz 2019 5prilis 17. napj6n 6rkezett beadvdny6ban a
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenyseget erint6 adataiban torten6 v6ltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett a hulladekgazddlkoddsi engedelyeiben, a hulladekgazd5lkod6si kOzszolgdltatdsi tev6kenysegbe
bevont telephelyekben, valamint a kOzszolg6ltat6si tev6kenyseg ell6t5s6hoz igenybe vett
kOzszolg6ltat6i alv6llalkoz6 hulladekgazd5lkod6si engedelyeben bekOvetkezett vdltoz5s tekinteteben.

Kdzszolg5ltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontj5ban meghat6rozott - Kozszolg6ltato
hulladekgazd:ilkod6si tev6kenys6get erinto adataiban torteno v6ltoz5s eset6n szUks6ges - 30.OOO,- Ft
igazgat6si szolg6ltat5si dijat megfizette.

A KormSnyhivatal vizsg6lta 6s meg6llapitotta, hogy a vdltoz6sokat kOvet6en jelen hatarozal ll. Z.)
pontj5ban szereplo hulladekok tIpus6ra, mennyis6g6re, valamint a kozszolgdltat5sba bevont
telepUlesekre 6s telephelyekre KOzszolg6ltato, tov6bba jelen engedely 1. sz6mu mell6kleteben
feltUntetett kOzszolgdltatoi alv6llalkozok hulladekgazd-rlkodasi engedelyei kiterjednek.
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A Korm5nyhivatal az adatv6ltoz6s bejelentesi eljdrds so16n megdllapltotta, hogy Kozszolg5ltato
PE/KTFO/0 1 064-21201 9. U gyiratsz5mon kiadott minos itesi engedel lyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a Korm5nyhivatal PE/KTFOI}1064-4t2019. iigyiratsz5mon [j
min6sit6si engedelyt adott ki KOzszolg6ltato r6sz6re, 6s az engedely kiad6s5val egyidejUleg a
PE/KTFO/01064-212019. Ugyiratsz5mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

Kozszolgdltato a Korm6nyhivatalhoz 2019. m6jus 24. napjan 6rkezett beadv5ny6ban a
hulladekgazd6lkod6si tevekenys6get erint6 adataiban torteno vSltoz5s miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett KOzszolg6ltato, valamint a kozszolg6ltatoi alv6llalkoz6 hulladekgazddlkod6si engedelyeben
bekdvetkezett v6ltoz6s tekintet6ben.

K0zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. mell6kletenek 5. c) pontj6ban meghatdrozott - Kozszolgdltato
hulladekgazdSlkod6si tev6kenyseget erint6 adataiban tdrten6 v6ltoz6s eset6n szukseges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolg6ltat6si dijat megflzette.

A Kormdnyhivatal vizsgdlta es meg5llapitotta, hogy a v6ltoz6sokat k6vet6en jelen hat6rozat ll. 2.)
pontj5ban szerepl6 hulladekok tipus6ra, mennyis6g6re, valamint a kOzszolg6ltat6sba bevont
telepUlesekre es telephelyekre Kdzszolg6ltat6, tov6bb6 jelen engedely 1. sz6mti melleklet6ben
feltUntetett kOzszolg5ltat6i alv6llalkoz6k hulladekgazdSlkod6si engedelyei kiterjednek.

A Korm6nyhivatal az adatv6ltozds bejelentesi elj5r5s sor5n megSllapitotta, hogy K6zszolg6ltat6
PE/KTFO/O 1 064-4120 19. U gyiratsz5mon kiadott minos ltesi en gedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapj6n a KormSnyhivatal PE/KTFO/O1064-612019. iigyiratsz6mon 0j
min6sitesi enged6lyt adott ki K0zszolg6ltat6 r6sz6re, 6s az engedely kiadds6val egyidejUleg a
PE/KTFO/01064-412019. ugyiratsz6mon kiadott minositesi engedelyt visszavonta.

K0zszolgdltat6t6l 2019. j[nius 27. napjbn a PE/KTFO101064-612019. UgyiratszAml Cll. min6sit6si
oszt6lyra vonatkoz6 min6sit6si enged6ly hat6lydrnak meghosszabbit6sa irdnti k6relem 6rkezett a
Korm5nyhivatalhoz.

KOzszolg5ltat6 a Korm6nyhivatalhoz 2019. augusztus 9 napj5n 6rkezett beadvdny6ban a
hulladekgazd6lkodAsi tev6kenys6g6t erinto adataiban tOrteno vdltozSs miatti adatv6ltoz5si bejelentest
tett Kozszolg5ltat6 hulladekgazd6lkoddrsi engedelyeiben, valamint a hulladekgazddlkodasi
kOzszolg6ltat6si tev6kenyseggel 6rintett hulladekok mennyis6g6ben bekdvetkezett v6ltoz5s
tekintet6ben.

K6zszolg6ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghatdrozott - KOzszolg6ltato
hulladekgazd5lkoddsi tev6kenys6get erint6 adataiban t0rten6 v6ltoz5s eset6n szuks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolg6ltat6si dijat megflzette.

A Kormdnyhivatal vizsg6lta es meg6llapitotta, hogy a vdltozdsokat k0vet6en jelen hat6rozat ll. 2.)
pontj6ban szerepl6 hulladekok tipus6ra, mennyis6g6re, valamint a kozszolgdltat6sba bevont
telepiilesekre 6s telephelyekre K6zszolgdltato, tov6bb5 jelen engedely 1. sz5m0 mellekleteben
feltUntetett kOzszolg5ltatoi alv6llalkozok hulladekgazd6lkoddrsi enged6lyei kiterjednek.

A Korm6nyhivatal az adatv6ltoz5s bejelentesi elj5r5s sordn meg6llapltotta, hogy Kdzszolgdltat6
P E/KTFO/O 1 064-6 12019. UgyiratszAmon kiadott mi n6sitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjin a Korm6nyhivatal PE/KTFO|05727-212019. Ugyiratsz6mon tij
min6sit6si engedelyt adott ki K6zszolg5ltato r6sz6re, 6s az engedely kiadds6val egyidejrileg a
PE/KTFO/01064-612019. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

A Korm5nyhivatal a minosit6si enged6ly hat6lyAnak meghosszabbit6sa irSnti elj5ras sordn
meg5llapitotta, hogy a minosit6si engedely kidrlllt6s6nak alapj6ul szolg5lo felt6teleknek K0zszolg6ltat6
megfelel, valamint a min6sit6si oszt6lyra tekintettel kOrnyezetirSnyit6si programmal nem rendelkezett.

A Korm6nyhivatal meg6llapitotta, hogy a PE/KTFO105727-212019. UgyiratszAmon kiadott min6sit6si
enged6ly meghosszabbit6s6nak akad5lya nincs, ez6rt K0zszolg6ltato k6relm6re a
PE/KTFO/05727-212019. Ugyiratszdmon kiadott min6sit6si engedely hat6ly6t a
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PE/KTFO/04759-612019. ugyiratsz5mu hatdrozat6val az Mtv. 13. S (2) bekezd6se alapjan
meghosszabbitotta.

Kozszolg6ltat6tol 2019. oktober 22. napj6n bejelent6s 6rkezett a Kormdnyhivatalhoz, miszerint
Kdzszolgdltat6nak a hulladekgazd6lkod5si kozszolg5ltat6si tev6kenys6g ell6tSs6hoz igenybe vett
k6zszolgSltatoi alvdllalkoz6jAnak a Komloi V6rosgazdilkod6si Nonprofit Zrt.-nek hulladekgazd5lkod5si
engedelyeben v6ltozds kdvetkezett be.

A Kormdnyhivatal megSllapitotta, hogy a v6ltoz6s a hulladekgazddrlkod6si kozszolg6ltatdsi
tev6kenys6get nem 6rinti 6s a PE/KTFO104759-612019. iigyiratsz6mon meghosszabbitott,
PE/KTFO/05727-212019. Ugyiratsz6mrl min6sit6si engedelyt PE/KTFO/06748-212019. Ugyiratsz6mon
h ivatal bol modositotta.

Kozszolg5ltato a Korm5nyhivatalhoz 2020. m6rcius 18. napj6n 6rkezett beadv6nyaban a
hulladekgazd5lkod6si tev6kenys6get 6rint6 adataiban t0rten6 v5ltoz6s miatti adatv6ltoz6si bejelentest
tett K0zszolg6ltato hulladekgazdSlkod6si enged6lyeben, valamint a hullad6kok mennyisegeben
bekovetkezett v6ltoz5s tekintet6ben.

Kozszolg6ltato a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghat5rozott - Kozszolg6ltat6
hullad6kgazd5lkodasi tev6kenys6get erinto adataiban t6rten6 v6ltoz6s eseten szuks6ges - 30.000,- Ft
igazgat6si szolg6ltatAsi dijat megfizette.

A Kormdnyhivatal vizsg6lta es megdllapitotta, hogy a v6ltoz5sokat kOvetoen jelen hatArozat ll. 2.)
pontj6ban szereplo hulladekok tipus6ra, mennyis6gere, valamint a kozszolg5ltat5sba bevont
telepUl6sekre 6s telephelyekre KOzszolgiltat6, tov5bb6 jelen engedely 1. sz6m[ mellekleteben
feltUntetett k6zszolg6ltatoi alvdllalkoz6k hulladekgazd6lkod6si engedelyei kiterjednek.

A Korm5nyhivatal az adaVAltozSs bejelentesi elj6rds sor6n meg6llapltotta, hogy KOzszolg6ltato
PE/KTF0/06748-212019. Ugyiratsz6mon m6dositott, PE/KTFO/04759-612019. ugyiratsz6mon
meghosszabbitott, PE/KTFOl05727-212019 ngyuatsz5mI min6sitesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezdese alapjan a Kormdnyhivatal PE/KTFO/01950-212020.ugyiratsz6mon 0j
min6sit6si engedelyt adott ki KozszolgSltato reszere, 6s az engedely kiadds6val egyidejUleg a
PE/KTF0/06748-212019. Ugyiratsz6mon m6dositott, PE/KTFO/04759-6t2019. Ugyiratszdmon
meghosszabbitott, PE/KTFO|05727-212019. Ugyiratsz6mon kiadott min6sit6si engedelyt visszavonta.

Kozszolgdltat6 a Kormdnyhivatalhoz 2O2O julius 21. napj5n 6rkezett beadvdny6ban a
hulladekgazd6lkod6si tev6kenys6get 6rint6 adataiban tOrt6n6 v6ltoz6s miatti adatvdltoz6si bejelent6st
tett Kozszolgaltato hulladekgazddlkod5si engedelyeben bekovetkezett v5ltozAs tekintet6ben.

Kdzszolg5ltat6 a VM rendelet 1. melleklet6nek 5. c) pontj6ban meghat6rozott - Kozszolg5ltato
hulladekgazddrlkoddsi tev6kenys6get erint6 adataiban tOrten6 vdltoz6s eset6n szUks6ges - 30.O-OO,- Ft
igazgat6si szolgdltat6si dijat megfizette.

A Korm5nyhivatal az adatvAltozSs bejelentesi elj6r6s sorAn meg5llapitotta, hogy KOzszolgdltat6
PE/KTFO/O 1 950-212020. ugyiratsz5mri mi nos itesi engedellyel rendelkezik.

Az Mtv. 17. S (2) bekezd6se alapjan a Korm6nyhivatal 0j minosit6si engedelytadott ki Kozszolgdltat6
r6szere, 6s az engedely kiad6s6val egyidejUleg a PE/KTFOtO195O-2t2020. Ugyiratszamon ktadott
min6sit6si enged6lyt visszavonta.

Kozszolg5ltato koteles a minosit6si engedely ki6llit5s5nak alapj6ul szolg6lo felteteleknek az engedely
id6beli hatSlya alatt folyamatosan megfelelni, igy kOteles a minosft6si engedelyben feltunteiett, i
hullad6kgazd5lkod:isi kOzszolg5ltat6sba bevont hulladekok tipusdra es mennyis6gere vonatkozo
felteteleket folyamatosan biztositani, tov6bbd az Mtv. 6ltal a hulladekgazddlkod6si kOzszolg6ltat6si
tevekenysegbe bevont szdllit6 eszkozdk, valamint hulladekkeze16 letesitmenyek tulajdoni visionyaira
vonatkozo e16ir5soknak megfelelni

A hat6rozat rendelkez6 r6szenek lll pontjaban foglalt el6irdsok az al5bbiakon alapulnak:

- 1 pont az Mtv. 8 S (2) bekezd6s c) pontja atapj6n.
- 2. pont a Ht 62. g (1) bekezdese atapjdn.

Orsziigos K0rnyezetvcdclmi es TermdszeWedelmi F6osztaly
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- 3. pont az Mtv. 8. $ (2) bekezdes f) pontja alapj5n.
- 4. pont a 38512014. Korm. rendelet 3. $ (2) bekezd6se alapj6n.
- 5. pont a Ht. 62. $ (1) bekezd6se alapj6n.
- 6. pont a Ht. 62. $ (1) bekezdese alapj6n.
- 7. pont a Ht. 34. S (8) bekezd6se alapj6n.
- 8. pont a Ht. 4'1. $ (1) bekezd6se alapjdn.
- 9. pont a HL.42. $ (1) bekezdes a), c) es d) pontjaialapj5n.
- 10. pont a Ht. 42. $ (1) bekezdes e) pontja alapj6n.
- 11. pont a Ht. 42. $ (1) bekezdes f) pontja alapj6n.
- 12. pont a HL. 44. $ (1) bekezdese alapj6n.

- 13. pont a HL.42. S (5)bekezd6se alapjAn.

- 14. pont a Ht.42. $ (5) bekezdese alapj6n.

- 15. pont a Ht. 66. $ ('1) bekezdese alapjin.
- 16. pont a 38512014. Korm. rendelet 6. $ alapj6n.

- 17. pont a 38512014. Korm. rendelet 7. $ alapj5n.

- 18. pont a 38512014. Korm. rendelet 8. $ (1)es (2) bekezdese alapj5n.

- 19. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (1) bekezdese alapj6n.

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

- 21. pont a Ht.42. S (1) bekezdese b) pontja alapjSn.

- 22. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (4) bekezdese alapj6n.

- 23. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (5) bekezdese alapj6n.

- 24. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. $ (1) bekezd6se alapj6n.

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

- 26. pont a 38512014. Korm. rendelet 1 1. $ (1) bekezdese alapj5n.

- 27 . pont a 38512014. Korm. rendelet 1 1. $ (2) bekezdese alapj6n.

- 28. pont a 38512014. Korm. rendelet 11. S (3) bekezdese alapj6n.

- 29. pont a 38512014. Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdes 2. 6s 3. pontjai alapjSn.

- 31. pont a Ht. 37. $ (2) bekezd6se alapj6n.

- 32. pont a Ht. 41. $ (3) bekezd6se 6s aHt.62. $ (1) bekezd6se alapj5n.

- 33. pont a Ht.41. $ (3) bekezd6se 6s a Ht.62. $ (1) bekezd6se alapjin.
- 34. pont az Mtv. 11. $ 6s a Ht. 41. $ (3) bekezdese alapjAn.

- 35. pont az Mtv. 10. $ alapjdn.

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

- 37. ponta Ht.42. $ (1)bekezdes h) pontja 6s a Ht.53. $-a alapjan.

A hatArozat rendelkezo r6sz6nek lV. pontjdban foglalt id6beli hatiily a PE/KTFO|0195O-212020.
Ugyiratsz6m0 min6sit6si engedely 6s az Mtv. 9 S (4) bekezd6se alapj6n kerUlt meghatdrozlsra.

Ha KdzszolgAllatl az enged6lyezett tev6kenysbgetaz enged6ly idobeli hatdrly6nak lej6rtit kOvetoen is
folytatni kiv6nja, akkor az Mtv. 13 S (1)bekezd6se alapjAn a min6sit6si enged6ly hat6ly6nak lejarta
elott legkes6bb 90 nappal beny0jtott k6relm6vel kezdem6nyezheti a min6sit6si engedely hatalydnak
meghosszabbit5sat. A min6sit6si engedely hat6ly5nak meghosszabbit6sa16l sz6lo hat6rozat
v6glegess6 v6l6s5ig a k6relmez6 a hat6lyos - kor6rbbi - min6sitesi engedely alapj6n v6gezheti a
tev6kenys6g6t.

Ha KOzszolg6ltato szem6ly6ben, vagy hulladekgazddlkod6si tev6kenys6g6t nem 6rinto adataiban
olyan v6ltoz6s kOvetkezik be, amely a kiadott min6sitesi engedely adatdnak megv6ltoztat6sdt igenyli,
akkor az Mtv. '11 S (1) bekezd6se szerint a KozszolgAltato a v6ltozds bek6vetkez6s6t6l sz5mitott
15 napon belUl adatvdltoztat6si k6relmet ny0jt be. A k6relemhez csatolni kell az adatv6ltoz6st igazol6
okiratot.

Ha a Klzszolgaltat6 hullad6kgazd6lkodasi tev6kenys6get erint6 adataiban olyan v6ltoz6s kOvetkezik

be, amely a min6sit6si osztdrlyba sorol6sdt nem 6rinti, a K6zszolg6ltato e t6nyt a v6ltoz6s
bekovetkezes6tol szdmitott 15 napon belUl bejelenti.

Ha a K1zszolg6ltato az Mtv. 11. $ szerinti adatv6ltoz5sra vonatkoz6 bejelentesi kOtelezetts6genek
hat6rid6ben nem tesz eleget, a minosit6 az Mtv. 15 S (1)bekezd6se alapj5n a Kdzszolgdltat6t 50 000
forint 6sszegri birsdg megfizet6s6re kOtelezi, es hatdrid6 ttiz6s6vel felszolitja az adatvdltoz6s
bejelent6s6re.
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Amennyiben Kozszolgdltat6 tevekenys6g6ben olyan vSltoz6s kOvetkezik be, amely alapj6n a

KOzszolgdltato a minositesi enged6lyeben foglalt min6sit6si oszt5ly felt6teleinek, kOvetelm6nyeinek
m6r nem felel meg, a Kozszolg6ltato az Mtv. 12. $ (2) bekezd6se alapj6n - a v6ltoz5sok

bekovetkezeset6l sz6mitott 15 napon belUl - ezt a tenyt a Korm6nyhivatalnak bejelenti.

A bejelent6ssel egyidejUleg a Kdzszolg6ltato a vdltoz6soknak megfelelo min6sit6si osztilyba soroldst

tartalmaz6 modoslt6si k6relmet ny[jt be.

K6zszolg5ltat6 a hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenyseg folytatas6nak megszUntetes6t, befejez6s6t -
a megszuntet6st, befejezest megel6zoen legal5bb 30 nappal a Korm6nyhivatalnak a

hulladekgazd6lkod6si tev6kenysegek nyilv5ntart6sba vetele16l, valamint hat6s6gi enged6lyez6s6rol
szolo 439t2012. (Xll. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban. 43912012. (X11.29.) Korm. rendelet) 14. $
(2) bekezdese alapj6n bejelenti.

A Korm5nyhivatal felhivja KOzszolg6ltat6 figyelmel a 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet al6bbi
rendelkez6sere:

,,75 S fi) A kornyezetv6delmi hatoslg az enged6lyt hivatalbolvisszavonhatia, ha
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hulladdkkal kapcso/afos nyilvitntaft1si 6s
adatszolgdltatAsi kotelezettsegekr6l szolo kormdnyrendeletben meghatdrozott k1telezetts6g1nek,
b) megdllapitja, hogy a k6relmez6 a k1relemben val6tlan adatokat szerepeltetett 6s az engedely
kiadasat ez 1rdembe n befolydtsolta,
c) az enged1ly jogosultja a tev6kenyseget az engedelyben foglaltaktol eltdr6 modon gyakorolja, vagy
d) az enged6ly jogosultja a hatosdgiellen1zest akaddlyozza.
(2) A k1rnyezetvedelmi hatosag az enged6lyt hivatalbol visszavonia, ha
a) az engedely megaditsdhoz el6lft felt1telek mitr nem 1llnak fenn,
b) az enged6ly jogosultja az engedelyezett hulladekgazd1lkod6si tevekenysdggel felhagy, azt
megszAnteti, valamint
c) a hulladekgazddlkod1si tev6kenyseg folytatdsa a k1rnyezet vesz6lyeztet5s6vel, szennyez6sdvel,
kitrosit(tsdval j6r.
(3) A k1rnyezetv6delmi hatos6g az enged6ly ylsszayondsa esetdn hat1rozat6ban meghat1rozza a
tevekenys6g felhagyasdra, valamint szilksdg eset1n a monitoringra, utogondozdsra vonatkoz6
kOvetelm6nyeket."

Az Mtv. 16. $ szerint:

,,(1) A min6sit6 a min6slt6sienged5lyt visszavonja, ha a k6relmez6
a) a 13. 5 G) bekezdds6ben vagy
b) a 14. $ (2) bekezdesdben
foglalt felhivdsnak hatdridon belll nem tesz eleget.
(2) A min6sit6 a min1sit1si engedelyt akkor is visszavonja, ha a mindsit4s megadds6hoz el1irt
feltdtelek m6r nem 1llnak fenn."

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

,,(1) A kdrnyezetv6delmi hatosdg az e t6ru6nyben, valamint mits jogszabdlyban meghatdrozott
el6f rdsok teljesit4se 1rdek1ben a hulladekbirtokost, a hullad1k tulajdonosdtt, illetve a
ko rn yez eth a sz n 6 I 6t kOtel e z i
a) a jogszab6lyban foglalt vagy hatositgi hatdrozatban el6irt kotelezetts6geinek betaft6s(tra, illetve
a jogseft6 Sllapot megszlntet1s6re, ha az abban foglalt eloiritsokat a hulladek birtokosa, tulajdonosa,
illetve a kdrnyezethaszndlo megszegi, teljesAlestiket elmulasztja, illetve a hullad1kgazddlkoddsi
engedelyhez vagy a min6sit6si enged1lyhez k)tOtt tev1kenys1get az engedelyt1l, a nyilvdntartdsba
v6telhez kOtOtt tevekenys1get a nyilvdntaft1stol elt1rl modon gyakorolja;
b) a k1rnyezetet vesz1lyeztet6, szennyez6, illetve kdrosito tevekenys6g felf0ggeszt6sdre,
abbahagydsdra, az eredeti dllapot helyredllitasdra;
c) a kOrnyezet szennyezdse eset1ben olyan intdzkedds megtetel€re, amely a kOrnyezetszennyez1st
cslkkenti vagy megszanbti, a kOrnyezet kdrosod6s6t kizarja.
(2) A kOrnyezetv1delmi hatosag - az (1) bekezdlsben foglaltakon t0lmen6en - felfuggeszti, korldtozza
vagy megtiltja a hullad6kgazdalkod1si enged6lyhez, min6sit6si engedelyhez k1t1tt tevekenys6g
enged6lyt6l elt6rd vagy enged6ly nelk}li, valamint a nyilv1ntaftSsba vdtelhez k)tdtt tev1kenyseg
nyilvantartastol eltdr6 vagy nyilvdntaft1s nelkuli folytatasat. A hatdrozat azonnal v6grehajthatovl
nyilvdnithat6."

A Ht. 86. S (1) bekezdes a)es b) pontjai szerint:
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,,Az a term1szefes vagy iogi szemdty, egydni vatlalkozo, tovdbba jogi szem6lyis^ggel nem rendelkez6
szeruezet, aki (amely)
a) a hulladekgazd6lkodiissal kapcsolatos jogszabaly, kozvetlenul atkalmazand6 uni6s jogi aktus vagy
hatosagi hatdrozat el6irdsait megs1rti,
b) hatosdgi engedelyhez, hozzdjdrutdshoz, nyitvantartdsba v6tethez vagy bejelenteshez k6t6tt
hullad6kgazdalkoddsi tev1kenyseget engedlly, hozzajdrulas, nyilvdntaft1sba vdiel vagy bejelent1s
n6lkul, tovabbd attol eltdr6en v6gez, [...]
azt a k1rnyezetvedelmi hatos,tg a hulladekgazdatkodasi blrs6g m6r76k6r6t, valamint kiszablsilnak 6s
meg6llapitdsitnak modiSrol szol6 kormitnyrendelet szerint nulaae*gazddlkoddsi birs6g megfizetes1re
kOtelezi."

A Ht. 2. $ (1) bekezdes 37. pontja szerint:
a hulladdkga efta6si tevekenys6g min6sites6r6l szot6 torveny
nonprofit g amely a tetepulesi 1nkormltnyzattal kAtlft
si kdzszolgd alapjAn hullad6kgazddtkoddsi kozsiolgdttatlst tat

el;"

A Ht. 33. $ szerint:

',(1) A telepal1si 1nkormanyzat az 6nkorm1nyzati hultadekgazddlkoddsi klzfeladat ell6tds6t a
kOzszolg6ltat6val kdtOtt hulladekgazdAlkoddsi kozszolgaltatdsi s2erz6d6s 1tjan biztositja.
(2) A telep0lesi 6nkormdnyzat az 6nkormdnyzati hullad6kgazddtkoddsi kozfeladat ett6t6sdra

li1rdst folytat le szerzdsekr1l szolo t1rueny (a tovabbiakban: Kbt.)k1zbeszez1si huttaddkgazddlkoddsi klzszotgdltatdsi szerz6d6s
tartozik a Kbt. , vagy ha a hullad1kgazddlkod|si kIzszotgflttatasi

szerz6dds megkotese a Kbt. szerinti kiv1teli k6rbe esik.
(3) A felhivlsban az aidnlatkero meghatdrozza, hogy a k1zbeszerz1si eljlras sordn milyen, a
hulladekgazddlkoddsi k1zszolgdltatdsi tevekenyslg min1siteser6l sz6l6 t1rveny szerint oszt1lyba
sorolt gazdasdgi szerepl1k tehetnek ajdnlatot vagy nyljthatnak be reszveteli jeten{kezest."

A Kormdnyhivatal felhlvja KOzszolgdltat6 figyelmet, hogy a Ht. 90. g (8) bekezd6se 6rtetm6ben
hulladekgazdSlkod6si kozszolg6ltatdst csak az a nonproiit gazoasagilaisisag v6gezhet, amely a
telepulesi onkorm5nyzattal 2013. janu6r 1. napjSt kdvet6en hulladekgazOatkoiasi fozszotg6tta[dsi
szezod6st kotott.

Kozszolg6ltatO MIN_097 12015. sz6mon nyilv5ntartdsba lett v6ve.

Jelen adatu6ltoz6sielj5rdsban az Mtv. 11. $-a alapj6n azigyint6z6si hat6rid6 30 nap.

Engedelyestol a kerelem 2020. j0lius 21. napj5n 6rkezett a Kormdnyhivatalhoz. Az ugyintezesi
hatdrid6n belul a Korm6nyhivatal a dontes k0zl6ser6l int6zkedett.

A Kormdnyhivatal hatdskOre 6s illetdkessege a 71t2015. (ilt. 30.) Korm. rendetet 8. g es 10. g
f) pontjiin alapul.

Az Akr 124. S valamint a az iratbetekint6ssel 0sszefugg6 kOttsegteritesr6l, a
koltsegek megfizeteserol, ess6gr6t szolo 469t2017. (X]i 28.) Korm. rendetet
1 S (1) bekezd6s 2. pontja azigAzgatasi szotg6ttat6si dij.

A fentiek 6rtelm6ben a Korm5nyhivatal az elj6r6si kdltsegr6l a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint
d0nt0tt.

A Korm6nyhivatal a min6sitesi engedelyt a Ht.62. $ (2) beke4d6se 6s az Mtv.8 S (1) bekezdese
valamintalT.$(2) bekezdesealapj6nadtaki,figyrlemmel azAkr.80.ges81.g-aibiniogtattat<ra.

Jelen hat6rozat biros5gi felUlvizsg6latSnak lehetoseget az Akr. 114. S (1) bekezdese biztositja.
A- Fov5rosi Torv6nysz6k illetekesseget Korm6nyhivatal a kOzigazgaiasi 

'perrendtartdsr6l 
sz6lo

2017. evi l. t0rv6ny (tov6bbiakban: Kp.) 4 S (1) bekezdese es-13. g-a atapjdn 6lapitotta meg.
A keresetlevel beny0jt5s6nak helye es ideje a Kp. 39. $ (1)bekezdese alJpjdn keiutt megnatdrozdsrl.
A t5rgyal6s tart6sa ir5nti k6relem lehet6sege16l va16 t6jekoztatais a Kp. 77.-g-dn alapul,imely szerint
ha egyik f6l sem keri tdrgyalils tartds6t] 6s azt a 

-OirOsag 
sem tartja sz0ks6gesnek, a birosdg

t6rgyal6son kivUl hat6roz TArgyalls tart6sdt a felperes a keresetlev6l-ben az alferes a v6diratban
kerheti. Ennek elmulaszt6sa miatt igazoldsi k6relemnek nincs helye. Az elektronikus Ugyint6zesre
kOteles szemelyek kOr6t az elektronikus Ugyint6zes es a bizalmi szotgattatasok 6ltaldnos #ab6lyair6t
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sz6lo2015.6vi CCXX|l. torveny 9. $-a hat6rozzameg. A7112015. (111.30.) Korm. rendelet 8. S alapj6n
az orszagos illetekesseg ri kdrnyezetv6del mi hatosSg a Korm5nyh ivata l.

Jelen hat6rozat az AXr. eZ. $ (1 ) bekezd6se alapj5n a kOzles6vel v6gleges

Budapest, 2020 augusztus 18.

Dr. Tarnai Rich6rd kormSnymegbizott

nev6ben 6s megbizds6bol:

1(-
dr. Dobrai Bal5zs

oszt6lyvezeto

Kapj5k: Ugyintezoi utasit6s szerint.

Orszdgos Komyezetvddelrni es Termdszetvddelmi Fciosztdly
l0l6 Budapest. Meszdros utca 58/a
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P E/KTFO/01 950 -7 12020. iigy iratsz5m ri en ged6ly I . sz5m ri mel 16klete

Bevont kozszolg5ltat6i alv6llalkozok:

- BIOKOM P6csi Viros[izemeltet6si 6s Kornyezetgazd6lkodisi Nonprofit KorlStolt
Felel5ss6gfi Tirsasig (szekhely: 7632 Pecs, Siklosi 0t52., KUJ: 100210619)
. az Orsz6gos Kornyezetv6delmi es Term6szetvedelmi F6felUgyel6seg (a tov5bbiakban:

F6felUgyel6seg) altal OKTF-KP/3128-1112016. iktat6szamon kiadott vesz6lyes hullad6kok
sz6llit6s6ra 6s nem vesz6lyes hulladekok szdllitdsdra es gyUjtesere vonatkozo engedely
alapj5n,

- Szentl6rinci K6z[izemi Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gI T6rsas6g (sz6khely:
7940 Szentl6rinc, P6csi ut21., KUJ: 100329645)
. a Baranya Megyei Kormdnyhivatal P6csi J6r5si Hivatala 6ltal 1176-712019.

Ugyiratsz6mon kiadott nem vesz6lyes hullad6kok gyUjtes6re 6s sz5llitdsdra vonatkoz6
engedely alapj6n,

- Koml6i V5rosgazd6lkod5si Nonprofit Zflrtkilrten Mfrkttd6 R6szv6nyt6rsas6g (sz6khely:
7300 Koml6, Bem Jozset utca24., KUJ: 100293760)
. a Korm6nyhivatal dltal PE/KTFO/05756-812019. Ugyiratsz5mon modositott, a

F6felUgyel6seg 6ltal OKTF-KP/10215-812016. iktat6sz6mon kiadott nem vesz6lyes
hulladekok sz5llitdsdra es gyUjtesere vonatkozo engedely alapjan,

- BONYCOM Bonyh6di Kiiziizemi Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gti T6rsas6g (szekhely:
7150 Bonyh5d, Mikes utca 3., KUJ: 100305007)
. a Korm6nyhivatal 5ltal PE/KTFO|01611-712019 Ugyiratsz5mon kiadott nem vesz6lyes

hullad6kok sz6llit5sdra vonatkozo enged6ly alapj5n.


