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Tárgy: A Váci Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű
Társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenység végzésére vonatkozó engedélye

HATÁROZAT

I.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, mint hatáskörrel rendelkező 
első fokú környezetvédelmi hatóság a Váci Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (2600 
Vác, Deákvári fasor 2.; KÜJ: 103 070 791; KTJ: 102 341 699; cégjegyzékszáma: 13-09-160257; adószáma: 
24173203-2-13; statisztikai számjele: 24173203-381 1-113-13; nyilvántartási száma: KOZSZOLG l 05/2013
- a továbbiakban: Közszolgáltató) részére -  kérelmének helyt adva -

engedélyezi

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzését az alábbiak szerint.

II.

1.) Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által kiadott 59823-3/2012. 
iktatószámú és 635-10/2013. iktatószámú engedélyek szerinti tevékenységeket, azaz nem veszélyes hulladék 
begyűjtését és szállítását foglalja magába.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 
tartozó háztartási és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékok vonatkozásában (hulladékfajtája, típusa, 
jellege, mennyisége összetétele szerinti bontásban), az alábbi táblázat szerint:

Azonosító kód Megnevezés Jelleg Mennyiség [t/év]
15 0101 papír és karton csomagolási hulladék nem veszélyes 1000
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék nem veszélyes 2000
150103 fa csomagolási hulladék nem veszélyes 100

15 0104 fém csomagolási hulladék nem veszélyes 1000

15 0105 vegyes összetételű kompozit csomagolási 
hulladék nem veszélyes 1000

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék nem veszélyes 700
15 01 07 üveg csomagolási hulladék nem veszélyes 1000
15 0109 textil csomagolási hulladék nem veszélyes 200
17 01 01 beton nem veszélyes 200
17 01 02 tégla nem veszélyes 300
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17 0103 cserép és kerámia nem veszélyes 300

17 01 07
beton, tégla, csérép és kerámia frakció 
vagy azok keveréke, amely különbözik a 
17 01 06-tól

nem veszélyes 200

17 02 01 fa nem veszélyes 100
17 02 02 üveg nem veszélyes 300
17 02 03 műanyag nem veszélyes 200

17 09 04
kevert építési-bontási hulladék, amely 
különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 Ö2-től 
és a 17 09 03-tól

nem veszélyes 500

20 01 01 papír és karton nem veszélyes 2000
20 01 02 üveg nem veszélyes 3000

20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei 
hulladék nem veszélyes 5000

20 01 36
kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek különböznek a 20 
01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

nem veszélyes 10

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től nem veszélyes 100
20 01 39 műanyagok nem veszélyes 1000
20 01 40 fémek nem veszélyes 100
20 01 41 kéményseprésből származó hulladék nem veszélyes 10
20 02 01 biológiailag lebomló hulladék nem veszélyes 1000
20 02 02 talaj és kövek nem veszélyes 100

20 03 01 egyéb településiiiulladék, ideértve a ve
gyes települési hulladékot is nem veszélyes 1000

20 03 02 piacokon képződő hulladék nem veszélyes 500
20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék nem veszélyes 50
20 0307 íomhulladék nem veszélyes 2000

20 03 99 közelebbről meg nem határozott lakossági 
hulladék nem veszélyes 1000

2.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenység területe:

Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét Vác közigazgatási területén végzi.

3.) Személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek:

a) Személyi feltételek:

- 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű ügyvezető,
- 1 fő középfokú végzettségű telephelyvezető,
- 5 fő gépkocsivezető,
-13 fő rakodó,
- 2 fő ügyfélszolgálati dolgozó.

b) Tárgyi feltételek:

A Közszolgáltató a következő, a közszolgáltatói tevékenység végzésére alkalmas eszközökkel rendelkezik:
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• 1 db üzembentartóit Mercedes Actros 2632 K típusú hulladékszállító célgép (rendszáma: JXB-170),
• 4 db üzembentartóit Mercedes Atego 1318 típusú hulladékgyűjtő célgép (rendszámaik: IMW-821, 

MGX-554, JXB-183, JXB-181).

c) Pénzügyi feltételek:

Közszolgáltató az Allianz Hungária . Zrt-nél, 321510618 kötvény számon, kombinált limitű 
felelősségbiztosítást kötött, melynek fedezete kiterjed környezetszennyezési felelősségbiztosításra.

III/A. 

Környezetvédelmi előírások (bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó 
követelmények) :

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Közszolgáltató kizárólag Vác 
közigazgatási területén végezheti.

2. A közszolgáltatási tevékenység Végzése során be kell tartani a II/l. pontban közölt engedélyekbe 
foglalt előírásokat.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység csak és kizárólag hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra és azzal kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély nem mentesít a közszolgáltatás elvégzéséhez 
szükséges egyéb engedélyek megléte alól, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 
megfelelő hulladékgazdálkodási engedélyek birtokában végezhető.

5. A közszolgáltatás során átvett és szállított hulladékok kizárólag engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelő részére adhatóak át.

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.

7. A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról gondoskodni köteles a közszolgáltatási * 
területen.

8. A közszolgáltatási tevékenység végzése során környezetvédelmi biztosítást kötni vagy céltartalékot 
kell képezni és ezt a környezetvédelmi hatóságnak és az OHÜ-nek igazolni szükséges.

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzés során a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó 
által a közszolgáltató szállítóeszközén rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot, 
háztartásban képződő zöldhulladékot, vegyes hulladékot, elkülönített hulladékot összegyűjteni és 
elszállítani, valamint a lomtalanítás során gyűjtött hulladékokat az ingatlanhasználótól összegyűjteni, 
átvenlii és elszállítani.

10. A Közszolgáltatónak gondoskodnia kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék további kezeléséről.

11. A Közszolgáltatónak legalább évente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanítás 
megszervezéséről, lebonyolításáról, a lomtalanítás során közszolgáltatónak átadott vagy a 
közterületre helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról.

12. A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen kívül egyéb 
hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási 
tevékenységet - a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék 
kezelésének kivételével - nem végezhet.

13. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas 
felépítménnyel rendelkező járművet, eszközt kell használni.

14. Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön gyűjtőedénybe 
vagy konténerbe helyezve szállítható.
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15. Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék a közszolgáltató által 
történő átvételekor, elszállításakor a gyűjtőedényből kiesik vagy kiszóródik, a hulladék felszedéséről 
és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

16. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ingatlantulajdonostól történő 
átvételét és elszállítását végző közszolgáltató gyűjtőjárművén munkát végző alkalmazottak közül 
legalább egy jelenlévőnek a hulladék átvételére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel kell 
rendelkeznie.

17. Legalább három évente közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni.
18. A közszolgáltatás végzése során a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartás vezetésére, valamint 

adatszolgáltatások teljesítésére vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.

III/B.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:

A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve az engedély kiadásához -  
PER/102/01086-2/2013. sz. alatt -  közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel hozzájárult:

1. A hulladékkezelésre szolgáló gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és 
rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni.

2. A közcélú hulladékgyűjtő eszközök tisztítását és szükség szerinti fertőtlenítését biztosítani kell.

IV.

Közszolgáltató kérelme mellékleteként benyújtotta a Főfelügyelőség részére a közszolgáltatói 
hulladékgazdálkodási tervet, amelyet a Főfelügyelőség 14/8416-2/2013. iktatószámú határozatával 
jóváhagyott.
A benyújtott közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv tartalmazza az alábbi, jogszabály által előírt 
követelményeket:

• az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében 
tervezett intézkedések - így különösen a lakossági tájékoztatás módjának - részletes leírását, továb
bá azt, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági tájékoztatás lehetőségei hogyan bővíthetők;

• a biológiailag lebomló hulladék hagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes 
tervet, továbbá azt, hogy a közszolgáltatással érintett településeken a meglévő biológiailag lebomló 
hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan bővíthetők;

• a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes tervet, 
továbbá azt, hogy a háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és átvétele hogyan és milyen 
módon tehető hatékonyabbá, a hatékonyság növeléséhez a közszolgáltató milyen további feltételek 
biztosítását tartja szükségesnek;

• a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó részletes tervet, továbbá 
a gyűjtési rendszer működtetésének eszközeit, módját, fejlesztésének további lehetőségeit bemutató 
részletes tervet;

• a hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és az újrahasználati központok 
kiépítésének lehetőségeit bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy az újrahasználati központok 
kiépítéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek;

• a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak növelését 
bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy a nagyobb arányú hasznosításhoz a közszolgáltatással 
érintett településeken a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, és ezek a 
feltételek hogyan bővíthetők, figyelemmel az önellátás és a közelség elvére;

• a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében tervezett intézkedé
sek leírását, módját, továbbá azt, hogy a szerves anyag mennyiség csökkentéséhez a közszolgáltató 
milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, figyelemmel a biológiailag lebomló hulladék 
hasznosításának elvére. .
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'/ Jelen közszolgáltatói engedély kizárólag Váe közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási
közszolgáltatói tevékenységre terjed ki. .

.  ̂ VI/A.

A jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély a határozat jogerőre emelkedésétől kezdve 2018. * 
november 25. napjáig hatályos.

VI/B.

A Közszolgáltató kérelmében szereplő, de az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség által elutasított hulladékok azonosító kódja és megnevezése az alábbi táblázatban foglaltak
nak megfelelően:

V.

Azonosító kód Megnevezés
02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek

16 02 14
kiselejtezett berendezés, amely külön
bözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terje
dő hulladéktípusoktól

16 02 16
kiselejtezett berendezésből eltávolított 
anyag, amely különbözik a 16 02 15- 
től

18 01 04

hulladék, amelynek gyűjtése és ártal
matlanítása nem kötött speciális köve
telményekhez a fertőzések elkerülése 
érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, 
rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)

19 05 01 települési és ahhoz hasonló hulladék 
nem komposztált frakciója

19 06 04 települési hulladék anaerob kezelésé
ből származó kirothasztott anyag

VII.

Ha a Közszolgáltató az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően , is 
folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 60 nappal új engedély iránti kérelmet kell 
benyújtania.

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, annak felülvizsgálatát -  jogszabálysértésre 
hivatkozással -  az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez a közléstől 
számított 30 napon belül 3 példányban benyújtott, és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak 
címzett keresettel lehet kérni. A bírósági felülvizsgálat illetéke 30.000,- Ft, amelynek viseléséről az eljáró 
bíróság a döntésében rendelkezik. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének 
kérelmére azonban tárgyalást tart. Az ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi 
ellenkérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti.

A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve PER/102/01086-2/2013. 
számú szakhatósági állásfoglalása a határozat elleni felülvizsgálat keretében támadható meg.
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INDOKOLÁS

Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadása 
iránti kérelmet, valamint közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet nyújtott be az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) részére.

Közszolgáltató a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: DíjR.) I. mellékletének 13/1. 
pontjában meghatározott -  a közszolgáltatás engedély elbírálásához szükséges -  120.000,- Ft igazgatási 
szolgáltatási díjat megfizette.

A Főfelügyelőség a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvényben (a továbbiakban: Ht.) foglaltaknak, a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: 438/2012. Korm. rendelet) foglaltaknak megfelel, -valamint az engedély kérelem 
tartalmazza, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet.) 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket.

A Főfelügyelőség megvizsgálta, hogy Közszolgáltató olyan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 
gazdálkodó szervezetnek minősül, amelyben a települési önkormányzatok a szavazatok többségével tulajdoni 
hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a 
vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja. (Ht. 81. §)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok fajtája, típusa, jellege, mennyisége, 
valamint összetétele - a Korm. rendelet 13. § (3) bekezdését figyelembe véve - a hulladékjegyzékről szóló 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján került meghatározásra.

A 438/2012. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés alapján:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a következő hulladék tartozik:
a) az ingatlantulajdonos által az ingatlanon gyűjtött vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék - a Ht. 39. §- 
ában meghatározott eltéréssel
b) a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék;
c) a hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladék;
d) a lomtalanítás során átvett lomhulladék;
e) a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék, ha a gazdálkodó 
szervezet - a Ht. 39. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a hulladék kezeléséről a hulladék közszol
gáltató részére történő átadás útján gondoskodik;
f) az átvételi helyen, speciális gyűjtőhelyen átvett vagy gyűjtőedényben, konténerben elhelyezett hulladék, ha 
annak átvételét, gyűjtését, elszállítását és kezelését a közszolgáltató végzi, valamint
g) a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az elhagyott vagy az ellenőrizetlen körülmények között 
elhelyezett hulladék.

Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélykérelmében kérte a rendelkező rész VI/B. 
pont szerinti táblázatban foglalt hulladékok engedélyeztetését is a közszolgáltatás körén belül, de azok nem 
tartoznak bele 438/2012. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésben foglaltakba, ezért a Főfelügyelőség ezen 
hulladékokkal történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást elutasította.

A Főfelügyelőség - 14/8416-4/2013. iktatószámon - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 44. § (1) bekezdése alapján és a 
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 347/2006. Korm. rendelet) 5. sz. melléklet 1. 
pontjában meghatározott szakkérdésben az eljárás során közreműködő szakhatóságként megkereste a 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét szakhatósági állásfoglalás 
kiadásacéljából.
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A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadásához közegészségügyi szempontból 
PER/102/01086-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásával a rendelkező részben foglaltak szerint 
hozzájárult. A szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint adta meg:

„Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/8416-4/2013. számú 
megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte.

A Kérelmező működését Vác településen 2013. január 1-én kezdte meg. Az összegyűjtött települési hulladékot 
a vácrátóti hulladék átrakó állomásra viszik, vagy a Kerepes közigazgatási területéhez tartozó Ökörtelek- 
völgyi hulladékkezelő központba szállítják. A kérelmező nem rendelkezik jelenleg hulladékkezelő és 
ártalmatlanító létesítményekkel, hulladékgyűjtő szigetekkel és hulladékudvarral. A szállítójárműveket bérlik 
A dokumentáció tartalmazza a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötések 
teljesítése mellett az engedély kiadásának jogszabályi akadálya nincs, így a közszolgáltatási engedély 
kiadásához a szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Kikötéseimet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 
szóló 16/2002. (IV 10.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdése, 4. § (3) bekezdése alapján tettem meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése zárja ki.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi X I  
törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, 
vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 32/B. § (1) és (3) bekezdései, illetve az 5. számú melléklete szerinti hatáskörömben, az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § 
(3) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki. ”

A határozat rendelkező részének III/A. pontjában foglalt előírások az alábbiakon alapulnak:

3. pont a 438/2012. Korm. rendelet 1. § (l)-(2) bekezdése és 3. § alapján
6. pont a Ht. 34. § (8) bekezdése alapján
7. pont a Ht. 41 .§ (1) bekezdése alapján
8. pont a Ht. 41 .§ (4) bekezdése alapján
9. pont a Ht. 42. (1) bekezdés a), b) és c) pontjai alapján
10. pont a Ht. 42. § (1) bekezdés e) pontja alapján
11. pont a Ht. 44. § (1) bekezdése alapján
12. porit a Ht. 42. § (5) bekezdése alapján
13. pont a 438/2012 Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján
14. pont a 438/2012. Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján
15. pont a 438/2012. Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján
16. pont a 438/2012. Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján

- 17. pont a Ht. 78. § (1) bekezdése alapján
18. pont a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §, 10. § alapján.

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolási részét a Két. 72. § (1) 
bekezdésének db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba.

A határozat rendelkező részének VI/A. pontjában foglalt időbeli hatály a Ht. 81. § (2) bekezdése alapján 
került meghatározásra.
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A határozat rendelkező részének VII. pontjában foglalt időbeli Hatály a Korm. rendelet. 14. § (5) bekezdése 
alapján került meghatározásra.

Tájékoztatom, hogy a hatóság Közszolgáltatót jelen engedély kiadásával KOZSZOLG l 05/2013 számon 
nyilvántartásba vette.

A Főfelügyelőség felhívja Közszolgáltató figyelmét a Korm. rendelet alábbi rendelkezésére:

„ 15. § (1) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos ny ilvántartási és adatszolgáltatási köte
lezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély 
kiadását ez érdemben befolyásolta,
c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
(2) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 
valamint
c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításá
val jár.
(3) A környezetvédelmi hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység 

felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket. ”

A Főfelügyelőség hatáskörét a 347/2006. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése, illetékességét az 1. § (1) 
bekezdés d) pontja alapozza meg.

A Főfelügyelőség a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt a Ht. 62. § (2) bekezdés alapján adta ki, 
figyelemmel a Két. 71. § (1) bekezdésben és 72. § (1) bekezdésében foglaltakra.

A jogorvoslatra történő felhívás a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés g) pontja, 5. § (2) és (3) 
bekezdése, a Két. 100. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése, 109. § (1) bekezdés a) pontjában, a 
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon alapul.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Pp.) 326.§ (7) bekezdése állapítja meg, hatáskörét a Pp. 22. § (2) bekezdése.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. § (2) bekezdése határozza meg. .

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Pp. 338. §-án alapul.

Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43. § (3) bekezdése 
állapítja meg. Az illeték feljegyzésről az Itv. 59. § (1) bekezdése, illetve a 62. § (1) bekezdés h) pontja ren
delkezik.



E határozat a Két. 73/A. §(1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés alapján a közléssel jogerős. 
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