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ov[iitesere es szdllitdsdra vonatkozo
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HATAR OZAT
A V5ci Hullad6kgazdAlkodAsi Nonprofit Kft. (sz6khely: 2600 YAc, Zrinyi utca 9.; telephely: 2600
Vdc, DedkvSri fasor 2. (43111 hrsz.); KUJ sz5m: 103 070 791,Kf J szAm:102 341 699; KSH azonoslto
k6d: 24173203-3811-572-13', a tovdbbiakban: Enged6lyes) r6sz6re a hatfrozal '1.1./ pontj6ban
megnevezett nem vesz6lyes hullad6koknak a kornyezetv6delmi hat6s5gk6nt eljdro Pest Megyei
KormAnyhivatal (a tov6bbiakban: Kormdnyhivatal) illet6kess6gi teriilet6n belUl torleno gyfijt6s6t es
kozuton torteno sz6llit6sSt az dtv6tel helyei 6s a hulladekkezelok telephelyei k6zott, valamint a
hatArozat 1.2.1 pontlaban megnevezett nem vesz6lyes hullad6koknak hullad6kszigeteken tort6n6
gyfijt6s6t - Kormdnyhivatal jogelodje, a Kozep-Duna-volgyi Kornyezetvedelmi, Term6szetv6delmi 6s
VizUgyi FelUgyeloseg (a tovdbbiakban: FelUgyeloseg) 6ltal KTVF: 635-1012013. sz6mon kiadott nem
vesz6lyes hullad6koknak a Felr"igyel5s69 illet6kess69i tertilet6n beltil kozriton tcirt6n5
sz5llit5s6ra vonatkoz6 enged6ly (a tovdbbiakban: Hatdrozat) egyidejfi visszavon6sa mellett-

enged6lyezem
az alAbbi feltetel ekkel

:

1.1./ Gyiijthet5 6s sz6llithato nem vesz6lyes hullad6kok:

Azonosit6
k6d

Hu

llad5ktipus meg nevez6se

Mennyis6g
(tonna/6v)
1

000

15 01 01

hullad6kkd v6lt nov6nyi szovetek
paplr 6s karton csomagoldsi hullad6k

1

000

15 01 02

mLlanyag csomagol6si hulladek

I 000

15 01 03

'15

fa csomagol6si hullad6k
f6m csomagoldsi hulladek
vegyes osszet6telLi kompozit csomagol6si hullad6k
egyeb, keved csomagol6si hullad6k

15 01 09

uveg csomagol6si hulladek
textil csomagol6si hulladek

02

0'1

03

15 01 04
15 01 05

01 06
15 01 07

16 02 14
16 02 16

kiselejtezett berendeztis, amely kulonbozik a 16 O2 09-tol 16
02 1 3-ig terjed6 hu lladektipusoktol
kise lejtezett berend ez6sbol eltdvol itott anya g, amely
kulonbozik a 16 02 '1S-tol
Kornyezetv6delmi es Term6szetvedelmi F6osztdly
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12.
Tel efon: (06-1) 47 8-4400 Fax: (06-'l ) 47 8-4520
E-mail:kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu Web: http://wvwv.kormanyhivatal.hu/hu/pest

100
100
500
500
500
200
10
5

Azonosit6
k6d

Mennyis69
(tonna/6v)

Hullad6ktipus megnevez6se

17 01 01

beton

200

17 01 02

tegla

300

17 0'1 03

cser6p 6s kerAmia

300

17 01 07

beton, t6gla, cser6p es kerdmia frakci6 vagy azok kever6ke,
amely kulonbozik a 17 01 06tol

200

17 02 01

t^
tq

100

17 02 02

uveg

300

17 02 03

muanyag

200

17 09 04

1801 04
19 05

0'1

19 06 04

20 01

01

Keveft epltesi-bontdsi hulladek, amely kulonbozik a 17 09 0'1tol, a 17 09 02-t6l es a 17 09 03-t6l
hullad6k, amelynek gyujtese 6s drtalmatlanltdsa nem kdtott
specizil is kovetelm6nyekhez a feft6z6sek el kerul6se
6rdek6ben (pl. kotszerek, gipszkotes, rongyok, eldobhato
telepulesi 6s ahhoz hasonlo hullad6k nem komposztdlt
frakcioja
telepu l6si h ulladek anaerob kezel 6s6b6l szArmazo
kirothasztott anyag
paplr es karton

500

500

1

000

1

000

1

000

20 01 02

uveg

500

20 01 08

blologiailag lebomlo konyhai 6s 6tkezdei hulladek
kiselejtezett elektromos es elektronikus berendez6sek,
amelyek kulonboznek a 20 01 21-tol, a 20 01 23tol es a 20

300

20 0'1 36

10

01

35-tol
100
'1000

20 01 38

fa. amelv kulonbozik a 20 01 37-tol

20 01 39

mr,lanyagok

20 01 40

f6mek

20 01 41
20 02 01

k6m6nvsepr6sbol szdrmaz6 hullad6k
biol6giailag leboml6 hulladek

20 02 02

talaj 6s kovek
egyeb telepulesi hullad6k, ide6rtt'e a vegyes telepul6si
hullad6kot is
piacokon k6pz6do hulladek

20 03 01
20 03 02

100
10

2000

'15 31

1

300
50

20 03 06

tittisztit6sbol szArmaz6 m arad6k hullad6k
szennyv lztisztit6sb6l szarmaz6 hul ad6k

20 03 07

lomhulladek

20 03 99

kozelebbrol meg nem hatdrozott lakoss6gi hullad6k

20 03 03

100

50
'1500

I

500

Osszesen:

32 346

pontban gyfijthet6 hullad6kok kozrjl hullad6kszigeteken gyfijthet6 nem vesz6lyes
hullad6kok:

1.2.1 Az 1.1,/

Azonosit6
k6d
15 0'1 01
15 01 02
'15 01 05

15 01 07

Mennyis69
(tonna/6v)

Hullad6ktipus megnevezese
papir es karton csomagol6si hulladek
muanyag csomagol6si hulladek
vegyes osszet6tel Li kom pozit csomagoldsi
uveg csomagol6si hulladek

1

hu

'16,6

848
83

lladek

162 5

Osszesen:
Kornyezetv6delmi es Termeszetvedelmi F6osztdly
1072 Budapest, Nagy Diofa utca 10-12.
Telefon: (06-1)478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag,hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

372,2

2.

I Az. en ged6lyezett

hu

I

lad6kgazdAl kod6s i tev6kenys6g

:

A hatdrozat 1.1./ pontjdban megnevezett nem vesz6lyes hulladekoknak a Korm6nyhivatal illetekessegi
terUlet6n belul torteno gyrljtese es koz[ion tort6no sz6llit6sa az dtv6tel helyei es a hulladekkezelok
telephelyei kozott, valamint az 1.2.1 pontjdban megnevezett nem vesz6lyes hullad6kok hulladekgyrljto
szigeteken tofteno gytijtese. Engedelyes a kozszolgdltatdsi tev6kenyseget jelenleg az Orsz6gos
Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizugyi FofelUgyel6seg dltal kiadott 1418416-7120'13. sz6mrj
hull adekgazddl kod6si kozszol giiltatdsi engedely birlokdban v6gzi.
Enged6lyes tev6kenys6ge sor6n a hAzhoz meno zs6kos lakossdgi szelektiv hulladekgyrljt6sen kivUl
szelektlv hulladekgyLijto szigeteket is uzemeltet, melyek egy resze csak Uveghullad6k gyrljtes6re
szolgSl. A tobbi gyUjtoszigeten paplr, m[ianyag 6s Uveg hullad6kok gyLljtese is tortenik. Enged6lyes
Vdc vdrosdban jelenleg 39 db hulladekgyrljto sziget Uzemel (az Uzemelo gyrljtoszigetek aktudlis listdja
Enged6lyes honlapjdn, valamint az ugyf6lszolg6lati iroddban kifuggesztve is megtal6lhato).
Enged6lyes a sz6llit6si tev6kenys6get sajiit tulajdonf 6s b6relt teherg6pj6rm(vekkel vegzi, melyek

karbantartas6t, mosasdt szakszervizben,

illefue aut6mos6ban v6gzi. Enged6lyes

a

tehergepj6rmrjveket tdrgyi telephelyen tdrolja.

Enged6lyes

a

tev6kenys6ge sordn

a

telephelyre hullad6kokat nem szallit be, azokat azonnal

kezelShdz szd | | itja kezel 6s celj6bol.
2.1.1 Szem5lyi felt6telek:

Engedelyes

a

tevekenys6g v6gz6s6hez kornyezetvedelmi megbizottat dkalmaz, valamint

biztositja a tev6kenys6g elldrtdsdhoz szuks6ges egy6b szem6lyi felt6teleket.

6rgyi eszkcizci k:

2.2.1 T

szdl I it6 gepj6rm rivek;

gyrijtoedenyzetek.
2.3.1

5nzigyi

P

Enged6lyes

eszkcizci k:

t6rgyi tev6kenysegere vonatkoz6an az Allianz Hung6ria Zrt.-n6l

kdrnyezetszennyez6si kdresemenyre

is kiterjed6 felelossegbiztositdssal rendelkezik

kotott
(kotv6nysz6m:

32151061 8).
3.1

1.

Az enged6lyezett tev6kenys69 v6gz6s6re vonatkoz6 e16ir6sok:

A tev6kenys6get a kornyezet vesz6lyeztet6set kizdr6 m6don, a vonatkozo jogszab6lyokban
eloidaknak megfeleloen kell v6gezni. A tev6kenys6g vegz6se sor6n bekovetkezo hav6ria eseten
a Kormdnyhivatalt, annak Kornyezetv6delmi es Term6szetv6delmi Fooszt6lydt halad6ktalanul

(tdvkozlo halozat 0t1an 24 ordn belul, irdsban 48 oran belul) 6rtesiteni kell,
tevekenys6g azonnali megkezd6se mellett.

a k6relhSrit6si

A 20 03 01 azonosit6 k6dti (egy6b telepill6si hullad6k, ide6rtve a vegyes tetepi)t6si
hullad6kot is) hullad6ktfpus gyfijt6s6t 6s sz6llit6s6t Enged6lyes kizAr6tag
hullad6kgazdiilkod6si kcizszolg6ltatdsi tev6kenys69re vonatkoz6 mindsit6si enged6ly
birtok6ban, illetve min5sit6si enged6llyel rendelkezS szervezettel kdtcitt szerz6d6s alapj6n,
an

nak alvdllalkoz6jak6nt v6gezheti.

Engedelyesnek valamennyi Uzemel6 gyrijt6sziget eset6ben rendelkeznie kell 6rv6nyes kozterulethaszndlati enged6llyel.
A
T

Az egyes gyUjtoszigeteken egyidejrjleg gyLijtott hulladekok mennyis6ge nem haladhatja meg
te ep
I

itett

gy rljto kont6n

oo'u,T;;";l:$::il,"ifr

E-mai,:

a

erek osszes t6rol 6ka pacit6sdt.

t;?'J",?""j'l'o:l';:"''u

kozepd,",":;J;i6;jl,?:1"Xi3 f,i'ff,i:i,13?;ll-11?;1L?yhivata,

hu/hu/pest
a

S.

A hullad6kgy[ijto szigetre telepitett gyrljtoedenyben elhelyezett telepUl6si hu]ladek elszdrllltdsdrol
Engedelyesnek rendszeres idokozonkent kell gondoskodnia. A kont6nerek telitod6s6t kovetoen
azok urit6s6t a leheto legrovidebb idon belUl el kell v69ezni.

6.

A hulladekgyujto szigeten, vagy kozvetlenUl a hulladekgytijt6 sziget mellett elhelyezett hulladek
elszdllit6sdrol vagy elszdllittat6sdrol Enged6lyesnek a gyLijt6edeny uriteset koveto
5 munkanapon belul gondoskodnia kell.

szigetekel az egyes hulladekgazdalkoddsi letesitm1nyek kialakitdsdnak 6s
i.izemeltet|sdnek szabalyairol szolo 24612014, (lX. 29,) Korm, rendeletben [a tovdbbiakban:
24612014. (lX. 29.) Korm. rendeletl foglaltaknak megfeleloen kell kialakitani 6s uzemeltetni.
Vesz6lyes hulladek vagy vesz6lyes hulladekkal szennyezett egyeb hulladek gyujtese 6s

T. A hulladekgyujto
g.

szdrllit6sa tilos,

9.
i0

A nem vesz6lyes hulladekok olyan kezelonek adhatok dt, amely rendelkezik az adott azonoslto
kodi hulladekokra 6rv6nyes hulladekgazddlkod6si vagy egys6ges kornyezethasznAlati
enged6llyel, Enged6lyes koteles megbizonyosodni a kezelo enged6ly6nek megleterol.
A szdllitds soran a kornyezet a sz6llitott nem veszelyes hullad6kokkal nem szennyezodhet a
sz6llitds sordn keletkezo esetleges szennyezod6s eset6n a hulladekok eltakaritdsdrol, a ierUlet
eredeti 6llapotdrba valo visszaSllitdrs6rol Enged6lyes koteles gondoskodni.

1j.

A kUlonbozo nem veszelyes hullad6kok elkUl6nitett szdllitdsdt meg kell valosltani, tekintettel

a

hulladekok fizikal, kemiai tulajdonsdgaira.

12. A szdllit6shoz haszn6lt eszkoz csak megfelelo mrjszaki dllapot! 6s felszereltsegtl gepj6rrm( lehet,
amely alkalmas a hulladekok kornyezetvesz6lyeztet6st 6s kornyezetszennyez6st kizAro m6don
torteno szdllit6sdra.
alkalmazott gyujto-, csomagolo- 6s taka16eszkozok epsegerol rendszeres ellen6rz6ssel kell
meggyozodni A serult eszkozt halad6ktalanul 6pre kell cser6lni.
A szdllitoj6rmuvet az erre enged6llyel (vizjogi Uzemeltet6si engedely, kibocsdrtdsi engedely)
rendelkezo mosoban kell tisztittatni, 96pkocsi mos6st az 6trakolrllom6son megfelelo
berendez6s 6s szennyvizkezel6s, valamint uzemeltet6sre jogosito enged6ly (vlzjogi uzemeltet6si
enged6ly, kibocs6tdsi engedely) hi6ny6ban - v6gezni nem szabad.
A tev6kenys6g v6gz6se sorAn keletkezo vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hulladekokat be kell sorolni
a hutpd6kjegyz6krot szolo 7212013, (Vlll, 27 .) VM rendelet [a tovdbbiakban. 7212013. (Vlll. 27.)

13, Az

j4.

15.

VM rendeletl2, szAml mell6klete szerint.

j6. A iev6kenys6g

v6gz6se sordn be kell tartani a vesz1lyes hulladekkal kapcsolatos egyes
tevekenysdgek rdszletes szabdlyairol szolo 22512015, (Vlll. 7.) Korm, rendelet elolr6sait 6s a

tev6kenyseget a kornyezet vesz6lyezteteset kizaro modon kell v69ezni.

i7.

A tevekenys6g v6gz6s6n6l tilos a leveg6 lakossdgot zavato buzzel valo terhel6se tovdbb6
levegd olyan

m6116kL1

a

terhel6se, amely 169szennyezetts6get okoz

18. A rakodds sordn megfelelo int6zked6s megt6tel6vel kell biztositani hogy a mozgatoti anyag
legszennYez6st ne okozzon'

.19, A diffriz leveg6terhel6s elkerUl6se 6rdek6ben a hullad6kok szdllit6sdrt a kiporz6st 6s kiszoroddst
megakad6lyozo zArl. kont6nerben vagy ideiglenes takardsL kont6nerben, vagy e feli6teleket
biztosito celg6ppel, szdllitojdrrmLivel, levegoterhel6st kizAro modon kellvdgezni.
ZO. Ahullad6ksz6llitdrsi tevekenys6gre vonatkozo fuvarokmdnyokat 5 even keresziUl meg kell orizni

21.

Azengedely 1 p6lddnydt (hitelesitve) a kozleked6s sordn a g6pjdrmrlvon kelltartani.

22.

A

tevekenys6g v6gz6se soran bek6vetkezo esetleges k6resem6ny eset6n annak

felszdmol6sArol, aterulet eredeti 6llapot6nak vissza6llit6sd16l Engedelyes koteles gondoskodni.
23. Enged6lyesnek be kell tartania az enged6lyk6relmi dokument6ci6hoz mell6kelt havdria

terv6ben foglaltakat.
24. A tev6kenys6g v6gz6se sordn Enged6lyesnek folyamatosan
kdrresem6nyre kiterjedo f eleloss6g biztosit6ssal'

kell rendelkeznie

Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi Fooszt6ly
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 1O-12
Telefon: (06-1)478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag,hu web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pes(

kornyezeii

25

Engedelyesnek az engedelyben meghat6rozott felt6telekben bekovetkezo vSltozdst, illetve a
hulladekgazdiilkoddsi tev6kenys6g megszUntet6set annak bekovetkez6setol szdmitott 15 napon
beli.il a Kormdnyhivatalnak (Kornyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi F6oszt6ly) be kell jelentenie.

26

A

hulladekgazdSlkoddsi tev6kenys6g16l

a

hullad6kkal kapcsolatos nyrlv6ntart6si

es

adatszo196ltatSsi kotelezettsegekrol sz6lo jogszabdly el6irdsainak megfelel6 nyilv6ntarldst kell

vezetni

6s

adatszol96ltat6st

Term6szetv6del

m

kell benyrijtani a

KormSnyhivatalhoz (Kornyezetv6delmi 6s

i Foosztdlv).

3.1.1 Pest Megyei Korm6nyhivatal V6ci Jfr6si Hivatala N6peg6szs6giigyi Osztily
PE-17R/038105321-212015. sz6mon kcizeg6szs6giisyi
az al Abbi el 5ir6so kka I hozzdjilr utt:

szempontb6l

a

tev6kenys6g

v6 gz6s6 h ez

1. A gepi 6s egy6b eszkozok tdrol6terulet6nek r6gcsSlo-

es rovarmentesit6set

szukseg

szerint, de Iegal6bb 6vente el kell v6gezni.

2.

A tev6kenyseget vegzo dolgozok resz6re biztositani kell az eg6szs6get biztonsdgot nem
vesz6lyezteto munkavegz6s felteteleit, figyelembe v6ve a hulladekok k6miai tulajdonsdgait,
valamint ismedetni kell a karos hatdsok ellenivedekez6s lehet6seqeit.

A fenti el6ir6sok - hat6ridore torteno vagy megfelelo - onk6ntes teljesit6s6nek elmaraddsa eset6n a
kozigazgatdsi hatositgi eljdras 6s szolg6ltatds 6ltal6nos szab1lyairol szolo 2004. evi CXL. torv6nv [a
tov6bbiakban: Ket.l 134. $-dban 6s 61, $-6ban foglaltak alkalmazdsdnak van helye.
Amennyiben a Korm6nyhivatal megdllapitja, hogy Enged6lyes a k6relemben val6tlan adatokat
szerepeltetett, az enged6ly megad6s6hoz eloirl feltetelek m6r nem 6llnak fenn, Enged6lyes az
engedelyezett tev6kenys6get megszUnteti, vagy a tev6kenyseget az engedelyben foglaltaktol eltero
m6don gyakorolja, a hullad6krol szolo 2012.6vi CLXXXV. torv6ny [a toveibbiakban: Ht.] 84. g (1)es
(2 ) bekezdes6be n fogl alt jog kovetkezm 6nyeket alkalmazza.

Amennyiben Enged6lyes

a

hullad6kgazdiilkod6ssal kapcsolatos jogszab6ly, kozvetlenul

alkalmazando unios jogi aktus vagy hatosSgi hat6rozat eloir6sait megs6rli a hatos6gi enged6lyhez,

hozzAjArulAshoz, nyilvdntartdsba v6telhez vagy bejelent6shez kotott hullad6kgazddlkodSsi
tev6kenys6get enged6ly, hozzajarulas, nyilvdntart6sba v6tel vagy bejelentes nelkul, illetve att6l
elt6r6en v6gez, vagy a mell6kterm6k elodrllitds6rol vagy kepzodes6rol a kornyezetv6delmi hatos6got
nem vagy nem megfelel6en tdjekoztalla, hullad6kot term6kk6nt, illetve mell6kterm6kk6nt haszn6l fel,
forgalmaz vagy tdrol, akkor Engedelyest a Kormdnyhivatal a Ht. 86. g (1) bekezd6se alapj6n
h u | ad6kg azd 6l kodds i bf rsSg m egfizet6s6re kotel ezi.
|

4.1 Aa.

enged6ly 2021. Aprilis 10. napj6ig hat6lyos.

EgyidejLileg meg6llapitom, hogy azeljaras igazgatdsi szolgdltat6si dla'160 000 Ft, melynekvisel6s6re
Engedelyes koteles. MegSllapitom, hogy azigazgatAsi szol96ltat6si d'rj megfizet6sre kerult.

Jelen dont6s ellen a kozlestol szdmltott '15 napon belUl az OrszAgos Kornyezetv6delmi 6s
Term6szeiv6delmi FofelUgyelos6gnek clmzett, de a Korm6nyhivatal K6rnyezetv6delmi 6s
Termeszetvedelmi FoosztSly6hoz h6rom pelddnyban benyrijtando fellebbez6ssel lehet 6ini. A
fellebbez6si elj6riis dija B0 000 Ft, amit a Kormdnyhivatal Magyar AllamkincstdrnSl vezetett
10023002-00335728-00000000 sz6m( eloirdnyzat-felhaszn6l6si szamldjAra kell befizetni dtutalSsi
megblz6ssal, vagy k6szp6nz-alutal6si megbizdssal (csekk) postai [rton. A fellebbez6s elektronikus
fton toft6no benyfjt6sdra a megfelelo technikai hdtter hi6nya miatt nincs lehetos6g.

Kdrnyezetv6delmi 6s Termeszetv6delmi F6osztdly
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 1O-12.
Telefon: (06-1)478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu web: http://wvwv.kormanyhivatal.hu/hu/pest

INDOKOLAS
Enged6lyes k6relemmel fordult a Kormdnyhivatalhoz, hogy enged6lyezze ahalArozal1.1./ pontjziban
megnevezett nem vesz6lyes hullad6koknak a Korm6nyhivatal illetekess6gi terUlet6n belul tort6no

gyUjteset es kozCIton torteno szdllitdrsdt az dtv6tel helyei 6s a hulladekkezelok telephelyei kozott,
valamint az l.2.lpontjdban megnevezett nem vesz6lyes hulladekok hullad6kgyujto szigeteken toft6no
gyrijteset.

Feliroveloseo a Hatarozatial nem vesz6lyes hulladekok sz6llltdtsdra
vonaikozoan enged6lyt adott, amely 2016. j0lius 31. napj6ig hat6lyos.
Fentiekre tekintettel a Kormdnyhivatal jelen engedely kiaddrsdval egyidejUleg a llatbrozat

Fnncdelves
resz6re
Lr rveuvryve

vi sszav

a

ondsdrol rendel kezett.

kerelembol 6s annak mell6kleteibol meg6llapitottam, hogy a fenti eloirdrsok betaddsa mellett
Enged6lyes tev6kenys6g6vel a kornyezetet nem vesz6lyezleti, az a Ht. 4 $-dval es 6. $-dval

A

ossznangDan van.

A gyLijtesi es sz6lllt6si tev6kenys6ggel 6rintett nem vesz6lyes hullad6kok tipusainak meghat6rozdrsa a
7212013. (Vlll, 27.) VM rendelet 2. szAmu mell6klete szerint tort6nt.

A Ht. 39. $-a 6rtelm6ben
(1) Az ingatlanhasznalo az erintett ingatlan tert)tet1n k6pzod6 telepulesi hulladekot elk1lonitetten
gyiljti, 6s azt - a (2) es (3) bekezdesben foglalt kiv1tellel - a k6zszolgdltatonak rendszeres
id6koz6nk6nt Atadia.
(2) A termeszefes szemdly ingatlanhaszndl6 a telepul6si hullad6k resz6t kepezo elkulonftetten
gy1jfttt hulladekot - kormdnyrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a telepul6si
6nkormdnyzat (Budapesten a fov(trosi onkormdnyzat) rendeleteben meghat(trozott felt6telek
szerint - hullad6kgy1jto pontra, huttad6kgyujto udvarba, 6tv6teli helyre vagy a kozszolgdltatds
kdr6be tartoz6 hulladdkot kezelo hullad1kkezelo l6tesitm6nybe szdllithatia, 6s ott a
jogosultnak atadhatja vagy gy(ljtoed6nyben elhelyezheti. E jogot a termdszetes szem6ly
ingatlanhaszn1lo csak lgy gyakorolhatja, ha a hullad6kgazddtlkodttsi kozszolgaltatdsi diiat a
kozszolgdltato

re

szere ntegfizette.

(3) A gazddlkoclo szervezet ingatlanhasznitlo a hdztart1si hullad6khoz hasonlo hullad6k 16sz6t
k1pezd elkUlonitetten gy(litott hullad1k kezeles6r6l a 31 $ (2) bekezd6sdben megh atdrozottak
szerint oondoskodik.

hutladekgazdatkodasi kozszolgttltatds vdgz6s6nek felteteleirol szolo 38512014. (Xll 31.) Korm.
rendelet 2.S (1) bekezd6se szerint:
bekezdes a)-d)
,,2, a hulladekgazddlkoddsi kozszolgitttatits kor6be tarloz6 hulladek: a (...) Ht.42.5 0)
az ilyen
ide1rtve
hullad)k,
elszdllitott
6tvett,
illetve
\sszegyilitdtt,
szerint
poptjdban meghatiuozottak
hulladdk kezetes6h6l szdrmaz6 mdsodlagos hullad6kot is"

A

AHt.42. g ('1)bekezd6s szerint a huttad6kgazdatkodttsikozszolgaltatds keret1ben a kozszolgdltato:
a) az ingatlanhaszndlok altal a kozszotgdltato sz1ltitoeszkoz6hez rendszeresitett gyuit6ed6nyben
gyujt1tt tetepllesi hulladekot az ingatlanhaszndl6ktol 1sszegy(liti 6s elszdllitia - ide6ftve a
h6ztaft(tsban kepzodo z6ldhultaddk, vegyes hultadek, valamint az elkulonitetten gy1itdtt hulladek
6sszegy(ijt6s6f 6s elszitllitdsitt is -,
(ttveszi 6s
b) a lomtalanltits kor6be taftozo lomhuttad|kot az ingatlanhaszndl6ktol osszegyuiti, illetve
elszdllitja,
c) az 1ttala uzemeltetett hutlad6kgy(ijto ponton, hultaddkgyfiito udvaron gyUit1tt vagy dtv1teli helyen
dtvett hullad6kot 1sszegy(iiti 6s elszttllitia,
d) az elhagyott, itletve ellenorizetlen kdrulm6nyek kdzott elhetyezett hullad6kot \sszegytliti, elsz1llitia
6s gondoskodik a hullad6k kezet6s6r6t, ha erre a telepu16si onkormdnyzattal megkdt1tt
h u a d 6 kg a zd 6l kod tt s i ko zszol g 6 I tat 6 s i s ze rzod 6 se k it eri ed,
II
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a

e) gondoskodik az a)-d) pontban meghat1rozott hulladekgazdalkoddsi kozszolgattatas korebe taftozo
hullad6k kezeleserol

A Ht. 41. S (3) bekezd6se

szerint,,a k1zszolgdltat6 a hulladekgazddtkodasi kozszolgattatlsi
szerz6desben meghatdrozott, tovabba a (2) bekezd6s szerinti c6lok eler6se 6rdekeben a
hullad6kgazddlkodasi kozszolgdltatds ell6tdsdra - a kozbeszerz6si etjdrds tefotytatasa eset6n a
kozbeszerzdsekr6l szolo tdrv6ny el6lrdsainak megfeleloen - alvallatkozot vehet ig6nybe."

A

kornyezetvedelmi

6s

term6szetv6delmi hatos1gi

5s

igazgatdsi feladatokat etlato szervek

kyelol6s6r6lszolo7l12015. (lll.30.) Korm. rendelet [a tovdbbiakban: 7112015. (lll. 30.) Korm. rendetet]
10. S h) pontja alapjdn ,r4z OKTF jar el els1fokon orszagos r7lef6kess6gget a Ht.20., 29., 68,,69.,
valamint 81 . $-6ban foglalt kornyezetv5delmi hat6sagkent."

A Ht. 81. S (1) bekezd6se a kovetkez6 rendelkez6seket tadalmazza:
,,a kornyezetvedelmi hatosdg min6sftesi engedelyt csak annak a huttad6kgazd1lkod(tsi enged1ttyet
rendelkez6 gazddlkodo szervezetnek adhat, amelyben az 6llam, a telepAt1si 1nkormanyzat vagy a
telepu16si onkormanyzatok tdrsulasa a szavazatok tobbsegevel tutajdoni hdnyada atapjan kozvettenilt
vagy kozvetve rendelkezik, es a tdrsasdg tulajdonosakent jogosult arra, hogy a vezeto tiszts6gvisetok
es a fefugyel6blzotts1g tagjai tobbseget megvalassza vagy visszahiuja."
Fenti jogszabSlyhelyek alapjdn a 20 03 0'1 azonos[t6 k6dri (egy6b teleput6si hulladek, ide6rlve a
vegyes telepul6si hulladekot rs) hulladektipus gyfijt6s6t 6s sz6llit6sdt a rendelkezo r6szben foglaltak
szerint enged6lyezte a Kormdnyhivatal,

Pest Megyei Kormdnyhivatal V6ci J6rdsi Hivatala

Nepeg6szsegugyi Osztdlya

PE-17RJ038105:321-2120'15. szdmon kozeg6szs6gugyi szempontb6l

a tev6kenys6g v6gz6s6hez a

rendelkezo r6szben foglalt eloirdsokkal hozzal{rul|, melyet az al6bbiakkal indokolt:
,r4 beny1jtott dokumentdcio nem ter ki a hulladekszallitdsra szolgdl6 berendezdsek tarotdsanak
hely6n toft6n6 ragcsdlo- es rovarmentesitesre

a

telepAbsi szilard es folyekony huttadekokkat kapcsolatos kozegeszsegugyi
) EAflt rendelet kimondja:
,,3 S (2) A gepi es egyeb eszkozok taroloter1let6nek ragcsdlo- es rovarmentesif6s6f sz7kslg
Ugyanakkor

kdvetelmenyekr6l szolo 16/2002. (lV. 10

szerint, de legalabb evente el kell vdgezni."
hulladekkal kapcsolatos tevekenys1gek vegzes6re kijelolt dotgozokat a kozegeszs6gugyi,
jarvanyugyi szempontok figyelembev6tel6vel, megfelelo oktatasban kell r6szeslteni, valamint el

A

kell latni az eg6szs6get, biztonsdgdt nem veszelyezteto munkav6gz6shez szuks6ges
eszkoz6kkt>1.

Ugyanis

a

telepulesi szil1rd

6s

folyekony hulladekokkal kapcsolatos kozegeszsegttgyi
) EAM rendetet kimonctja:
(3)
A
hullad6kkezel1st
vdgzo
szem1lyek
egeszs6gdt, biztonsdgat nem vesz'lyezteto
,,3 S
munkavegz:es feltlteleirol - bele6rtve az egy1ni vedoeszk6zok biztositdsdt, azok elkut1nitett
tarol6sdt, rendszeres tisztftdsdt, karbantartdsdt 6s szuks6g szerinti gyakorisaggat t6116no
csereiilket is - a hulladekkezelo szolgdltatds Azemeltetdj6nek kell gondoskodnia az egy6b
kovetelmdnyekr6l szol6 16/2002. (lV.

vo

A

n

atkozo jog sza

ba

lyok

fi gye I e m

10

bevetel eve 1. "

a fentiek kivetel1vel

megfelet az alabbi jogszab1lyokban foglatt
kovetelmenyeknek:
- az eg6szs6g]gyi hat6sdgi 6s igazgatdsitevekenys6g16l szdlo 1991. 6viXt. torv6ny,
- aziv6vfzmin6s6gi kdvetelm6nyeir6l 6s az ellenorz6s rendjerol szol6 201/2001. (X.25.) Korm.
rendelet,
- a kemiai biztonsdgr6l szolo 2000. 6viXXV. torv6ny,
- a munkahelyek k6miai biztonsagarol sz6lo 25/2000. (lX. 30.) E0M-SzCsM egyuttes rendelet,
dokumentdci6

- a

telepul6si szilard

6s folyekony hullad1kokkal kapcsolatos

kozeg6szs6gdgyi

kovetelmenyekr6l sz6l6 16/2002. (lV. 10.) EuM rendelet,
Kcirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly
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-

a kornyezetvedelmi 6s term6szetvedelmi hatosagi es igazgatdsi feladatokat elldto
kijelol4sd16l szol6 71/2015. (lll 30.) Korm. rendelet."

szervek

A Kormdnyhivatal levegotisztas6g-v6delmi szempontri el6ir6sait a levego vddelm1rolszolo 306/2010.
(Xll. 23,) Korm. rendelet 4. $-dban 6s 28, $ (2) bekezd6seben foglaltak alapj6n tette meg.

A telephely kereskedelmi, szolgdltato gazdas6gi ovezetben (Gksz-4) helyezkedik el, A telephelyen a
sziillitojdrmUvek tdroldsa tort6nik, hulladekgazdalkodasi tev6kenys€get ott nem folytatnak.
Tev6kenys6gt6l sz6rmazoan a vedendo kornyezetben hatdrerteket meghalado zajterhel6s nem
vdrhat6.
A Kormdnyhivatal zaj- es rezg6sv6delmi szempontb6l a kornyezeti zaj es rezgls elleni vedelem egyes
szabalyairol szolo 28412007. (X,29.) Korm. rendelet 6s a kdrnyezeti zaj es rezgesterhel1si
hatdrerlekek tnegallapitasarol szolo 2712008. (Xll, 3 ) KvVM-EuM egyuttes rendelet
fi gyelem bev6tel evel el o irds n6l kul hozzdj6rult a tevekenyseg vegzesehez.

Fentieket figyelembe v6ve meg6llapitottam, hogy a kerelem teljesit6s6nek kornyezetv6delmi
szempontbol nincs akad6lya, ez6lt a HI. 12. $ (2) bekezd6se, 14. S (1) bekezd6se 6s a 62. g
(1) bekezdese, valaminl a hulladekgazddtlkoddsi tevekenysegek nyilv1ntarllsba v6tel6rdt, valamint
hatosdgi engedelyezeserol szolo 43912012, (Xll. 29.) Korm. rendelet 7. g (2) bekezdese alapjdn a
rendelkez6 r6szben foglaltak szerint a k6relmezett nem vesz6lyes hulladekok gyLljt6set 6s szdllitiisdt
^^^^Jit,,^,^UI II.IYUUIVY4UIII.

Jelen enged6ly a fenti jogszabdlyhelyeken tfrl a Ket. 71. S (1)bekezdesen es72. S ('])bekezd6s6n
alaoul.

Az eljdr6s igazgatdsi szolgdltatdsi dijdnak mertek6t a kornyezetv6delmi 6s term1szetvedelmi hatosttgi
eljdrdsok igazgatdsi szolgdltatasidijairol szolo 1412015. (lll. 31.) FM rendelet [tovdbbiakban:1412015.
(1i1.31.) FMrendeletl

l

szdm0mellekletl.fejezet4.l.es4.5.sorsz6maalapj6ndllapitottammeg.

Azigazgalasi szolgdltatdsi dij visel6sere a 1412015. (111.31,) FM rendelet 5, $ (3) bekezdese alapjdn
Enged6lyes koteles. AzigazgalAsi szol96ltat:isi dijai Engedelyes megfizette.

A fellebbez6shez valo jogot a Ket. 98. S (1) bekezd6se biztositja, az eloterjeszt6s6re nyitva dllo
hataridot a Ket 99. $ (1) bekezdese Sllapitja meg Az eloterjesztes modjdt a Ket. '102. S (1)bekezd6se
halarozza meg.
A fellebbezesi eljdr6s dtjdnak m6d6k6t a 1412015. (lli. 31.) FM rendelet 2. $ (5) bekezd6se irja elo.

Aki a hulladekgarzddlkoddssal kapcsolatos jogszabiily, kozvetlenul alkalmazando unios jogi aktus vagy
hatosdgi hatArozat eloirdsait megs6r1i, a hatosdgi engedelyhez, hozzA)Aruldshoz, nyilvdntarldsba
v6telhez vagy bejelent6shez kotott hullad6kgazddlkoddsi tevekenyseget engedely, hozzAj1rulAs,
nyrlvdntad6sba v6tel vagy bejelentes nelkUl, illetve attol elt6roen vOgez, vagy a mell6kterm6k
elodrllitds6rol vagy k6pzodes6rol a kornyezetvedelmi hatosdgot nem vagy nerr megfeleloen
t:ij6koztatja, hulladekot term6kk6nt, illetve mellektermekkent haszndl fel, forgalmazvagy tdrol, azi a
Kormdnyhivatal h ul lad6kgazd6l kod dsi birs6g megfizet6s6re kotelezi.
Tdj6koztatom tov6bb6, hogy az elolrdsokban foglaltak teljesit6senek elmulaszt6sa, illetve ahalArozalban
eloidak nem megfelelo teljesitese eset6n a Ket. 127. 5 Q) bekezd6se alapjdn a v6grehajt6st v6gz6ssel
elrendelem, tovdbbd a Ket. 134, S d) pontja szerint, a 61. $-ban meghat6rozott merl6ku eljdrdsi birs6g
kiszabdsdnak van helye, melynek legkisebb osszege citezer forint, legmagasabb osszege term6szetes

szem6ly eset6n 1tszazezer forint, jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo szeryezet
eset6n egymilli6 forint. Az elj6rdsi birsdg egy eljdr6sban, ugyanazon kotelezetts6g ism6telt megszeg6se
eseten ism6telten is kiszabhat6.

K6rnyezetvedelmi 6s Termeszetv6delmi F6osztdly
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 47e-4400 Fax: (06-'1) 478-4520
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Jelen hat6rozat egy peld6nydt tiij6koztat6sul megktildom a terLiletileg illet6kes katasztr6fav6delmi
igazgat6sdg r6sz6re, a Ket. 15.S (4) bekezd6s6nek, tovdbb6 a711201s. (lll. 30.) Korm. rendetet 31. €

(4) bekezd6s6nek figyelem bevetel6vel.

A kornyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6sdgk6nt elj6r6 Korm6nyhivatal feladat- 6s hat6skor6t,
valamint illet6kess6g6t a 71120i5. (1il. 30.) Korm. rendelet g. (2) bekezd6se, 13. (2) bekezd6se,
$
S
valamint a2. szAmu mellekletenek 6. pontja szabAlyozza.
Jelen dont6s - fellebbez6s hiSny6ban, kulon 6rtesit6s n6lkul
napon joger6re emelkedik.

-

a fellebbez6si hatdrido letelt6t koveto

Budapest, 20'16. mSrcius 29.

G\Y
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A

Akiadminy hiEl

(t,
lrJ

s
dr. Bartus Adrienn s.
foosztSlwezet6

Kapi6k: Ugyint6z6i utasitds szerint.
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