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H AT A R OZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal (2016. december 31. napjáig jogelödkent az Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Föfelugyeloség, a továbbiakban: HatOság) az "OKOVLZ" - 
Onkormanyzatl Kommunâlis és VlztközmO iizemeltetö Nonprofit Korlâtoft Faletossegcr 
Társaság (szèkhely: 2700 Cegléd, Pesti Cit 65.; KUJ: 100279742; telephely: 2700 Cegléd, 
Mizsei Cit 6915114 hrsz., KTJ: 101084999, cegjegyzékszám: 13-09-086647, adószám: 12564392-2-13, 
statisztikai számjel: 12564392-3811-572-13. a tovâbbiakban: Engedélyes) részére — Engedélyes 
kérelmének heyt adva — 

engedelyezi 

nem veszélyes hulladékok orszãgos szállltását és gyOjtesét az atábblak szerint. 

1.) Az enqedélvezett hulladékqazdálkodésl tevékenysét megnevezése:  

Szállltási és gyOjtési. tevékenység vegzese jelen engedély 3.) pontjában felsorolt nem veszéiyes 
huHadékok tekintetéberi. 

2.) A huliadékqazdálkodásl tevékenysegqel érintett terWet: 

Mégyarország terCilete. 

3.) A hulladék faltája, tipusa és mennviséqe:  

Azonóodsltó  Megnevezés Mennylséi 

02 

MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTORAS 
TERMELESSOL, ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, 
HALASZATBOL ELELMISZER-ELOALUTASBÔL Es - 
FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEK 

02 01 
mezögazdasag, kertészet, akvakuttürás termelés, 
erdögazdálkodãs, vadászat és haliszat hulladéka 

02 01 03 huUadékká vált nävényi szövetek 500 
02 01 04 mQanyaghuUadék (kivéve a csomagolás) 350 

02 03 

gyUmölcs, zoldseg, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és 
dohany elökész1tésébö és fetdolgozásâbôl, konzervgyártãsbôl, 
étesztö és élesztöklvonat készitéséböl, meIasz-fetdoIgozásbó és 
fermentâlâsból származó hulladék 

02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra aIkaImatan anyaq 710 

02 06 sOtä- és cukrászipari hulladék 

02 06 01 fogyasztasra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 250 

020602 tartósitószer hulladék 150 

, , atkoholtartalmu vagy alkoholmentes Italok termeIésébö 
szârmazo hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó) 

02 07 02 szeszfCizés hufladéka 490 
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03 
FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BOTOR- CELLULOZ 
ROSI SZUSZPENZtO-, PAPIR- ES KARTONGYARTASBOL 
 SZARMAZO HULLADEK 

03 01  huHadék 
fafeldolgozásból, falemez- és bUtorgyartásbôl származó 

03 01 01  fakéreg és parafahulladék  20 

03 01 05 
fQrészpor. faforgécs, darabos eselék, fa, forgâcslap és furnér, arney 
 különbözik a 03 01 04-tI - 

150 

03 03 
cellulózrost szuszpenzió, papir- és kartongyàrtás, feldolgozásl 
hulladék 

03 03 
huHadék papir és karton rust szuszpenzió késztésénéI mechanikal 
üton elváfasztott maradék 

750 

04 BöR-, SZORME- ES TEX11LIPARI HULLADEK 
04 02  textiIpar hulladék 

04 02 09 
tãrsitott anyagokból származó huHadék (impregnátt textlliák, 
elasztomerek, plasztomerek) 

110 

04 02 21 feldolgozaflan textiIszá hulladék 220 

04 02 22 feldolgozott texthszAl hulladék 220 

07 SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZ.MAZO HULLADEK 

07 02 
mUanyagok, mOgunil és m0szálak gyártásábóI kiszerelésébôl, 
forgalmazáaábôl és felhasználásából származô hulladék 

07 02 13 hulladék mOanyag 520 

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK 
10 09 vasontvények készitéséböl származô hufladék 

10 09 03 kemence saiak 100 
10 10 nemvas fern ontvények készitésèbö szârmazó huHadék 

10 10 vv 
fémöntésre hasznáft öntOmag és forma, amely kIönbözk a 
101007-tél 

120 

IS 
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 
TORLÔKENDOKJ SZOROANYAGOK Es VEDÔRUHAZAT 

'15 01 
csomagolási huHadék (beleértve a vàlogatottan gyUjtott 
teIep0lés csomagotási huttadékot) 

15 01 01 papir és karton csomagolàsi hulladék 4000 
15 01 02 mOanyag csomagolási hulladék 2000 
1501 03 fa csomagolás: hulladék 250 
1501 04 fern csomagolãs hulladék 250 
15 01'OS ve9yes összetéte kompozit csomagolást hufladék 250 
1501 06 egyébkevert csornagofási hulladék 5000 
iS 01 07 Qveg csomagolási hulladék 1500 
15 01 09 textil csomagolási hulladék 50 
15 02 abszorbensek, szOröanyagok, törlökendäk és védóruhâzat 

15 0203 
abszorbensek, szQräanyagok, tör16kend6k, védSruhézat, amety 
kUlönbözik a '15 02 02-tél 160 

I 6 
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 Ci 

a kSzlekedés (szâllltás) k01önböz6 terfileteirél származô 
hultadékká vált gepjármQ (ideértve a terepjâró jármiivet is), a 
hulladékká vált gepjármü bontásãból, valamint karbantartásábôt 
származô hulladék (kivéve a 13, a 14 fôcsoportokban, a 16 06 es 
a 16 08 alcsoportokban meghatározoft hulladék) 

16 01 03 hufladékká vált gumiabroncsok 600 
160117 vasfémek 100 
1601 ig mOartyagok 110 
160120 üveg 110 

17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT 
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS) 

17 01 beton, tégla, cserep és kerâmia 
170101 belon - 8500 
170102 tégla 4500 
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17 01 07 beton, tOgla, eserép Os kerámia frakció vagy azok keveréke, amely 
külOnbözik a 1701 06-tél 21500 

17 02 ta, Uveg és müanyag 
170201 Ia 130 
170202 üveg 230 
170203 mUanyag 1000 

17 03 bitumen keverék, szOnkátrany és kátránytermék 
170302 bitumen keverék, amely kUlönbözik a 1703 01-t0l 100 

17 05 fold (ldeOrtve a szennyezett terUletekräl származó kitermelt 
fOldet), kövok és kotrási meddö 

170504 fold és kOvek, ame!yek külOnbOznek a 1705 03-tél 18000 
17 05 06 kotrási meddO, amely kiflOnbözik a 17 05 05-tOl 4100 

17 09 egyéb épitési-bontási huliadék 

170904 kevert OpltOsl-bontási hufladék, amely külOnbOzik a 17 09 01-tOl, a 
17 09 02-tOl és a 1709 03-tél 7200 

19 

HULLADEKKEZEU5 LrEsiTMENvEKBOL, A SZENNYVIZET 
KEPZODESENEK TELEPHELYEN KIVUL KEZELO 
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ ivOviz Es IPARI viz 
SZOLALTATASBOL SZARMAZÔ HULLADEK 

19 05 szilárd hulladék aerob kezelésébOl származô hulladék 
1905 01 telepOlési és ahhoz hasonló hultadék nem komposztOlt frakciOja 500 
19 05 02 Oflati Os riavényi hulladék nem komposzthit frakcioja 500 
19 05 03 eléirOstól eltOrO minOsOgO komposzt 5000 

f9 06 hulladOk anaerob kezelésObäl származó hulladék 

19 06 04 
telepOlési hulladOk anaerob kezelésébOt származó kirothasztott 
anyag 

840 

19 06 
011ati és novOnyi hulladOk anaerob kezelésébOl szãrmazó 
kirothasztott anya9 

840 

19 
szennyviztisztltó müvekböl számiazó, kOzelebbrOl meg nem 
határozott hufladék 

19 08 01 rácsszemét 1400 
19 08 02 homokfogóból szOrmazO huiladék 730 
19 08 05 települOsi szennyvlz tisztftásábôl szOrmazO iszap 9000 

19 12 
kozelebbrOl meg nem hatârozott mechanikai kezelésböl (p1. 
osztályozás, aprltás, tOmörltés, pellet készités) származó 
hulladék 

191201 pairOskarton 100 
191204 mOanyagOsgumi 100 

12 
egyOb, a 19 12 11-101 különbözO hulladOk mechanikai kezelOsOvel 
nyert hulladOk (ideOrtve a kevert anyagokat isj 

5000 

20 

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK Es A 
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, 
IPARI ES JNTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ 
ELKULONITEUEN GYOJTOTT FRAKCIOT IS ____ 

20 01 elkülönItetten gyQjtöft hulladék frakciók (kivOve a 15 01) 
200101 pplréskarton 8500 

20 01 02 üveg 350 

2001 10 ruhanemU 350 

20 0111 textlliák 250 

20 01 34  elemek Os akkumulâtorok amelyek kUlOnböznek a 20 01 33-tOl 50 

20 01 
kiselejtezett elektromos és elektronlkus bereadezések, amelyek 
külänböznek a 20 01 21-tél, a 20 01 23-tól Os a 20 01 35-tOl 

300 

200139 mUanya.ok 1750 

 20 01 41 kémOnyseprOSbOl szOrmazó hulladOk 200 

20 02  Is beleértve) 
kertekbOl és parkokból származO hulladOk (a temetOl hulladékot 

20 02 01 biolOgiailag lebomló hulladék - 20000  

20 02 02 ta)aj Os kOvek 4650  

20 02 03 egyOb, biológiailag ebonthatatlan hulladék 1030 
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20 03  egyéb telepfflési hultadék — 

20 03 01  egyéb tetepülési hulladék, ideértve a vegyes teIepIési huijadékot is 72000 

20 03 02  piacokon képzôdö hultadék 800 

2003 03  cittisztftasbót származO maradék hulladék 1500 

20 03 07 omhulladék  21550 

Osszesen: 241590 

4.) Bevezetendö biztonsáqi és eIoviqázatOSsácal intezkedesekre ionatkozó kovetelménvek:  

Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok käztiton történ száttltása, valamint gyOtése 
MagyarorsZág területén tärténhet, a hutladékok fizikai, kémia és bioIógai tulajdonsâgalnak megfelek5, 
a környezet veszélyeztetését, szennyezödését, a hulladékok szOródását kizáró módon. 

A tevékenység végzése saran bekävetkezö esetleges káreseményt — a karetharfts egyidejO 
megkezdésével — az ifletékes vlzügyi hatOságnak kesedelem nélkQl be kelt jelentenl, az itletékes 

ryezetvédelmi hatóság tájékortatása meflett. 

A tevékenység végzése során bekövetkez esetleges kéresemény, szennyezOdés esetén annak 
felszámoléSárOl, a terület eredeti áflapotãba valO visszaâllitásárói EngecJélyes köteles gondoskodni. 

Száflitás, gy0jtés és rakodás sorén megfelelö Intézkedés megtetetevel és az elérhetô Iegjobb technika 
alkatmazéséval biztositanl kelt a talaj- és a levegôterhelés megelzését, 

A szállitójármOvek és gy0jtôeszkozäk tisztitàsalkarbantartása kizárótag olyan mosóban/szervizben 
történhet, arnely arra megfeleló engedéiyekkel rend&kozik. 

A szétlltójárm0vek és gy0jtoeszkäzk telephelyen tärténö parkoltatását1  tárolásét tgy kelt biztositani, 
hogy csepegés, elfolyâs ne történhessen, komyezetszennyezést ne eredméayezzeri. 

5.) Az engedély 2022. január 18. napjáig hatétyos. 

6.) Az enqedélvezett tevékenyséq bemutatása:  

a) A hulladék szàtlitási és gyOjtési tevékenység lényeges jellemzöi: 

Az engedétyezett hutladékok szállItásãt Engedélyes tulajdonában Iévö, üzemeltetésében tévO, 
valamint béreltjárm0vekkel végzi a hulladék termelôitOl, birtokosaitót az atvevokhöz. 

Engedelyes az engedélyezett hulladékokat a hulladék termelöitöl, birtokosaitól összegyOjti 
hulladékkezeiö !étesitményekbe történó olszálUtàs céljából. 

Engedelyes lelen engedély atapján szilárd, valamint sQr iszapszer0 hulladékokkal 
kapcsolatos Levékenységet végez. 

A hulladékok Engedélyes telephelyére az itletékes kornyezetvédelmi hatóség àltal kiadott 
külön hulladékgazdálkodési engedély alapján kerülhetnek be. 

b) Az engedélyezett hultadékgazdálkodási tevékenység környezetvédelrni jellemzôi: 

A jármCivek tisztitását az ANTALFI TEAM Kit. (székhely: 2700 Cegléd Deli üt 8., telephely: 
2700 Cegléd, Külsö-Kàtai üt 1.) vegzi. 

A jármOvek karbantartAsát az AUTOCLUB Cegléd Kit. (székhety és telephely: 2700 Cegléd, 
Külsä-Jászberényi it 3.) végzi. 

A hutladékok szàll itãsãra, gyOjtésére akalmazott jãrm Uvek IevegöterheIese elhanyagolhato 
a szâllitási tvonalon haladO gépjàrmüvek forgalma nieUett. 

Az engedélyezett tevekenység elölrás szerirtti végzése kizrja a tataj szennyezödésCt, 
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7.) A tevôkenvség véqzéséhez szOkseaes eqvedl feltételek:  

a) szemlyi feltételek: 

Engedétyes környezetvédelmi végzettséggel rendelkez alkalmazoftat foglalkortat az 
engedélyezett tevékenységgel kapcsofatos kornyezetvédelrni feladatok eUátására. Engedélyes 
az engedélyezett hufladékgazdálkodàsi tevOkenysOg végzésOhez megfele)ö számü 
alkalmazottat foglalkortat. 

b) tárgyi feltételek: 

Engedélyes a hulladék gyUJtesehez megfelelö számü hultadékgyUJtö edényzettel rendelkezik. 

EngedOlyes a kérelmezett szállItási, gyOjtési mennyiségnek megfeletö számü és kapacitást 
járrnUvel rendelkezik (a jármQvek adatait jelen határozat 1. szâm meiléklete tartalmazza). 

A hulladékok szállitáséra használt üres jOrmCvek tãrolása Engedelyes 2700 CeglOd, 
Mizsei üt 6915/14 hrsz. (KTJ: 101084999) alatti telephelyOn történik. 

c) pOnzugyi feltOteleic: 

Az esetlegesen bekövetkezO havana helyzet felszámolása cOljából Engedelyes az 
Allianz HungánIa Zrt-nOl AH5732054462 kötvOnyszámon környezetszennyezOsi 
felelössOgbiztosftâssal rendelkezik. 

Az EngedOlyes käteles a környezeti károk felszârnolására szolgáló biztosltási szerzôdést az 
engedOlyezett tevékenysOg befejezéséig hatáyában fenntartani. 

8.) Az eljárásban közremGködö szakt,atôsáq meqnevezése Os az állásfoalajása rendelkezö 
része: 

Budapest Fôváros KormOnyhivatata NOpegeszsOgügyi Föosztály BP/PNEF-KSOI041392/2016. 
Ugyiratszámt szakhatOsági állásfoglalásában ErigedOlyes nem veszOlyes hulladOk szállitási Os 
gyQjtési engedOtyének kiadOsOhoz - käzegészsOgügyi szempontbOl — az alábbi klkötOsekkel járult 
hozzé: 

1. A hulladOkkezelOsre szo/gOtO gepi Os egyOb eszkzOk tOrolOterUle(Onek rOgcsál& Os 
rovarmentesitOsOt szaksOg szerint, de legalabb Ovente el kell vegezni. 

2. Az elkU kin/f etten gyOjtOtt bio/Ogiaiiag lebonthetO hulladOk csak zárha(O eszkOzben gyUjthetO, a 
gyüjtes he/yet rendszeresen tisztltani Os fertOtlen!toni kell. 

9.) Elôirások, eqvedi feltOtelek:  

1. Jeten határozat 1 másolati példànyát a hulladOkgazdálkodási tevékenység vOgzOse sorãn a 
gOpjOrmüvOn kell tartani. 

2. Az egyes szallltmànyokra vonatkozó fuvarokmányokat Os a nyilvántartást a vonatkozO 
jogszabályban elOirt hatànidôig (5 Ovig) meg kell Orlznl. 

3. Engedelyesnek a hulladékkal kapcsotatos nyilvántartãsi Os adatszolgáltatási 
koteezettsOgekrbl szôlO korményrendeletben meghatârozott mádon nyilvéntartást keH 
vezetnie, illetöleg adatot kell szolgáltatnia. 

4. EngedOlyesnek szállitóként a hulladOkokat a hulladék termelöje, birtokosa éltal meghatározott, 
ãtvOtelre jogosult átvevôhöz kell széltitania. Ha az átvevö a hulladékokat nem veszi at, 
Engedélyesnek a termelöhöz vissza kell azt sz011itania. 

5. Engedétyes teleph&yére bekerUlö hulladékok tárolàsa, kezelése (beleértve az el5kezelOst is) 
csak a hatàskörrel rendelkezo, terUletileg illetOkes kOrnyezetvédelmi hatOség által kiadott 
megfelelO engedOly birtokában történhet. 

6. A hulladékok kizárólag oyan átvevänek adhatóak at, amely rendelkezik az adott azonositO 
kódszamii hulladOkokra OrvOnyes hulladOkgazdálkodáSl enged011yel, az engedOlyOben 
szereplO átvétel mennyiség erejOig. 

7 EngedOlyes tevOkenysége során nem lOpheti tül jeten határozatban szereplö eves 

mennyiségeket. 

KärnyezevédeImi es TcrmëszetvdeImi Foszãy 
1016 Budapest, Mészâros utca 581a. 

Telefon: (06.1) 224.9100 Fax: (06-1) 224-9163 
E-mail: orszaqosoIdhatOsaQP6St.QOV.hU Web: http:IIww.korm3nVhiVatal.hUI11UIOst 

5 



8. HufladékgaZdálkOdáSl tevékenység a közszotgáltatáS körébe tartozO hulladék esetén 
kizárOag a közszolgáftató nevében ejârva vegezhetO, kivéve ha Engedèlyes kezeli is ezen 
hutadékot. Jeten engedéy hulladékkezeléSre nem jogositja fel Engedéyest. 

9. Amennyiben hulladékgazdãlkOdáSi tevékenységet nem èrintö változás történik Jelen 
engedélyben meghatározottakhOz képest, annak bekövetkezésétOl számitott 15 napon be!ül 
Engedélyesnek azt a környezetVédelmi hatOságnak be kefi jelentenie. A huIIadékgazdikodsi 
tevékenységet érintO vItozást Engedélyesnek elOzetesen kell bejelentenie. 

10. A hulladék szIIitását csak oyan mOdon lehet végezni, amely aIkamas arra, hogy a kiporzást 
megakadályozza annak érdekében, bogy a tevekertység soràn környezetszennyezés ne 

következzen be. 
11. Engedéyesnek gondoskodnia kell arról, hogy a különbözö huiladékfajtâk egyméssal nem 

keveredhetnek. A huiladékokat egymâstól JOt elkülönitetten keil szátlitani. 

12. Engedélyes nyilvantartásában a huiladék eredetének nyomon kovethetösége cétjábOL a 
természetes személytöt átvett huUadék esetében a jogszabátyban elöirt adatokat tarthatja 
nyilván. 

13. Engedélyes gyOjtöként az engedélyezett hufladékokat a huiladékbirtpkosoktól, itletve a 
huiladékgazdáIkodSi étesItményekbôl osszegyUjti huiladékkezetö Irsitményekbe tôrténô 
elszãllItás cétjábOl. 

14. Engedélyes gyajtöként gondoskodik az áltata összegyüjtött huiladéknak a hutladékkezelä 
létesltménybe történ' etjuttatásáról, 

15. EngedOlyesnek tevekenysége sorén az áltata üzemeltetett hultadékgazdálkodási 
Ietesitményeket a mindenkor halalyos Jogszabályok áltat elöirt szabályok figyetembevéeIéveI 
kelt kialakitanla, azokat üzemeltetnie. 

16. A gyüjtO ItaI osszegyjtött, átvett hultadék etszáttftást megetözä e(özetes vatogatása, 
etôzetes tárolása összesen IegfeIjebb 1 évlg vegezhetO. Ezt követen a hulladék kezeléséräl 
haladéktalanul gondoskodni kell. 

17. A tevékenység végzésénél tilos a levegé lakosségot zavarO bOzzel vató terhelése, továbbá a 
Ievegö olyan mértékO terhelése, amely tegszennyezettséget okoz. 

18. A rakodés sorén törekedni kefl arra, hogy a tevekenység végzése a lehetO tegkevesebb 
Iégszennyezö anyag kibocsátása meilett torténjen. 

19. BOzzet jãró tevekenység az etérhetö Iegjobb tethnika alkaimazéséval végezhetô. 

Jeten hulladékgazdâlkOdâSi engedétyezési eljárásában a Hatoság megáltapitja, bogy 
160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint ässzegü eljárãsi köitség merült fel, ameiyet Engedetyes 
megfizetett. 

Budapest FOvros Korményhivatala Népegészségügyi Föosztály BP/PNEF-KSO/04139-212016. 
ügyiratszámá szakhatOsági áItásfogtalsa a hatârozat elleni bIrosági felulvizsgáiat keretében 
tâmadhatô meg. 

A hatOrozat ellen feflebbezésnek heiye nincs, annak biróségi feIUlvizsglatét — jogszabálysértésre 
hlvatkozással — a Hatósãghoz a közléstöl számitott 30 riapon beiül 3 példányban bonytjtott, 
és a FövroSi Kozigazgatási és MunkaUgyi Biróságnak cimzett keresettel lehet kérni. 

A blróság a pert tárgyatáson kivüt birlja el, a fetek bármelyikének kéretmére azonban tárgyaist tart. 
Az Ugyfél a tãrgyalás tartását a keresetievélben, illetve az alperesi eltenkéretem kézhezvételétót 
számItott nyolc napon belUl irásban kérheti. 

IN DOKOLAS 

Engedélyestöl 2016. november 28-an kérelem érkezett az Orszâgos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi FofelUgyelOséghez (a továbbiakban: FOfelOgyetoség) nem veszélyes hulladékok 
országos szállitãsénak és gyUJtésének engedélyezese iránt. 

A Föfelügyeiöség 2018. december 31. napjàval jogutódlssaI megszüritetésre kerüit. A 
kärnyezetvédelmi és természetvéde!mi hatOsági és igazgatási feladatokat eflato szervek kijelölésérôl 
szólá 71/2015. (lii. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (lii. 30.) Korm. rendelet) 8, § alapjàn 
az országos illetékességQ kornyezetvédelmi hatéség a Pest Megyei Kormànyhivatal. 

Engedélyes a kérelemhez mellékelte a környezetvédelmi végzettséggel rendelkezO alkalmazottja által 
készItett engedélyezési dokumentaciót és igazolta, bogy 160.000,- Ft-ot (azaz százhatvanezer 
forintot) igazgatási szoIgltatási dij jogcimén megfizetett a Föfelügyeloség szàmlájára, a 

Kömyezetvédelmi és Természetvèdelmi Fbosztly 
1016 Budapest, Més2áros utca 58/a 

Telefon: (06.1)224.9100 Fax: (06-1)224-9163 
E-mail: orsaqoszoldhatosaacpest.aov.hu  Web: http:J/ww.kormanyhiiaLaLhuIhu/pest  
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környezetvédelm i és természetvédetm i hatosági eljárások igazgatási szolgãltatási dijairói szóló 
14/2015. (III. 31.) FM rend&et (a továbbiakban: 14/2015. (ifi. 31.) FM rendelet) 2. § (1) bekezdésének 
elôirása, valamint I számü mellOklete 4.1 és 4.5. pontjai alapján. 

A közigazgatási hatósgl eljárás és szolgéItats áltajános szabátyairOl szôlO 2004. évi CXL, torvény 
(a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése, valamirit a 71/2015. (UI. 30.) Korm. rendelet 31. § 
(3) bekezdés aIapjn, valamint a 8. szàm mellékiet II. tábtãzat 4. pontja alapján a Fôfetügyelöség 
2016. december 23-an megkereste az Ugyben hatáskörrel és ifletekességgel rendelkezö Budapest 
Fôváros Kormányhivatala NépegészségUgyi Föosztályât, mint szakhatOságot, aki 
BPJPNEF-KSO/041 39-2/2016. Ugyiratszámü szakhatósági âflásfoglalásában Engedélyes 
nem veszélyes hulladék szállItási és gyQjtési engedélyének kiadásához - közegészsegOgyf 
szempontból - kikötésekkel járult hozzá. 

A szakhatósági allasfogialas indokosa az alábbiakat tartalmazza: 

,,Az Orszgos KömyezetvOde/m! és Természetvédelmi FOfelOgy&óság (a továbbiakban: 
FOfeiUgyelOsóg) OKTF-KPfl 1522-57tZ&i 6. számO megkeresésOben Budapest FOváros 
Kormnyhivatala NApegészségUgyi FOosztályának szakhatOsági allasfoglalasat kérte az OKO viz Kit. 
hul!adékgazdálkodási engedélyének kiadásához. 

Az eljáráshoz csatolt dokumentáciO áttanulményozása során megal(apltást nyert, fiogy az 
OKO VIZ Kit. a Kozép-Tisza-vidéki Komyezetvédelmi, Terrnészetvédelmi és Vizogyl FelUgyeloség 
6148-3,2014 számU hatérozattal mÔdosltott, 1778-1/2012. szárnU engedélye alapján nem veszélyes 
hulladékok száliltásvaI és gyjtEsevel foglalkozik. AZ engedely ervenyessége 2017. februárjában 
lejár, ezért Ui engedély kérelmet nyUjtottak be a FOfelogyelOségre. 

Az OKO VIZ Kit. k?izszolgáftafási terUletén fete pOlési hul!adekgazdálkodási k(izszolgáltatOként végzi 
fevOkenységét. A cég a továbbiakban a gycijtEssel atvett szilárd halmazállapotU hulladékokat 
értalmatlanitO, hasznosItó, valarnint elOkezelO iteslfmenyekbe kivánja beszállltani. A hulladékok 
szállltésához bérelt, illetve saját tulajdonban Iévö gepjarmOvek al/flak a cag rendelkezésére. 
A tehergOpjármüvek tárolása a Cegled, M!zsei Ut 6915/14 hrsz-U telephely szilárd burkolattel eilátott 
terOletén lOrténik. A telephelyre hulfadékot nem sza//Itanak be, ott kizárOlag a foher.gépjármOvekef és 
az Ores gyUjtOedényeket taroijék. 

A jármOvek sze,vizeléséf és javJtásét az Autóciub Cegled Kit., fertOtlenitését es mosását az Ante/fl-
Team Kit. végzi szerzOdés, illeive megallapodas ala pjén. 

A telephe/yen diszpécser k0zpont, Iroda, illetve szociãlis helyiségek (€ilttizO, WC, zuhanyzO) all a 
do/gozok rendelk*zésére. A telephely vIze/lâtására a városi vizvozefék hálOzatról van bizto.sltva, a 
k&etkezd kommuriális szennyvizekef szennyvlzgyQjtO aknéban gyOjtik, rnajd azt szippantés ufén a 
vérosi szennyvlztisztltO telepre szâllltatják be. 

A cég tevekenységéhez kOrnyezetvOdelm/ kárelhárftási tetvet áll!tottak Ossze, mely a 
veszéfyhelyzetekkel kapcsolatos .szabályckat és tudniva/Okat ismertet mlg a dolgozok foglalkozés-
egeszségOgyi elfétásUt Dr. TOri Jôzsef biztos(tja. 

A dokumentáció alapján megéllap!tásra kerUlt tovébbá,. hogy a kOzegészségUgyi hafOság rOszérOl az 
engedély kiadasénakjogSzabélYi akadái'ya nincsen. 

A dOntés meghozatala sorén a BFKH a telepOlési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kozegeszsëgOgyi kOvefeiményekrOl szOlO 1612002. (IV. 10.) EUM rendelet 3. § (2) bekezdése, illetve 

7. (1) bekezdése ala pján adta meg kikOfOseit. 

AZ önállO jogorvoslat lehetOségét a kOzigazgatási hatOsagi eljárás és szoigáltatás á/talános 
szabályairOl szOlô 2004. évi CXL. tOrvény 44. (9) bekezdése zUrja ki. 

A szakhatOsági állasfoglalást az egOszségugyi hatosagi és igazgatási tevUkenységrUl szóló 1991. évi 
XI. tOrvény 10. § (1) bekezdésében biztositott hatOsdgi joykOrben, a kOrnyezetvUd&mi és 
iermUszetvUdelmi hatUsUgi és igazgatási feladatokat ellétO szervek kije101OsérOl szôlO 71/2015. 
(III 30.) Korm. ,-endelef 31. § (3) bekezdése, illetve a 8. mellOktet II. tUblUzata szorinti hatéskOrben, az 
Aliami Nepegészség0gYi ès Tisztio'vosf SzolgalatrO!, a nepegOszségOgyi szakigazgatási feladatok 
ellátásdról, valamint a gyogyszerészeti ailamigazgatáSi szery k/eIOlésérO/ szOlO 323120 10. (XII. 27.) 

<drnyezelvédetmi es Term észetvédelmi Fdosztály 
1016 Budapest, MészàroS utca 581a. 

Teefon:(06-1)224-SlOO Fax: (06-1)224-9163 

E-mail: orszaqoszOtdhatOSaQ@PeStM0vtu  Web: http:/Iww.kOrmaflYbIvataI.t1U110eSt 
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Korm. rendelet 4. § (1) bekezdOse szerint meghatarozoll illefekessegôben eljárva ala*fiotta ki a 
BFKH." 

Engedélyes niegfizette a szakhatOsági közremUködés gazgatásj szog$tatsi diját. 

A hulladékról száló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hi) 2. § (I) bekezdes 26. pontja 
szerint: ,,hu//adékgazdá/kodas: a hulfad4k gyjtése, szd/lltá.sa 1,..]." 

A Hi 62. § (I) és (3) bekezdése az aábbi rendeIkezêsttartaImaa• 
,,(1) Hulladekgazdalkodas/ tevékenyseg - e tOivényben, va/am/nt kormányrendeIete meghatamzotf 
kivéte/lel - a kOrnyezetvédelmi hatóság a/ta! kiadoft hulladOkgazdalkodesj engedély [...) alapjan 
vOgezheti 

(3) A hulladOkgezdafkodasj engedely 1...] iránf/ kern/met a kOrnyezetvede/mf hatOsagnal kell 
elOterjeszteni a hulladekgazda/kodas/ tevékenysOgek nyllvénfarta.sba vételérOl, va/am tnt hatOság/ 
engedé/yezéserol szô/ô kormanyrendeletben meghatározott tartalommaL" 

A Ht. 12. § az alábbi rendelkezéseket tartamazza: 
,(2) A gyijtã — a (2a) bekezdOsben és a 28. § (5) bekezdêsébe,, megha(érozo kivételle! — 
tevé kenyse get gyUjtésre vonatkozó hu/IadOkgazda/kodasj engedél/ye/ végzi. 
1.. .1 
(3) A gyajid a/ta! gyOjtOtt hulladOk elôzetes vá!ogatasa, ek5zetes tárolésa kormanyrende/etben vagy 
miniszteri rendeletben meghatérozoft kivételle! — Osszesen IegfeIjebb I Evig végezhetO. Ezt kdvefen 
a hulladék kezelésOrOl heladékta/anu/ gondoskodnj kell." 

A Ht. 14. § az alábbj rendetkezesekej tattalrnazza: 
(I) HulladOkot osak hul/adékgazo'alkodasj engedé/y birtokában vagy nyilvéntartésba véte/ alapján 

lehet széiltan,, kivéve ha 
a) a fermészetes szemé!y ingaffanhaszná/d az e!kUlOnFteIten gyüjtt'Jtt héztartásj hufladékof 
hulladOkgyOflO pontra, hu//adekgyojfo udvarte, átvételi he/yre vagy hulladékkeze/O létesitmenybe 
szallltja, va/em/nt 
b) a gyártO, a forgalmazo az átvéte/i ktite/ezettsegge/ érintett hulladékot hulladékkeze/O Iéfe.sffmenybe 
szállIfja, 
C) a gazda/kocio szervezet nem UzIetszen.en, alkaimilag, az a/kU/On/ta ften gyOjtOtt hulladOkéf saját 
jármOvévej, mésik te!ephelyen levO Uzemi gyijtöheIyre vagy étvételi he/yre, huliaciékgyOjto pontra, 
hul/adékgyUjtc5 udvarba, va/amint hulladékkezelOhôz széi!tja. 
(2) A hulladék szállitOja fele/Os a hulladék randeltefési helyére tOrténO biztonségos eljutlatésaén' 
(3) SzáiltésbOf eredo szennyezés esetén a hul/adOk széiltOja gondoskodik az eredeti kOrnyazeti 
á/lapof helyreéllltasarOl, Igy kU/OnOsen a ferUlet szennyezêsmenfesffé,sérO, és a hulladék 
e/szállltasárOl." 

A Ht. 65. § alapjãn: 

,,(1) A hulladék ferme/Oje, kormanyrencjeletben meghafározoft bittokosa, gyCjtOje, szállltOja, 
koreskedOje, kOzvetltc5je és keze/Oje, va/am/nt a kOzszo/galtato (a Lovábbiakban 

egyuft: 
nyilvOntartásra kOtelezett) a hulladékka/ kapcsolatos nyilvéntartasi és adatszo/galfatasj 
kOtelezettségekrol szO/O kormányrencje)etben meghaférozoft mOdon és tarta/ommal a 
tevOkenysegevel ér/ntett hu//adékrO/ tipus szerinf a telephe/yen nyi/vántartasf vozet 
(2) A hulladék gyOjtOje, szãl/ItOja, kereskedOje kOzvetltOje, kezelOje az (I) bekezdesben 
meghafarozott nyilvántartasban a hulfadOk eredetének nyomon kOvothetOsOge céljábOl, a 
természefes szemé!ytO/ átvett hulladék esetében 
a) a természete.s szemelyazono.s ItO adatokaf, va/am/nt 
b) a /akclmet 
tan'hatja ny//yen. 

(3) Az (I) bekezdOs szerinti nyllvantartasj a hu!Iodékjegyzekro/ szO/O miniszferj rende/efben 
meghatOrozott azonosito kOdok a/apJan kel! vezefnj, 

(4) A nyllvéntartásf, UzemnaplOt, bizonylalot a nyi/vánfarfás vezetésEre kOte/ezeff !egalabb 5 évig - 
veszOfyes hu/ladOk osetén 10 évig - megOrzi. Hu//adO/c/era/cO esetén a hulladeklerakási 
tevOkenységrO/ szO/O nyilvOntartOs, Uzemnaplo nem se!ejtezhetO. 
(5) A nyi!vántartas vozetésOre kOtefezett a ny//va ntartás a/apjOn a hulladékka/ kapcsojatos 
nyilvéntartásj é.s adatszo/ga(ta(a.sj kOtelezettsegekro/ szOlO kormnyrendeIet .szerint a 
Aornyezetvede/mj hafOsagnak adatot szo/ga It at, tovébbé nyiIvthntarta.sa a hatOsag fe/hf vása esetOn a 
haidsOg rendelkezésére bocsatja." 

KQmyezetvdeImj és Természetvédelmi Fäosztély 
1016 Budapest Mêszár utca 58/a. 

TeIeon: (06.1) 224.9100 Fax: (06.1) 224-9163 
E 'mail: aoszoldhatosaqpestg0,u  Web b0Qf/w.kormanyh,vatal humu/uesl 
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A Ht. 71 § aiapján: 
,,A tevékenysge Va! okozhatO, elOre nem Iáthatô kOmyozeti ká,rk felszámc'lásdt Iehet6vé tevO 
flnanszlrozá tizfosltása érdekében kornyezetvédolmi biztosltást kOf az a kormányrendeletben 
meghatdtozotf gazdá/kodO szer,ezef, 
b) emely e torvény .szerfnt hulladókgazdaikodási engedélyhez [...J  kOtOtt tevékenységet végez [...J." 

Fenti jogszabáyheyek és Engedélyes k&etme alapjãn a Hatósg megállapltotta az aiábbiakat: 

A hulladék szâH1tsa, valamint gyQjtése hufladékgazdálkodãsnak mnOsüI mely tevékenység 
- jogszabályokban meghatárczott kivételektöl eltekintve - kizárOlag hulladékgazdákodási 
engedély birtokéban vé9ezhetO. 
rigedéIyes által benyüjtott kérelem nem felelt meg a huIladékgazdáIkodsi tevékenységek 

nyflvántartàsba véteérI, valamint hatOsági engedécyezésrOl szOó 439/2012. (XII. 29.) 
Korrn. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 6. § és 7. §-ában foglalt 
eIIrásoknak, ezért a Hatoság OKTF-KP/1 1522-2/2016. iktatOsznion hiánypótlásra hivta fel 
Engedélyest. Engedeiyes a hiányp5tlást teljesitette. 
Engedélyes igazolta a rendelkezésre altO pénzugyi eszközök megletét. 
Engedélyes a hultadék száItásához és gyOjtéséhez szükséges személyi, tárgyi és 
kozegészségügyi fettételeket, az alkalmazni kIvánt technotógiát, továbbá az eszkOzök,. a 
berendezések és a jarmovek rnOszaki és környezetvédelmi jeIlemzIt, azok állapotát, minégt 
és felszereltségét igazotO dokumentumokat csatolta. 
Engedélyes kapacitásszámltással Igazolta, hogy a 3. pontban szereplO hulladékok szãllftásához, 
gyCijtéséhez megfelelö kapacitássat rendelkezik. 
Engedélyes csatolta a Ceglédi KOzOs Onkormányzati Hivatal által 2413257/2/2016. számon 
kiadott hatOsàgi bizonyftvány másotatát, amely alapján az üres jármOvek a tefephelyen 
tãrolhatOak. 
Engedélyes a bérelt szálUtójármOvek vonatkozásában csatofta a HirOs Hufladékgazdálkodásl 
Kft-vel (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfãi u. 248. , 0737/12,hrSz.), a VERTIKAL VKSZ Zrt-vel 
(székhety: 8154 Potgérdi, Bocskal u. 39,), a HE Hans Elbinger Magyarország Kft.-vel (székhely: 
2310 SzigetszentmikIOs Bánki Donét u. 13.) és a Seres Kft-vel (székhely: 7630 Pécs, Bajor u. 
211.) kUtãtt bérleti szerzdések másolatait. 
Engedélyes csatolta nyatkozatát, miszerint a szállitOjãrm0vek tisztitásãt az ANTALFI TEAM 
Kft-vol (székhely 2700 Cegléd, Deli Cit 8., telephely 2700 Cegléd, KülsO-Kâtai it 1.) kivánja 
végeztetni. 
Engedetyes csatolta az ANTALFI TEAM Kft. (székhely: 2700 Cegléd, Dell Cit 8., telephely: 
2700 Cegléd, KQlsO-Kátai Cit 1.) nyitatkozatát miszerint Engedélyes szállitójármQveinek tisztitását 
elvégzl. 
Engedélyes csatolta a szállltójármQvek karbantartására vonatkozóan az AUTOCLUB Cegled 
Kft-vel (székhety és telephety: 2700 Cegléd, KuIso-JaszberéflYl Cit 3.) kStött szolgãQatAsi 
szerzödés másolatát. 
Engedélyes csatotta a kornyezetblztOflságra, az esetlegeserl bekövetkezO kéresemény 

elhárltására vonatkozO tervet. 
EngedéIs benyüjtotta a kornyezetvédelm biztositâs megkOtésének tényét igazoô 
dokumentumot. 
Engedélyes igazolta, hogy a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a alapján kOrnyezetvédeimi 
vegzettségO alkalmazottat foglalkortat a kórnyezetvédelmi feladatok ellétéséra. 
Engedélyes csatolta a korábbi hulladékgazdátkOdáSi tevékenységérOt szótó, 439/2012, (XII. 29.) 

Korrn. rendelet 11. § szerinti nyilatkozatot. 
Engedélyes igazolta, bogy a köztartozáSmeflteS adOzOi adatbãzisbafl szerepel. 
Engedélyes nyilatkozott arról, bogy Onkormányzati adóhatOSággal szemben kOztartozOsa nem all 

fenn. 
Engedélyes jeten engedéty atapján szitárd, valamint sQrU iszapszerü hultadékkat kapcsolatos 

tevékenységet végez. 
Engedélyes csatolta nyilatkozatát, miszerint  ,,f. . .J az "OKO VIZ" Nonprofit Kft. telephelyére (f 
Társasá gunk nem k/van hulladékot beszáliltani, sem tárolni. Az OKOVIZ" Nonprofit Kft. a 
tevékenysége sorén gyOjtOtf és szãllltott nem veszëlyes hulladékok kezelésérOl I..] kizérOlag 
engeddl/yel rsridelkezO hulladékkezelOflek tOrténO átadással gondoskodik. 

A Hatóság fethivja Engedétyes figye)mét arra, hogy a mezögazdasági termetOtevékenYSég, az 
erdOgazdátkodáS tovabba a fafeldolgozas sorOn képzOdO nem veszélyes termeszetes anyag csupan 
akkor tekinthetO hutladéknak - igy az engedélyezett hulladekgaZdâtkOdási tevekenységbe akkor 
vonható be - amennyiben azt a mezOgazdasá9bafl az erdészetbefl vagy biomasszakéflt energia 

Kärnyezelvédelm és Termeszetvédeiml Fbosztaly 
1016 BudapeSt, MészâroS utca 58/a. 

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163 
E-mail: orszaqoszo atosaaPeSt.Q0V.0 Web: htlp://,W.lcOrma11Vhlv2tai.hUThueSt 
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eklID.ására nem hasznâlják fel, vagy nem gy használjék fel, hogy az az eljárás vagy mOdszer a 
kornyezetre és az emberi egeszsegre veszélyteten enne. 

Fentiek alapján a Hatóság megállapitotta, hogy a hulladekgazdálkodáSi engedey kiadãsának 
a jelen határozatban foglaltak szerint akadálya nlncs. 

A FfeIUgYeI6Sé9 az engedélyezèsi etjárás során OKTF-KP/11522-312016. iktatóezámon függô 
hatályU döntést adott ki Engedélyes részére, metyhez 2017, január 28. napját követöen a 

Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapJán nem kapcsolódflak joghatások tekntetteI arra, hogy a 
Hatóság az Ugyben — jelen határozat meghozataiával — érdemben döntött. 

A Hatóság feIhvja Engedólyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapjan felügyefet dij 
fizetésére kôtelezett. 

Az eljárás sorãn közremUkOdO szakhatóság alIsfogialàsát és annak ndokolási részét a HatOság a 
Ket. 72. § (1) bekezdésének db) és ed) pontjai alapjân foglafta a hatérozatba., 

A határozat rendelkezO részének 5. pontjában fogat idObeli hatátya a Ht. 79. § (1) bekezdése aapján 
került meghatározãsra. 

A Ht. 84. § (1) és (2) bekezdése aapján: 
(1) A kOrnyezetvédelmi hatOság az e tOrv4riyben, valarnint más jogszabályban meghatámzott 

el1rások t&jesltése érdeké hen a hulladékbirtokost, a hulladEk tulaJdonosát, illetve a 
kOrnyezethaSzflálOt kOtelezi 
a) a jogszabá/yban fog/alt vagy hatôsagi határozatban elOirt kdtelezottsôgeinek betartãsára, halve 
a jcgsértO altapot megszlintetésOre, ha az abban fog/alt elOfrásokat a hulladOk birtokosa, tulajdonosa, 
illetve a kOrnyezethaszfláiO megszeg teijesulésOket elmulasztja, il/atye a hulladOkgazdálkodási 
engedO/yhez 1...] kOttt tevOkenysO get az engedolyh5l, a nyilvOntartasba vételhez kOtOtt tevékenysaget 
a nyilvantartOstôl eltOrô mOdon gyakorolja; 
b) a kOmyazetet veszé/yeztet4 szennyezO, illetve kOros!tó tevOkenysOg felfOggesztésére, 
abbahagyásáta, az eredeti állapot heiyreéllltaséra: 
c) a kOrnyezet szennyezése esetében 0/yen intézkedOs megtete/Ora, amely a kOrnyezefszennyezésl 
csOkkenti vagy rnegszQnteti, a kOrnyezet kOrosodaset kizarja. 
(V A kOrnyezetvOdelmi hatosag - az (1) bekezdEsben fog/altakon fiImenóen - fe/fUggeszti, korlátozza 
vagy megtlltja a hulladékgazdélkodási engedelyhez, 1...] kOtOtt tevOkenysOg engedélytOl eltérO vagy 
engedély nélktIli, valamint a nyilvántartásba vOtefhez kOfOff tevOkenysOg nyilvantartastol eltOrO vagy 
nyilvOntartás nO/kU/i fo/ytatá sat. A hatOrozat fellebbezOsre tokintot nO/kill vOgrehajthatOvO 
nyu v.4n1thalO. 

A 439/2012. (XH. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) Os (2) bekezdOse szerint: 
,,(1) A kOrnyezetvOdelmi hatOsag az engedOlyt hivatalbOl visszavonhatja, ha 
a) az engedOlyjogosultja nem tesz eleget a hulladOkkal kapcsolatos nyilvántartOsi Os adatszolgáltatasi 
kbt&ezettségekrOl szOló kormanyrendeletben meghatérozoft kOtelezettsOgOnok, 
b) megallapltja, hogy a kOrelmezO a kOrs/emben valôf/an adatokat szerepeltetett Os az engedOly 
kiadását ez Ordemben befolyasolta, 
c) ez engedOlyjogosu/tja a fevOkenysOgOt az engedOtyben foglaltaktol eltOrO mOdon gyakoroija vagy 
d) az engedOlyjogosultja a hatOségi e/IenOrzOst akadályozza. 
(2) A kOrnyezefvOdelmi hatOsag az engedOlyt hivatalbO/ visszavonja, ha 
a) az engedely megadOsOhoz e/Olrt feltételek mér nem al/flak fenn, 
b) az engedOly jogosultfa az engedOlyezett hulladOkgazdá/kodthsi tevOkenysOggel felhagy azt 
megszUnteti, va/am/nt 
C) a hulladOkgazdOlkodási tevOkenysOg folytatása a kOrnyezet veszOlyeztetOsO Va!, szennyezOséve/, 
károsltOsá vol jér." 

Amennyiben EngedOlyes a hufladOkgazdá)kodêssal kapcso!atos jogszabályok, vagy a ré vonatkozO 
hatôsagi hatàrozat elOirásanak nem tesz eleget, a kCilbn jogszab1yban meghatrozottak szerint 
huliadékgazdátkodási birságot käte)es fizetni. 

A Ket. 153. § 2. pontja atapjOn eIjrási költsOg az igazgatási szolg?tatási dij. 
A fentiek OrtelmOben a Hatôsg az ejOrOsi kältsOgrOl a rendelkezO rOszben foglaltak szerint däntOtt. 

A NatOság hatãrozatét a Ht. 62. § (1) bekezdése alapján horta meg. 

Környezetvédelnhi es lermészelvédelmi FOosztày 
1016 Budapest. Mészàros utca 58/a. 

lelefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163 
E-mafl: OrszaqQ$zoIdflatosqtPest qov.hu Web: https//www,kormanyhivatal.hu/hu/øest 
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A HatOsag illetékessegét és hatáskörét a 71/2015, (III. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § g) ponija 
alapozza meg. 

A rendelkezô rész 3.) pontjában hulladékgazdâikodásba bevonható hulladékok körét a Hatóság 
a hulladékjegyzekröl szóló 7212013. (VIIL 27.) VM rendelet szerint felsorolt azonositó kódszmok 
aiapján áflapitotta meg: a 4.) pontban foglaltak a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjan alapulnak; 
az 5.) pontban fogialtak jogalapja a Ht. 79. § (1) bekezdése, a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pont; a 6.) 
pontja a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §.-árt alapuF; a 7.) pontja a 439/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelat 7. §-án alapul; a 8.) pontja a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. meUéktet 
II. táb}ázat 4. pontja alapján, valamint a Ket. 72. § (1) bekezdês db) alpontján alapul; a 9.) pontja az 
alábbi jogszabãlyhelyeken alapul: 439/2012. (XII. 29) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése, Ht. 65. § es 
a Ievego vêdelmérôl szOlO 306/2010. (XII. 23.) Korni. rendelet 4. §-a, 28. § (2) bekezciése, valamint 
30. § (1) bekezdése, iHetve az egyes hulladékgazdálkodási IétesItmények kialakItásának és 
üzemeltetésének szabályairOl szólO 246/2014, (IX. 29.) Korm. rendelet elôirãsai. 

A jogorvoslatra történ felhIvás a központi áflamlgazgatási szervekröl, valamint a Kormány tagjai és 
az IIamtitkárok jogállásârOl szólO 2Cfl. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdésének 1) pontja, 5. § (2) és 
(3) bekezdése, a Ket. 100, § (1) bekezdésének e) pontJa és (2) bekezdése, 109. § (1) bekezdésének 
a) pontjában, a 7.1/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/C. §-ában foglaltakon alapul. 

A FOvârosi Közigazgatási és Munkaugyi Blróság fuetékességét a Hatósàg a polgàri perrendtartásról 
szOlO 1952, évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése, hatskörét a Pp. 22. § 
(2) bekezdése alapján állapItotta meg. A keresetlevél benyijtásának helyét és idejét a Pp. 330. § 
(2) bekezdése határozza meg. A tárgyalãs tartása iránti kérelem IehetOségérI való tájékortatãs a 
Pp. 338.-ên alapul. Az illeték mértékét az illetékekrôl szóló 1990. évi XCIII. tärvény (a továbbiakban: 
Itv.) 43. § (3) bekezdése allapitja meg. Az Illeték felJegyzésröl az Itv. 59. §(1) bekezdése, illetve a 
62. § (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik. 

Az engedély megléte nem mentesit a jogszabâlyok áltai elbirt egyéb engedélyek megszerzése 
illetOleg nyilvántartásba vételi kötelezettségek teijesitése alól. 

A hatérozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdésOnek c) pontja es (3) bekezdése alapján a kbzfésse? jogerOs. 

Budapest, 2017. január Z& 
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- Dr. Tamai Richard kormánymegbizott 
4o nhi,j4 nevében és megbIzáséból: 
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d'r. Bartus Adriertn ,A 

föosztIyvezetö 

Cimzettek:  
1. "OKO VIZ' Nonprofit KIt. (2700 Cegléd, Pesti Cit 65.) 
2. Budapest F öváros Kormányhivatala NepegészségügYi FOosztály (HK) 
3. Pest Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatóság (HK) 
4. TerUleti kornyezetvedelmi hatosagok (HK) 
5. HNYR 
6. Irattãr. 
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A 380-1/2017. számü engedély 1. számu meVékiete 

- Engedélyes tulajdonában lévó 6 db száflItójármU (rericfszámok: KOY-725, KSS-243, KOY-731, 
GFE-837, HLM-048, EU-328). 

- Engedélyes Qzemelletéséberi Iévö 1 db szállItójármU (rendszám: IXR-536). 
- A Hlräs Hulladekgazdálkodási Kft-th (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái U. 248. 0737/12. hrsz.) 

béreU 7 db szãUItójármO (reridszámok: JME.-493, JME-356, JME-355, NHW-779, JME-235, 
JME-234, JME-233). 

- A VERTIKAL VKSZ Zrt-tO (székhely: 8154 Polgrdi, Bocska u. 39.) bérelt 1 db szálUtOjãrmü 
(rendszám: MIM-541). 

- A HE Hans Elbinger Magyarország Kut-töl (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 13.) 
bérelt I db szItftójármü (rendszám; MIF-411). 

- A Seres Kft-tôl (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánk Dont u. 13.) bereft I db száflitójármO 
(rendszám: MAA-896), 
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