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HATAROZAT
Az Orszagos Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fofeltigyeloseg (a tovabbiakban:
Rifeltigyel6seg) - az ATEVSZOLG Innovicies es Szolgaltato Zartkoriien Miikodo
Reszvenytarsasag (szekhely: 1097 Budapest, Illatos At 23., KUJ: 100 171 653, telephely: 6800
Hodmezo-vasarhely, Tanya 1232/b., (0527/1, 0527/2 hrsz.), KTJ: 100 380 474, KSP- azunosito:
10717051-3821-114-01, a tovabbiakban: Engedelyes) reszere - kerelmenek helyt adva engedelyezi
nem veszelyes hulladekok orszagos szallitasat az alabbiak szerint.
1.) Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseg megnevezese:
Nem veszelyes hulladek szallitasa a hulladektermelok telephelyei es hulladekkezelok telephelyei
kozott.
2.) A hulladeligazdalkodasi tevekenyseggel erintett teriiiet:
Magyarorszag egesz fel-Mete.
3.) A hulladek fajtaja, tipusa es mennyisege:
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Megnevezes
MezOgazdasagi, kerteszeti, akvakultin-as termelesbol, erd6gazdalkodasbel,
vadaszatbel, halaszatbol, elelmiszer-eloallitasbol es -feldolgozasbel
szarmazo hulladek
gyiimolcs, zOldseg, gabonafelek, etolaj, kakao, kave, tea es dohany
elekeszitesebol es feldolgozasabol, konzervgyartasbol, eleszto es
elesztokivonat keszitesebol, melasz-feldolgozasbOl es fermentalasbol
szarmazo hulladek
fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
a folyekony hulladeknak a kepzedese helyen torten kezelesebol szarmazo
iszap
Hulladekkezelo letesitmenyekb61, a szennyvizet kepzodesenek telephelyen
kiviil kezelo szennyviztisztitokbol, valamint az ivoviz es ipari viz
szolgaltatasbol szarmazo hulladek
szennyviztisztito milvekbol szarmazo, kozelebbr61 meg nem hatarozott
hulladek
teleptilesi szennyviz tisztitasabol szarmazo iszap
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4.) Bevezetendo biztonsagi es elovigyfizatossagi intezkedesekre vonatkozo kovetelmenyek:
Az engedelyezett nem veszelyes hulladekok kozitton torteno szallitasa Magyarorszag egesz
teriileten tortenhet, a hulladekok fizikai, kerniai, es biologiai tulajdonsagainak megfele16, a
kornyezet veszelyezteteset, szennyezodeset, a hulladekok szorodasat kizaro mOdon.
A tevekenyseg vegzese soran bekovetkezo esetleges kornyezetszennyezest — a karelharitas
egyidejii megkezdesevel — az illetekes kornyezetvedelmi hatosagnak kesedelem nelktil be kell
jelenteni. A tevekenyseg soran bektivetkezo esetleges karesemeny, szennyezodes eseten annak
felszamolasarol, a tertilet eredeti allapotaba valo visszaallitasarol Engedelyes koteles
gondoskodni.
Rakodas es szallitas soran megfele16 intezkedes megtetelevel elerheto legjobb technika
alkalmazasaval biztositani kell a levegoterheles megelozeset.
A kornyezeti karok elharitasara szolgalo biztositasi szerzodes az engedelyezett tevekenyseg
befejezeseig nem mondhatO fel.
A hulladek mennyisegenek meghatarozasa az atvevo telephelyen tortenik.
A szallito jarmlivek tisztitasa kizarOlag olyan gepjarmiimosoban tortenhet, amely arra megfele16
engedelyekkel rendelkezik. A tehergepjarmtivek telephelyen torteno tarolasat, parkoltatasat figy
kell biztositani, hogy csepeges, elfolyas ne tortenhessen, kornyezetszennyezest ne
eredmenyezzen.
5.) Az engedely idobeli hatallya:
Jelen engedely 2019. mareius 30. napjaig hatalyos.
6.) A tevekenyseg vegzese soran alkalmazott mfiveletek megnevezese:
a) A hatarozatban szereplo hulladekok szallftasat Engedelyes sajat tulajdoma
tehergepjarmtivekkel vegzi: A hulladekok mennyisegenek megallapitasa az atvevok
telephelyen merlegeles Atjan tortenik.
A hulladekok szallitasara alkalmas tires tehergepjarmtivek tarolasa Engedelyes
telephelyen tortenik. (6800 Hodmezovasarhely, Tanya 1232/b., (0527/1, 0527/2 hrsz.),
KTJ: 100 380 474).
b) A hulladekszallitasi technologia kornyezetvedelmi jellemzoi:
A szallitojarmtivek tisztitasa engedellyel rendelkez6 mosoban megoldott. A gepjarmtivek
karbantartasat szakszervizben vegzik.
A hulladekok szallitasara alkalmazott szallitojarmtivek levegoterhelese elhanyagolhatO a
szallitasi utvonalon halado gepjarmtivek forgalma mellett.
A szallitasi tevekenyseg eloirds szerinti vegzese kizarja a felszini es felszin alatti vizek es
a talaj szennyezodeset.
A szallitasi tevekenyseg soran nj hulladek nem keletkezik.
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7.) A tevekenyseg vegzesehez szfikseges egyedi feltetelek, eloirasok:
a) szemelyi feltetelek:
Engedelyes kornyezetvedelmi megbiZottat foglalkortat a hulladek szallitasi tevekenyseggel
kapcsolatos kornyezetvedelmi megbizotti feladatok ellatasara. A hulladek szallitasi tevekenyseg
vegzesehez megfelelo szarml alkalmazottat foglalkortat.
b) targyi feltetelek:
— 2 db sajat tulajdonu tehergepjarmii (forgalmi rendszamok: LKY-123, LNX-623)
Engedelyes 6800 HOdmez6vasarhely, Tanya 1232/b., (0527/1, 0527/2 hrsz.) sz.
alatti telephelyen kizarolag a szallitasra hasznalt fires tehergepjarmiivek tarolask
vegzi.
c) penzagyi feltetelek:
Az esetler,es.m bekovetkezo havaria helyzet elharitasa celjabOl Engedelyes a CIG Pannonia Elko
Magyar Altalanos Biztosito Zrt.-nel 31057551 kotvenyszamii kornyezetszennyezesi
felelossegbiztositassal rendelkezik.
8.) Az eljarasban kozremilkodo szakhatosag megnevezese es allasfoglahisanak rendelketh
resze:
A Csongrad Megyei KormanyhivataI Nepegeszsegtigyi Szakigazgatasi Szerve a nem veszelyes
hulladek szallitasi tevekenyseg vegzesere vonatkozO engedely kiadasahoz kozegeszsegtigyi
szempontbol CSR/039/00103-4/2014 tigyiratszamn szakhatosagi allasfogialasban targyi
engedely kibocsatasahoz kozegeszsegtigyi szempontbol az alabbi feltetelekkel jarult hozza:
Az egeszsegkarosito kockazatok csokkentesenek erdekeben a hulladekok szallitcisat oly
modon kell vegezni, hogy az sem emberi, sem pedig kornyezeti artalmat ne okozzon,
illetve a leheto legkisebb mertekii kornyezetterhelest valamint kornyezet-egeszsegugyi
k9ckazatot idezzen el5.
A hulladekok szallitasa soran a vonatkozo eloircisokat be kell tartani, /aortas tekintettel
a gyorsan bomlo szerves es szervetlen anyagokat tartalmazo hulladekokkal vegzett
tevekenysegek eseten.
A Ceg milkodese soran kfilon figyelmet kell forditani a veszelyes anyagokkal es a
veszelyes keverekekkel vegzett tevekenysegre vonatkozo eloircisok mara dektalan
betartasara."
9.) Egyeb eloirasok:
1. Jelen hatarozat 1 peldanyat a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg vegzese soran a
gepjarmiivon kell tartani.
2. Az egyes szallitmanyokra vonatkozo fuvarokmanyokat es a nyilvantartast a vonatkozO
jogszabalyban eloirt hataridoig (5 evig) meg kell orizni.
3. A hulladek szallitoja a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi
kotelezettsegekrol szolo kormanyrendeletben meghatarozott modon es tartalommal, a
tevekenysegevel erintett, illetve a tevekenysege soran kepzodo hulladekrol tipus szerint a
telephelyen naprakesz nyilventartast kell vezetnie.
4. Engedelyes az altala szallitott hulladekot a hulladek termeloje, birtokosa altal
meghatarozott, atvetelre jogosult kezelohoz koteles szallitani. Ha a kezelo a szallitott
hulladekot nem veszi at, azt az Engedelyesnek a termelohoz vissza kell szallitania.
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5. Amennyiben az engedelyben meghatarozott feltetelekben valtozas tortenik, annak
bekovetkezesetol szamitott 15 napon beltil a kornyezetvedelmi hatOsagnak be kell
j elenteni.
6. A szallitott hulladekok kizarolag olyan kezelonek adhatoak at, amely rendelkezik az
adott azonosito kodszamii hulladekokra ervenyes es jogeros hulladekkezelesi
engedellyel, az engedelyeben szereplo atveteli mennyiseg erejeig.
7. Engedelyes a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladekot kizarOlag a
kozszolgaltato neveben eljarva szallithatja kiveve, ha kezeli is a hulladekot.
8. Tevekenysege soran nem lepheti tul jelen hatarozatban szereplo eves mennyiseget.
9. A hulladek szallitasat csak olyan m6don lehet vegezni, amely alkalmas arra, hogy a
kiporzast megakaddlyozza annak erdekeben, hogy a tevekenyseg soran
kornyezetszennyezes ne kovetkezzen be.
A hatarozat ellen fellebbezesnek helye nincs, annak feliilvizsgalatat — jogszabalysertesre
hivatkozassal — a Fofehigyeloseghez a kozlest61 szamitott 30 napon beliil 3 peldanyban
benyiljtott, es a Fovarosi Kozigazgatasi es Munkatigyi Birosagnak cimzett keresettel lehet kerni.
A birosag a pert targyalason kivill biralja el, a felek barmelyikenek kerelmere azonban targyalast
tart. Az ugyfel a targyalas tartasat a keresetlevelberi, illetve az alperesi ellenkerelem
kezhezveteletol szamitott nyolc napon belill irdsban kerheti. Ennek elmulasztasa miatt
igazolasnak nines helye.
A Csongrad Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegligyi Szakigazgatasi Szerve CSR/039/001034/2014. szamii szakhatosagi allasfoglalasa a hatarozat elleni feliilvizsgalat kereteben tamadhato
meg.

INDOKOLAS
Engedelyes 2013. jimius 10-en hulladekszallitasi kerelmet nyiljtott be az Also-Tisza-videki
Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Feltigyeloseghez (a tovabbiakban: Felugyeloseg).
Feltigyeloseg eljarasa soran megkereste a Csongrad Megyei Kormanyhivatal
Hodmezovasarhelyi Jarasi Hivatal Jarasi Nepegeszsegiigyi Intezetet (a tovabbiakban: Jarasi
Intezet) szakhatOsagi allasfoglalas kiadasa celjabol. Jarasi Intezet CS-02R/040/00025-1/2013.
iktatoszamon hozzajarult a kerelmezett tevekenyseghez. EngedelyeS Felfigyelosegnek
megkiildott hianypotlasa alapjan Feltigyel6seg megallapitotta, hogy a szallitasi tevekenyseg tobb
felagyeloseg illetekessegi tertiletet erinti, ezert Tarsasag kerelmet es a hozza tartozo
dokumentaciOt attette a Fofeliigyelosegre.
Engedelyes a kerelemhez mellekelte a kornyezetvedelmi megbizott altal keszitett engedelyezesi
dokumentaciot es igazolta, hogy 120 000,- Ft-ot (azaz egyszazhliszezer forint) igazgatasi
szolgaltatasi dij jogcimen megfizetett a Fofelugyeloseg szamlajara, a kornyezetvedelmi,
termeszetvedelmi, valamint a viztigyi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol szolo
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a tovabbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 2. §
(1) bekezdesenek eloirasa, valamint 1. szamii melleklete I. 4.1. pontja alapjan, tovabba a
szakhatosagi kozremiikodesert jaro igazgatasi szolgaltatasi dijat is megfizette.
A Fofeltigyeloseg altar Engedelyes reszere 2018. oktober 20-ig ervenyes 14/7269-5/2013.
szamon kiadott hatarozataban Jarasi Intezet szakhatOsagi allasfoglalasat tiintette fel, melyet a

Csongrad Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegiigyi Szakigazgatasi Szerve (a tovabbiakban:
Szakhatosag) eszlelt es 2013. november 13-an iktatott megkereseseben kifogassal elt a 14/72695/2013. szama Hatarozattal szemben.
A Fafeltigyeloseg a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo
2004. evi CXL. torveny (a tovabbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdese alapjan es a
kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi, vizvedelmi hatosagi es igazgatasi feladatokat ellato
szervek kijeloleserol sz616 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 481/2013. (XII.
17.) Korm. rendelet) 34. § (1) bekezdes a) pontja es (3) bekezdese ertelmeben szakkerdesben az
eljaras soran kozremiikodo szakhatosagkent 14/7269-13/2014. szamon megkereste
Szakhatosagot, amely CSR/039/00103-4/2014. tigyiratszamon a kovetkezo allasfoglalast adta ki:
„Az ATEVSZOLG Innovacios es Szolgaltato Zrt. (1097 Budapest, Illatos at 23.) iratanyagot
allitott 6ssze es nyitjtott be az Orszagos Kornyezetvedelmi es Terrnenetvedelmi
Fofelfigyelciseghez (1016 Budapest, Meszaros u. 58/a.) a nem veszelyes hulladekok szallitasi
engedelyenek figyeben.
Az Orszagos Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fofelfigyeloseg a 14/07269-13/2014.
iktatasi szcimfi megkereseseben a nevezett Ceg nem veszelyes hulladekok szallitasi engedelyehez
kOzegeszsegfigyi szakhatosagi allcisfoglalcist kert Szakigazgatasi Szervfikt51 a kornyezetvedelmi,
termeszetvedelmi, vizvedelmi hatosagi es igazgatasi feladatokat ellato szervek kijeloleseral szolo
481/2013. (XII 17.) Korm. rendelet 34. § (1) es (3) bekezileseben foglaltak alapjan.
A kerelem es a csatolt iratanyagok attanulmanyozasa utan megallapitottam, hogy a Ceg
fizemekbol tervezi nOvenyi eredeta hulladekok,
tevekenysege soran az elelmiszer
szennyviziszap, valamint telepfilesi szennyviztisztite fizemekbol kommunalis eredetii
szennyviziszap elszallitasat. A fent felsorolt nem veszelyes hulladekokat Csongrad megye
illetekessegi terfiletenek vonatkozasaban a hodmezovasarhelyi komposztal6 telephelyre
szallitana be kezelesre.
A hulladekkal kapcsolatos tevekenyseg veszelye — az alkalmazott technologia es a vonatkozo
jogszabolyok betartasa eseten — az emberi egeszsegre nem valoszinasitheta
Felhivom figyelmet, hogy a kemiai biztonsagrol szolo 2000. evi X_ArV. torvenyben es a veszelyes
anycigokkal es a veszelyes keszitrnenyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevekenysegek
reszletes szabalyairol szolo 44/2000. (XII. 27.) EfiM rendeletben foglaltakat maradektalanul be
kell tartani.
A fentiek figyelembevetelevel jarultam hozzO a hulladekkal kapcsolatos tevekenyseg
engedelyezesehez.
A ATEVSZOLG Innovacios es Szolgaltato Zrt. az igazgatasi szolgaltatasi dqat, 27.700 Ft-ot, az
Allami Nepegeszsegugyi es Tisztiorvosi szolgalat egyes kozigazgatasi eljarasaiert es igazgcnasi
jellegii szolgaltatasaiert fizetencki dUakrol szolo 1/2009. (I. 30.) EfiM rendelet I. szamfi
mellekletenek XI. 13. pontja alapjcin a Csongrad Megyei Kormanyhivatalnal atutalassal
befizette.
Az figyintezesi hatarido leteltenek napja: 2014. marcius 11.
Szakhatosagi allasfoglalasomat az Allami Nepegeszsegfigyi yes Tisztiorvosi Szolgalatrol, a
nepegeszsegfigyi szakigazgatasi feladatok ellatasarol, valamint a gyogyszereszeti
allamigazgatasi szery kijeloleseral szolo 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztositott
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jogkoromben es illetekessegemben, a kozigazgatasi hatosagi elf& eis es szolgaltatas altalanos
szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny 44. §.-ban, a kornyezetvedelmi, termeszetvedehni,
vizvedelmi hatosagi es igazgatasi feladatokat ellato szervek kijeloleserol szolo 481/2013. (XII.
17.) Korm. rendeletben, a telepulesi es folyekony hulladekkal kapcsolatos kOzegeszsegiigyi
kOvetelmenyekrol sz616 16/2002. (IV. 10.) EiiM rendeletben, a kemiai biztonscigrol szolo 2000.
evi XXV. torvenyben, a veszelyes anyagokkal es a veszelyes keszitmenyekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevekenysegek reszletes szabalyairol szolo 44/2000. (XII. 27.) EiiM rendeletben
az Allami Nepegeszsegiigyi es Tisztiorvosi szolgalat, egyes kozigazgatasi eljarasaiert es
igazgatasi jellegil szolgaltatasaiert fizetendo dUakrol szolo 1/2009. (I. 30.) EiiM. rendeletben
foglaltak alapjan hortam meg."
Fentiek alapjan a Fofeltigyeloseg a 14/7269-5/2013. szamii nem veszelyes hulladekok
szallitasara vonatkozO engedelyt 14/7269-15/2013. szamii hatato-Lataval visszavonta.
A hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. toryeny (a tovabbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdes 26.
pontja szerint: „ hulladagazdalkodas: hulladek [...] szallitasa [...] az ilyen miiveletek
feliigyelete"
A Ht. 62. § (1) es (3) bekezdese az alabbi rendelkezest tartalmazza:
„(1) Hulladekgazdalkodasi tevekenyseg - e torvenyben meghatarozott kivetellel - a
kornyezetvedelmi hatosag altal kiadott hulladekgazdalkodasi engedely [...] alapjan vegezheM"
„ (3) A hulladekgazdalkodasi engedely iranti kerelmet a kornyezetvedelmi hatosagnal kell
eloterjeszteni a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilvantartasba vetelerel, valamint
hatosagi engedelyezeserel sail() kormanyrendeletben meghatarozott tartalommal."
A Ht. 14. § az alabbi rendelkezeseket tartalmazza:
„ (1) Hulladekot csak hulladekgazdalkodasi engedely birtoka ban lehet szallitani, kiveve ha
a) a termeszetes szemely ingatlanhaszn616 az elkillonitetten gyiytOtt haztartasi hulladekot
hulladekgylijtJ pontra, hulladekgyieto udvarba, atveteli helyre vagy hulladekkezeM
letesitmenybe szallitja, valamint
b) a gyarto, a forgalmazo az citveteli kotelezettseggel erintett hulladekot hulladekkezeM
letesitmenybe szallitja.
(2) A hulladek szallitoja feleMs a hulladek rendeltetesi helyere torteno biztonsagos
eljuttatathert.
(3) Szallitasbol erede szennyezes eseten a hulladek szallitoja gondoskodik az eredeti kornyezeti
allapot helyreallitasarol, igy lailonosen a teriilet szennyezesmentesiteserel es a hulladek
elszallitasarol.
(4) Ha a hulladek szallitcisOr61 a kereskedo es a kozvetit5 sajat maga gondoskodik, akkor a
keresked5re es a kozvetitore a szallitoja vonatkozo szabalyokat is megfeleMen alkalmazni
A Ht. 71. § szerint:
„A tevekenysegevel okozhato, elO're nem lathato kornyezeti karok felszamolasat lehet5ve teVO'
finanszirozas biztositasa erdekeben kornyezetvedelmi biztositast kot az a kormanyrendeletben
meghatarozott gazdalkodo szervezet,
„b) amely e tOrveny szerint hulladekgazdalkodasi engedelyhez [...] kotott tevekenyseget vegez
1-.1"
Engedélyesnek az alabbi jogszabalyi helyeknek is meg kell felelnie a tevekenyseg vegzese
soran:

Ht. 65. §, Ht. 79. §, Ht. 80. §, Ht. 84. §, Ht. 86. §.
Fenti jogszabalyhelyek es Engedelyes kerelme alapjan a Fofelilgyel6seg megallapitotta az
alabbiakat:

-

-

A hulladek szallitasa hulladekgazdalkodasnak minosul, mely tevekenyseg — a Ht.-ben
meghatarozott kivetelektol eltekintve — hulladekgazdalkodasi engedely birtokaban
vegezheto.
Engedelyes altal benyiijtott kerelem nem felelt meg a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek
nyilvantartasba veteler61, valamint hatosagi engedelyezesr61 sz616 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 6. § es 7. §-aban
foglalt eloirdsolcnak, ez'rt Fofeltigyeloseg 14/07269-2/2013. szamon hianypOtlast rendelt el.
Engedelyes a hianypotlast a megadott hataridoben teljesitette.
Engedelyes igazolta a rendelkezesere alio penztigyi eszkozok megletet.
Engedelyes a hulladek szallitasahoz sziikseges szernelyi, targyi es kozegeszsegtigyi
felteteleket, az alkalmazni kivant technolOgiat, tovabba az eszkOzok, a berendezesek es a
jarmtivek mtiszaki es kornyezetvedelmi jellemzoit, azok allapotat, minoseget es
felszereltseget igazolo dokumentumokat csatolta.
Engedelyes csatolta a kornyezetbiztonsagra, az esetlegesen bekovetkez6 karesemeny
(havaria) elharitasara vonatkozo tervet.
Engedelyes csatolta a kornyezetvedelmi biztositas megkotesenek tenyet igazolo
dokumentumot.
Engedelyes igazolta, hogy a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet k) pontjaban foglaltaknak
azzal tett eleget, hogy kornyezetvedelmi vegzettsegti alkalmazottat foglalkortat.
Engedelyes csatolta a korabbi hulladekgazdalkodasi -tevekenyseger61 szolo, 439/2012. (XII.
29.) Korm. rendelet 11. § szerinti nyilatkozatot.
Engedelyes csatolta bizonyitekat annak, hogy a kortartozasmentes adozoi adatbazisban
szerepel.

Fentieli alapjan a Fofeltigyeloseg megallapitotta, hogy a hulladekgazdalkodasi engedely
kiadasanak, a jelen hatarozatban foglaltak szerint akadalya nines.
Az Oaths soran kozremtikodo szakhatosag allasfoglalasat es annak indokolasi reszet a Ket. 72.
§ (1) bekezdesenek db) es ed) pontjai alapjan foglaltam a hatarozatba.
A hatarozat rendelkez6 reszenek 5. pontjaban foglalt idobeli hatalya a Ht. 79. § (1) bekezdese
alapjan kertilt meghatarozasra.
Amennyiben a hulladek birtokosa jogszabalyban vagy hatOsagi hatarozatban eloirt
kotelezettsegeinek nem tesz eleget, vagy az engedelyhez kotott tevekenyseget az engedelytol
elter6 m6don vegzi, akkor - a ktilon jogszabalyban el6irt szankciok alkalmazasa mellett - a
kornyezetvedelmi hatosag kotelezi a jogserto allapot megszantetesere feltetelek es hatarido
eloirasaval, a korillmenyek merlegelese alapjan a tevekenyseg korlatozasa vagy felftiggesztese
mellett.
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A 439/2012.. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) es (2) bekezdese szerint:
„ (1) A kornyezetvedelmi hatosag az engedelyt hivatalbol visszavonhatja, ha
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es
adatszolgaltatasi kotelezettsegekrol szolo kormanyrendeletben meghatarozott katelezettsegenek,
b) megallapitja, hogy az engedelyt kerelmezo a kerelemben valotlan adatokat szerepeltetett es az
engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta,
c) az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltaktol elteth m6don gyakorolja,
vagy
d) az engedely jogosultja a hatosagi ellenorzest akadcilyozza.
(2) A kornyezetvedelmi hat-65'6g az engedelyt hivatalbol visszavonja, ha
a) az engedely megadasahoz eloirt feltetelek mar nem allnakfenn,
b) az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt
megsziinteti, valamint
c) a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kornyezet veszelyeztetesevel, szennyezesevel,
karositasaval jar."
Amennyiben Engedelyes a hulladekgazdalkodassal kapcsolatos jogszabalyok, vagy a rd
vonatkozO hatOsagi hatarozat eloirasainak nem tesz eleget, a killon jogszabalyban
meghatarozottak szerint hulladekgazdalkodasi birsagot koteles fizetni.
A Rifelligyeloseg felhivja Engedelyes figyelmet, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdese alapjan
feliigyeleti dij fizetesere kotelezettsege van.
A Nifelugyeloseg hatarozatat a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan horta meg.
A Fofeliigyeloseg hataskoret es illetekesseget a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdesenek d) pontja es 12. § (3) bekezdese alapozza meg.
A rendelkezo resz 3.) pontjaban a hulladekgazdalkodasba bevonhatO hulladekok kora a
Fafeltigyeloseg a hulladekjegyzekrol szolo 72/2013. (XIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt
azonositO kOdszamok alapjan allapitotta meg; a 4.) pontban foglaltak a Ht. 80. § (1) bekezdes e)
pont.* alapulnak; az 5.) pontban foglaltak jogalapja a Ht. 80. § (1) bekezdes f) pont; a 6.)
pontja a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdes a) pont* alapul; a 7.) pontja a
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdes b) pont* alapul; a 8.) pontja a 481/2013.
(XII. 17.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdes a) pontja es (3) bekezdese, valamint a Ket. 72. § (1)
bekezdes db) alpontjan alapul; a 9.) pontja az alabbi jogszabalyhelyeken alapul: 439/2012. (XII.
29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdese, Ht. 13. § (3), (4), (6) bekezdese, 65. § (1) es (4)
bekezdesen es a levego vedelmerol szolO 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2)
bekezdesen alapul.
A jogorvoslatra torten:5 felhivas a kozponti allamigazgatasi szervekrol, valamint a Kormany
tagjai es az allamtitkarok jogallasarol szOlo 2010. evi XLIII. torveny 1. § (2) bekezdesenek g)
pontja, 5. § (2) es (3) bekezdese, a Ket. 100. § (1) bekezdesenek e) pontja es (2) bekezdese, 109.
§ (1) bekezdesenek a) pontjaban, a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdesenek a)
pontjaban foglaltakon alapul.
A Rivarosi Kozigazgatasi es Munkaiigyi Birosag illetekesseget a Fafehigyeloseg a polgari
perrendtartasrol szolo 1952. evi III. torveny (a tovabbiakban: Pp.) 326.§ (7) bekezdese,
hataskoret a Pp. 22. § (2) bekezdese alapjan allapitotta meg. A keresetlevel benyujtasanak helyet
es idejet a Pp. 330. § (2) bekezdese hatarozza meg. A targyalas tartasa iranti kerelem

lehetosegerol valo tajekortatas a Pp. 338.§-án alapul. Az Met& merteket az illetekelcrol szolO
1990. evi XCIII. torveny (a tovabbiakban: Itv.) 43. § (3) bekezdese allapitja meg. Az illetek
feljegyzesrol az Itv. 59. § (1) bekezdese, illetve a 62. § (1) bekezdesenek h) pontja rendelkezik.
A hatarozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdesenek c) pontja es (3) bekezdese alapjan a kozlessel
jogeros.
Budapest, 2014. 04. 02.
dr. Szentmiklossy Zoltan
mb. foigazgato megbizasabol

Vad Helga s.k.
mb. fOosztalyvezeto
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