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OKIRATA

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 
alapján benyújtott minősítési kérelemre a

Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Székhely: 2600 Vác, Deákvári fasor 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-160257 
KÜJ szám: 103 070 791 
KTJ szám: 102 341 699
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: 14/8416-7/2013.
(a továbbiakban: Kérelmező)

közszolgáltatási tevékenységének minősítését elvégeztem és a lefolytatott eljárás alapján a 
Kérelmezőt

A jelen minősítés a döntés közlésétől számított 12. hónap utolsó napjáig hatályos.
Döntésem a közléssel válik jogerőssé.

A minősítő okirat kiadmányozásával egyidejűleg intézkedtem az okirat Minősítő Okiratok 
Jegyzékébe történő bevezetéséről és a minősítő okirat közzétételéről.

Kelt: Budapest, 2014. január .

A/l.

minősítési osztályba sorolom.

Vámosi Oszkár ügyvezető 
i ' ‘ ^zásából
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Dr. Wájdpk János 
főosztályvezető
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Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyiratszám: 1039 - ^ /2014. 
Ügyintéző: Bocskai István

dr. Tomayer Tamás 
Telefonszám: +36/70-777-1235 
E-mail: minosites@ohukft.hu 
Tárgy: Váci Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. -  végzés a költségek 
megállapításáról

V É GZ É S

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, 
Deákvári fasor 2., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-160257; KÜJ szám: 103 070 791; KTJ szám: 102 
341699; statisztikai számjel: 24173203-3811-113-13.) ügyfél, minősítési kérelem tárgyú, 
1039/2014. ügyiratszámú ügyében megállapítom, hogy 150.000,- Ft, azaz százötvenezer Forint 
összegű eljárási költség merült fel, amelyet az ügyfél megfizetett.

A végzés ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, annak bírósági felülvizsgálatát -  
jogszabálysértésre hivatkozva -  a végzés kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.), de 
hatóságomhoz 3 példányban benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott kérelemmel 
lehet kezdeményezni. A bíróság a kérelem tárgyában közigazgatási nemperes eljárásban 
végzéssel dönt. A bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

A végzés felülvizsgálatára irányuló közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértéke 10.000.- 
Ft. A feleket a közigazgatási nemperes eljárásban tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

I N D O K O L Á S

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. január 16-án A/l. 
minősítési osztályra vonatkozó minősítési kérelmet nyújtott be hatóságomhoz.

A kérelmezőnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. 
évi CXXV. tv. (továbbiakban: Mtv.) 3. § (6) bekezdése és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet (továbbiakban: 
Díjrendelet) 1. melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

A Díjrendelet 1. melléklete alapján a I. minősítési fokozat iránti kérelem igazgatási szolgáltatási 
díja 150.000,- Ft.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat 2014. január 13-án átutalással megfizette, a 
kérelméhez, az Mtv. 4. § (3) bekezdés d.) pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetését igazoló bizonylatot csatolta.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Két.) 153. § 2. pontja szerint eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.

A fentiek értelmében a végzésben az eljárási költségről a rendelkező részben foglaltak szerint 
döntöttem.

Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1172 
Email: minosites@ohukft.hu 
Web: szelektivinfo.hu/minosites 
Cg. 01-09-968635

Ügyfélfogadás:
1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. 
•Hétfő: 9:00-12:00
• Szerda: 9:00 -  12:00,13:00 -  15:00
• Péntek: 9:00-12:00
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Hatóságom hatáskörét és illetékességét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 
minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 3. § (1) bekezdése alapján 
állapítottam meg.

A jogorvoslatra történő felhívás a Két. 109. § (la) bekezdésén, az Mtv. 18. § (3) bekezdésén, 
valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes 
közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény (a 
továbbiakban: Knptv.) 3. § (2) bekezdésén alapul. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
hatáskörét a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 22. § (2) 
bekezdése, illetékességét a Pp. 326. § (7) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél 
benyújtásának helyét és idejét a Knptv. 3. § (1) bekezdése határozzák meg. A Knptv. 3. § (3) 
bekezdése alapján bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

A végzés felülvizsgálatára irányuló közigazgatási nemperes eljárásban az illeték mértékéről és az 
illetékfeljegyzési jogról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése, valamint 
a 62. § (1) bekezdés r) pontja alapján adtam tájékoztatást.

Budapest, 2014. január „
Vámosi Oszkár 

ügyvezető 
feaés megbízásából

Dr.hJájdők János 
^^őósztályvezető
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