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\*l H ATÁRoZAT

A Pest _ Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a LADÓ-REC
Hulladrái-*nia§ykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság (székhely és
telephely: 6412 Balotaszállás, ll. kerület 39., 0114145. hrsz,. xÜJ: 100633092, KTJ: 100634942,
adószám: 12935796-2-03, statisáikai azonosító: í 2935796-4677-1 13-03, cégjegyzékszám;
03-09-110190, a továbbiakban: Engedélyes) részére - Engedélyes kérelmének helyt adva -

engedélyezi

nem veszélyes hulladékok országos száltítását és gyűjtését az alábbiak szerint.

1 
" l Az enqedélvezett h uIladékqazdálkodási tevékenvséq meqnevezése :

Szállítási és gyűjtésí tevékenység végzése jelen engedély 3.) pontjában felsorolt nem veszélyes
hulladékok tekintetében,

?.)..S h u lladékqazdál kodási tevé kenvséq q gl érintett te rület;

Magyarország területe,

$.lÁhulIadék faitáia. tí

Azonosító
kód Megnevezés Mennyiség

(tonna/év)

02

MEZoGAZDASAGl, KERTÉszETl, AKVAKULTURAS
TERMELÉsBóL, ERDóGAzoÁLxopÁsgÓt, VADÁSZATBóL,
HALÁszATBóL, ÉlruvllszER_ELóÁLLíTÁsBóL És
FELDOLGOZÁSeÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

02 01
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás,
vadászat és halászat hulladéka

02 01 04 műanyaohulladék (kivéve a csomaqolás) 70 000

ü3
FAFELDOLGOZÁSBÖL ES FALEMEZ-, BUTOR_, CELLULOZ ROST
szuszPENzlÓ-, PAPÍR- És xenroNGYÁRTÁ§BóL szÁRMAZÓ
HULLADÉK

03 03
cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási
hulladék

03 03 08 hasznosításra szánt papír és karton váloqatásából származó hulladék 70 000
07 SZERVES KEMlAl FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

B7 02 műanyagok, műgumi és múszálak gyártásából, kiszereléséböl,
íorqalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 02 13 hulladék műanvao 70 000

Környezetvéde|mi és Természetvéde|mi Föosztály
"'] . , ...,. , . i... 1016 Budapest, Mószáros utca 58/a.

: Telefon: (06-1) 224-UOa Fax (06-1) 224-9163
E-maili orszaqq§_zoldhalosaq@Dest,qoV.hu Web: http://www.kolmanvhivatal.hu/huipesJ



í5
CSOMAGOLÁS! HULLADÉK; KÖZELEBBROL MEG NEM
HATÁRoZoTT FELITATÓ ANYAGoK.. (ABSZoRBENSEK),
rönlőxrruoőrc, szűRóaruyRcox És vÉoőnuHÁznr

15 01
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött telepüIési
csomagolási hulladékot)

15 01 01 papír és karton csomaoolási hulladék 70 000

15 0,1 02 műanvaq csomagolási hulladék 70 000

15 01 03 fa csomaoolási hulladék 70 000

15 01 05 vegyes ósszetételű kompozit csomagolási hulladék 70 000

15 01 06 eovéb, kevert csomaqolási hulladék 70 000

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRÓL MEG NEM
HATÁROZOTT HULLADÉK

16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek
16 03 06 szerves hulladék, amely különbözik a ,t6 03 05-tól ,70 000

{9

HULLADÉKKEZÉLŐ LÉTESITMÉNYEKBOL, A szENNWIZET
REZELő

És tpnnl víz
rÉpzőoÉsÉrurx TELEPHELYÉN xÍvÜt_
SZENNYV|ZTISZTíTÓKBÓL, VALAMINT AZ lVÓvíZ
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLAD ÉK

Is 12 közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből {pl.
osztályozás, aprítás, tö mörítés, pe llet készítés) származó hulladék

19 12 01 oaoír és karton 70 000

20

TELEPÜLÉ§l HULLADÉK (HMTARTASI HULLADEK Es A
HÁzTARTÁsl HuLLADÉxHoz HAsoNLó KEREsKEDELMI, lpARl
És lrurÉznnÉruyl HuI_1_ADÉK), IDEÉRTVE nz ELKüLöt{írerreH
GYűJTöTT FRAKCIÓT ls

2t} 0{ eIkülönítetten syűitött hulladék frakciók (kivéve a 15 01}

20 01 01 oaoír és karton 70 000

20 01 36
kiselejtezett eleklromos
különböznek a 20 01 21-től,

és elektronikus berendezések, amelyek
a 20 01 23-tól és a 20 01 35-tól

70 000

20 01 39 műanyagok 70 000

A hulladókgazdálkodási tevékenységbe bevonható hulladékok mennyisége
legfeljebb összesen:

70 000

4.) Bevezetendri bizton§ágiÉs e!őyiqvízatq§§íqi.iníézkedésekre vonatkozó követelménvek:

Az engedélyezeti nem veszélyes hulladékok közúton történó szállítása, valamint gyűjtése
Magyarország területén történhet, a hulladékok fizikai, kémiaiés biológiaitulajdonságainak megfelelÖ,
a környezet veszélyeztetését, szennyezódését, a hulladékok szóródását kizáró módon.

A tevékenység végzése során bekövetkezó esetleges haváriát a kárelhárítás egyidejú
megkezdésévei - az illetékes vizügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes
környezetvédelm i hatóság tájé koztatása me llett.

A tevékenység végzése során bekövetkezó esetleges káresemény, szennyezódás esetén annak
felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni,

Rakodás, szállítás és gyűjtés során megfeleló intézkedés megtételével és az elérhető legjobb
technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelózését"

A járművek és a gyűjióeszközök tisztítása/karbantartása kizáólag olyan mosóban/szervizben
történhet, amely arra megfelelő engedélyekkel rendelkezik.

A járművek és a gyűjtöeszközök telephelyen történö elhelyezését, tárolását úgy kell biztosítani, hogy
csepegés, elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen.

5"} Az engedély 2023. január 30. napjáig hatályos.

: környezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztály

T" ;í] .t3 :íffi:! #3'ÉTü:? lu,*lin, u.
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S. } Az ensedélvezett tevé ke nvs"éo .bqmutatása:

a) Az engedélyezett hulladékgazdátkodási tevékenyseg tén|§ges jellemzői:

Az engedélyezett hulladékok szállítását Engedélru, Í,'u'Oonában lévő szállítójárművekkel
végzi a hulladékok termelóitől, birtokosaitól az átvevőkhö_z

Engedélyes az engedélyezett hulladékokat a hulladékok termelóitöl, birtokosaitól összegyűjti
hulladékkezeíö létesítményekbe történö elszállítás céljából.

A hulladékok Engedélyes telephelyére az illetékes környÖietvédelmi hatóság által kiadott
külön huíladékgazdálkodási engedély alapján kerülhetnek be.

EnEedélyes jelen engedély alapján szilárd hulladéttokkal kapcsolatos tevékenységet végez.

b) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jel|emzői:

A járművek és gyűjtóeszközök tisztítását, vaíamint karbantartását az ELEK lngatlankezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 15.) uéF_*.,

A hulladékok szállítására, gyűjtésére alkalmazott járművek 1evegőterhelése elhanyagolható
a szállítási útvonalon haladó gépjárművek forgalma mellett,

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység előírás szerinti végzése kizárja a talaj
szennyeződését.

7.1 A tevékcnvséq v_éozéséhez szükséqes eqvedi feltételek:

a) személyi feltételek:

Engedélyes környezetvédelmi céget bízott meg az engedélyezett hulladékgazdálkodási
, tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására. Engedélyes , az

engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelö számú alka]mazottat
foglalkoztat"

b) tárgyi feltételek:

Engedélyes a kérelmezett
rendelkezik (konténerek).

Engedélyes a kéreímezett mennyiségnek megfelelö számú és kapacitású járművel
rendelkezik (a járművek adatait jelen határozat 1, számú mellékíete tartalmazza).

Az Üres járművek, valamínt az üres gyüjtóeszközök tárolása Engedélyes bérelt telephelyén
(6412 Balotaszállás, ll. kerület 39., 0114145, hrsz, KTJ: ffia€'34s42) történik.

c) pénzügyi feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet felszámolása céljábóI Engedélyes a Generali
BiztosítÓ Zrt-nét 95590900094731600 kötvényszámon környezetszennyezési
felelósségbiztos ítássaI rendelkezik.

Az Engedélyes köteles a környezeti károk felszámolásárá szolgáló biztosítási szerzödést az
engedélyezett tevékenység befejezéséig hatál yá ban fenntartani.

$.} A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatat Népegészségügyi Főosztály
BK/NEF/00070-2t2a18. iktatószámon Engedélyes által benyújtott nem veszélyes
huliadékok országos száIlitására és gyűjtésére vonatkozó tingedélyének kiadásáhgz -
kÖzegészségügyi szakkérdések vizsgálata vonatkozásában kialakított szakmai
álláspontja az a]ábbi:

,,A tevékenység sarán a hulladék kórnyezetbe való Rijutásána? megelőzésérót falyamatosan
gondoskodni kell."

1l,. ., . i]: . .

Kömyezefuédelmi és Természefuédelmi Főosztály 31016 Budapest, Mészáros utca 58la,. Tetefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
E-mail: orszagoszoldhatosaq(Qoe§t.qgv^hu Web: htto://t4ww.kormanvhivatal,hu/hulpest

gyűjtési mennyiségnek megfelelő számú gyüjtőeszkőzzel
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9.} Hlőírások. eqvedí feltételek:

1. Jelen határozat 1 másolati példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a
gépjárm űvön $ell tartani.

2, Á.'*Öv*" J.attitranyokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántartást a vonatkozó
jogszabályban előírt'határidőig (5 évig) meg kell őrizni,

3, Engedélyesnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kr:telezeitségekrői szóló kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell
vezetnie, illetőteg adatot kell szolgáltatnia.

4^ Engedélyesnek szállítóként a hulladékokat a hulladék termelöje, birtokosa által meghatározott,
átvételre jogosult átvevőhöz kell szállítania. Ha az átvevő a hulladékokat nem veszi át,
Engedélyesnek átermelőhöz vissza kell azokat szállítania,

5. Engedélyes telephelyére bekerülő hulladékok tárolása, kezelése (beleértve az előkezelést is)
osak a hatáskörrel rendelkezó, területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott
megfeletó engedély birtokában történhet.

6. A hulladékok kizárólag olyan átvevőnek adhatóak át, amely rendelkezik az adott azonosító
l<ódsámú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási, engedéllyel, az engedélyében

7. Engedélyes tevékenysége során nem tépheti túl jeIen haiározaiban szerepló éves
mennyiségeket.

8. engeáetyós gyüjtőként az engfoél!ézet hulladékokat a hulladékbirtokosoktól, illetve a
hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti hulladékkezeló létesítményekbe történó
elszál títás cél.jából.

9. Engedélyesnek gyűjtőként gondoskodnia kelt az általa összegyűjtött hulladékoknak
hulladékkezelö létesítményekba történő eljuttatásáról,

10, A gyűjtő által összegyűjtöit, átvett hulladék elszállítást megelőzó előzetes válogatása,
eíózetes tárolása összesen legfeljebb 1 évíg végezhetó. Ezt követően a hulladék kezeléséról
haladéktalanul gondoskodni kell.

11. Engedélyesnek tevékenysége során az áliala üzemeltetett hulladékgazdálkodási
létesítményeket a mindenkor hatályos jogszabáíyok álta] elóírt szabályok figyelembevételével
kell kialakítania, azokat üzemeltetnie.

i2. Errgedélyes a hulladékgazóálkodási közszolgáltatás körébe lartoző hulladékot kizárőlag a
huliadékról szóló 2O12. évi CLXXXV, törvény (a továbbiakban: Ht.) 32lA. § (2) bekezdése
alapján létrehozott szervezet nevében eljárva gyűjtheti, szállíthatja.

13. Amennyíben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintö változás történik jelen
engedé|yben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől s2ámított 15 napon belül
Engedélyesnek azt a környezetvédelmi haióságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodásí
tevékenységet érintő változást Engedélyesnek e[őzetesen kell bejelentenie,

14. Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy a kütönböző hulladékfajták egymással nem
keveredhetnek. A hu]ladékokat eg}mástóljólelkülönítetten kellszállítani, gyűjteni.

15. fingedélyes nyilvántartásában a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából, a
természetes személytöl átvett hulladék esetében a jogszabátyban előírt adatokat iarthatja
nyilván.

16. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet csak olyan módon lehet végezni,
amely alka|mas arca, hogy a kiporzást megakadályozza annak érdekében, hogy a
tevékenysóg során környezetszennyezés ne következzen be.

17. A tevékenység végzésénét tilos a levegő lakosságot zavarő bűzzel való terhelése, továbbá a
levegó olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

18, A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehetó legkevesebb
légszennyezó anyag kibocsátása mellett történjen.

19. Bűzzel járó ievékenység az elérhetó legjobb technika alkaírnazásával végezhetó,

Jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a Kormányhivatal megállapítja, hogy
160.0CI0,- FI, azaz százhatvanezer forint összegű eljárási költség merült fel, amelyet Engedélyes
ntegfizetett.

A határrrzat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre
hivatkozással - a Kormányhivatalhoz a közléstől számított 30 napon belül 3 példányban benyújtott,
és a Fövárosi Közigazgatásiés Munkaúgyi Bíróságnak címzett keresettel lehet kérni.

A bíróság a perttárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármetyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.
Az ügyiél a iárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétól
számított nyolc napon belül írásban kérheti.

Környezetvédelm i és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.' Telefon: (0&1) 224-91aO Fax: (06-1) ?24-9163

E-mail: orszaops4oldhatosao@pest.qov.hu Web: hitp://rrywwkormanvhivatal.hulhu/pest



lNDoKoLÁs

Engedélyesiőt 2017, december 12-én kérelem érkezett a Kormányhivatalhoz nem veszélyes
iruilarlókok országos szálIításának és gyűjtésónek engedélyezése iránt.

Hngedélyes a kérelemhez mellékelte a környezetvédelmi szakértó által készített engedélYeZési

d,:ÜumeÁtációt és igazolta, hogy 160,000,- Ft-ol azaz százhatvanezer forintot igazgatási szolgáltatáSi

ciíj jogcímén megfizetett a Kormányhivatal szám]i4ára, a környezetvédelmi és természetvédelmi
h,átósági etiárásJk igazgatásí §zotgáltatási díjairól szőló 1412015, (ll1.31.} FM rende]et 2, §
(1) bekezdásének előírása, valamint 1, melléklet 4.1. és 4.5. pontjai alapján-

A Kormányrlrivatal a környezetvédelm] és természetvédelmi hatósági és igazgatási fe|adatokat ellátó

szervek ki|elötéséröl szóló 71l}O15. (lll. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 7112015. (lll. 30.) Korm.

rendelet) 31. §-a és 8, meiT*jet l, táblázat 4. pontja alapján 201B. január 4-én megkereste az Ügyben

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Nópegészségügyi Főosztályát, aki
B|,(tNEFl00070-2t2o18. iktalószámú szakmaí álláspontját az alábbiakkal índokolta meg:

r, -'
,,Á pesf Megyei Kormányhivata! Környezetvédelmiés Természetvédelmi Főosztály hivatkozoft számú
negkereséÖ ében szakmai állásponiunk megadását kéfte, LADÓ-REC Kft által benyújtott nem
yedzé/yes huttadékok országos szátlítási és gyűjtési tevékenységeiék engedélyezése tárgyú kérelme
vonatkozásában,

,4 Réretemban fogtaltak alapján megáltapítottam, hogy a tervezett tevékenység végzése - a szakmai
álláspantornban megadatt fe|tételek teljesítése eseíén _ nem kifogásolható.

Szakmai áiláspontomat ,,a környezetvédetmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatásifeladatokat
e5átó szervek kijelöléséróí" szótó 71/2015. (ll|. 30.) Kormány rendelet 3/. §-a és a 8. melléklet
l. tábtázat 4. pontjában fogtaltak alapján, ,,A fóvárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási
(tővárosi k€rütetü hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáróI, továbbá az egészségügyi
'államigazgatási 

szerv kijelötésérót" szóIó 385/2016. (Xll. 2.) Kormány rendelet 2. §, (1) b") pontja és a
,,a fóiárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fóvárosi kerületi) hivatalokról" szóló
6őt2015. (lt1.30.) Kormány rendetet 2.§ (1) be4ezdésében megállapított illetékességget adtam ki."

A Ht. 2, § (1} bekezdés 26. pontja szerint: ,,hulladékgazdálkodás: a hutladék gyűjtése, száltÍtátsa [...]."

,A Ht. 62. § (1) és (3) bekezdése az alábbi rende|kezést Iartalmazza,.

,,(t) Huttadé*gazdaixodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott
kivétet1et - a környezefuédelmi hatóság áltat kiadoft hulladékgazdálkodási engedély [.,J alapján
végezhető, [...]
(3) A hutladékgazdátkodási engedéIy t..J iránti kérelmet a kórnyezefuédelmi hatóságnál kell
eltsterjeszteni a hulladékgazdátkodási tevékenységek nyilvántaftásba vételéről, valamint hatósági
*ngedélyezéséról szóIó kormányrendeletben meghatározott taftalommal,"

A Ht. 12- § az alábbi rendelkezéseket tartalrnazza:
,,(2) A gyújtö _ a (2a) bekezdésben és a 28. § (5) bekezdésében meghatározoft kivétellel -
levákenységét gyújtésre vonatkozó hulladékgazdálkodásiengedéllyelvégzi- [---]
(3) A gyűttő áttal gyűjtóft hulladék elózetes válogatása, előzetes tárolása - karmányrendeletben vagy
ntinisztei rendeletben meghatározott kivétellel- ósszesen legfeljebb 1 évig végezhető, Ezt követöen
a hutladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell."

A Ht. 14. § az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
,,(1) Hutt;dékot csak hulladékgazdátkodásí engedéty bittokában vagy nyilvántartásba vétel alapján
lvhet szállítani, kivéve ha
aJ a íernészefes személy ingattanhasználó az elkülönítetten gyűitött háztartási hulladékot
hulladékgyűjtö pontra, hulladékgyűjtő tJdvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe
szállítja, valamint
b) a gyáító, a forgatmazó az átvétali kótelezettségget érintett hulladékot hulladékkezelő létesítménybe
szálIítja,

.ai-. .,. :]., , ,
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c) a gazdálkodó szervezet nem üzlatszerűen, alkalmilag, az elkülónítetten gyűjtóft hulladékát saját.
járművével,,másik telephelyén levó üzemi gyűjtőhelyre vagy átvéteti he{yre, hulladékgyűjtö pontra,
hultadékgyűjtó udvarba, valamint hulladékkezelőhóz száIlítja
(2) A hulladék szállítója felelös a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuftatásáért.
(3) Szállításból eredő szennyezés eseíén a hutladék szállítója gondoskodik az eredetí karnye&ti
állapot helyreáííításáról, így különösen a terulet szennyezésmentesítéséről és a hulladék
elszállításáról."

A t-lt. 65. § alapján:
,,(1) A hulladék termelője, kormányrendelgtben meghatározott bittokosa, gyűJtoje, szállítója, .

*ereskeddJb, kózvetítóje és Rezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt:
tlyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántaftási és adatszolgáItatási
kótelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározoft módon és tartalommal, a
ievékenységével érintett hulladéRrót típus szerint a telephelyén nyilvántaftást vezet.
(2} A huttadék gyüjtaje, szállítója, kereskedője, kózvetítöje, kezelője az (1) bekezdésben
meghatározatt nyílvántaftásban a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljáb:ól, a
te rm é sze te s sze m é l ytől átvett h u l lad é k e seté be n
a) a természetes személyazanosító adatokat, valamint
b) a lakcímet
tarthatja nyilván.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a hulladékjegyzékrőI szó!ó miniszteri rendeletben
meghatározoft azonosító kódak alapján kell vezetni.
(4) A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig -
veszélyes hulladék esefén 10 évig - megőrzi. Hulladéklerakó esetén a hulladéklerakási
tevé ke n ysé g ről szó ló n yil vá nta ftás, ü ze m n a pl ó n e m se l ejte zhető,
(5) A nyilvántaftás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kótelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a
kórnyezetvédelmi hatóságnak adatat szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása eseíén a
haíóság re n del ke zés é re bocsátja."

A Ht. 71. § alapján:
,,A tevékenységével okozható, előre nem látható kórnyezeti kárak felszámolását lehetővé tevö
finanszírozás bhfosíiása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben
megh atározott g azdálkodó szeruezet,
b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedéffiez [. . J kótótt tevékenységet végez [ . . J."

Fentijogszabályhelyek és Engedélyes kérelme alapján a Kormányhivatal megállapította azalábbiakat:

- A hulladék szállítása, gyűjtése hulladékgazdálkodásnak minősül, mely tevékenység - a
jogszabályokban meghatározott kivételektőt e]tekintve - kizárőlag hulIadékgazdálkodási engedély
birtokában végezhetó,

- Engedélyes a benyújtott kérelem alapján a hulladékgazdálkodásítevékenységek nyilvántartásba
vételéról, valamint hatósági engedélyezéséról szőló 439l2a12. (Xll. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban:43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet) 7. §-ában foglalt előírásoknak csak részben
tett eleget, ezérl a Kormányhivatal PEIKTF18858-212}17, ügyiratszámon hiánypót|ásra hívta íel
Engedélyest. Engedélyes a hiánypótlást teljesítette,

- Engedélyes igazolta a rendelkezésére álló pénzúgyieszközök meglétét.
- Engedélyes a hulladék szállításához, gyüjtéséhez szükséges személyi, tárgyi és

közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök,
a berendezések és a járművek müszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok ál}apotát,
minöségét és fetszereltségét igazoló dokumentumokat csato]ta. .

- Engedélyes kapacitásszámítással igazolta, hogy a 3.) pontban engedélyezett 70.000 Uév
keretmennyiségnek megfeleló szállítási kapaciiással rendelkezik.

- Engetlélyes csatolta a járművek és a gyüjtóeszközök tisztílására valamint karbantartására
vonatkozó az ELEK lngatlankezeló Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 6400
Kiskunhalas, Majsaíút 15.) kötött szerzódés másolatát.

- Engedélyes csatolta a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzóje által441-13,P:a1f,,8
iktatószámon módosítotl, 441-1212013/b iktatószámon kiadott telepengedély másolatát, mely
alapján Engedélyes bérelt telephelyén az üres szállítójárművek tárolhatóak.

- Engedélyes a telephelyre vonatkozóan csatolta Ladóczki lstvánnal és Ladóczkí lstvánnéval
(6400 Kiskunhala, Nemzetör u. 1 2. sz,) kötött bérleti szerződés másolatát.

- Errgedélyes csatolta a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkezö káresemény
. é]hárítására vonalkgeó tervet.':Környezetfgi'il;§JfiT,"=:,,:yil"jl!rj:,"",,,6
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- EngecJélyes benyújtotta a környezetvédelmi niztositás megkötésének tényét igazolő
dokurnentumot.

- Engedélyes igazolta, hogy a43912012. (Xl1.29.)Korm. rgndelet 7. §-a alapján környezefuédelmi
céget bízott meg a környezetvédelmi feladatok ellátásárd.

- Engedélyes csatolta a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéról szóló 43912012. (Xlí. 29.)
Korm. rendelet 11. § szerinti nyilatkozatot

- Engedélyes igazolta, hogy aköÁartozásmentes adózói"ariátbázísbán szerepel,
- Engedélyes csatolta nyilatkozatát, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben köztartozása

nincs.
- Engedélyes csato|ta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy telephelyére a hutladékok nem jelen

engedély alapján kerülnek be.
- Engedélyes jelen engedéIy alapján szilárd hu|ladékokkal kapcsolatos tevékenységet végez.

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy a mezőgazdasági termelötevékenység, az
erdőgazdálkodás, továbbá a fafeldolgozás során képződő nem veszélyes természetes anyag csupán
akkor tekínthetó hulladéknak - igy az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységbe akkor l
vonható be - arnennyiben azt a mezőgazdaságban, az erdészetben vagy biomasszaként energia
e"!óállítására nem használják fel, vagy nem úgy használják fel, hogy az az eljárás vagy módszer a
környezetre és az emberi egészségre veszélytelen lenne. 

l_-+.
Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának
a jelen határozatban foglaltak szerinl akadálya nincs.

Á Kormáityhivatal az engedélyezési e|járás során PE/KTF/8858:31201?. ügyiratszámon függő
tratályú döntést adott ki Engedélyes részére, melyhez 20í8. február 12. napját követően
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
6XL. tórvény {a továbbiakban; Ket.) 7ílA. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak
joghatások, tekintettel arra, hogy a Kormányhivaíal az ügyben - jelen határozat meghozatalával
- érdembert döntött.

A Kormányhivatat felhivja Engedétyes figyetmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése aíapján
felügyeleti dij fizetésére kötelezett.

A határozat rendelkező részének 5. pontjában foglalt idöbeli hatálya a Ht. 79.. § (1) bekezdése atapján
i<erült meghatározásra,

A Ht" 84. § (1) és (2) bekezdése alapján;
,,(1) A kórnyezetvédetmi hatóság az e törvényben, valamint más jogszabályban meghatározott
előírásak íel;'esííése érdekében a hulladékbirtokost, a hulladék tulajdbnosát, illetve a
kó rn ye z et h a s z n álót köte t e z i
a) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban elöírt kötelezettségeinek betartására, illetve
a jagsértő állapot megszüntetésére, ha az abban foglalt előírásokat a hulladék birtakosa, tulajdonosa,
illatve a kórnyezethasználó megszegi, teljesulésahet elmulasztja, illetve a hulladékgazdálkodási
engedélyhez {.,,] kötött tevékenységet az engedélytól, a nyilvántartásba vételhez kötöft tevékenységet
a nyilvántaftástól eltérő módan gyakorolja;
b) a környezetet veszélyeztető, szennyező, illetve károsító tevékenység felfüggesztésére,
abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására;
c) a környezet szennyezése eseféóen olyan intézkedés megtételére, amely a környezetszennyezést
wőkkentí vagy megszü nteti, a környezet károsadását kizárja,
(2) A környezetvédetmi hatóság - az (1) bekezdésben fogíattakon túlmenóen - fetfüggeszti, kotlátozz:a
vagy megtiltja a hulladékgazdálkodási engedéIyhez, minósítési engedéIyhez kötött tevékenység
engedálytóI eltérő vagy engedély nélküIi, valamjnt a nyilvántartásbá vételhez kótött tevékenység
nyilvántartástól eltéró vagy nyilvántartás néIküli folytatását. A határozat azonnal végrehajthatóvé
nyilvánítható

A 4?9l?O12. (Xll. 29.) Korrn. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése szerint:
,,(1) A környezetvédelmi hatóság az engedéIyt hivatalból vísszavonhatja, ha :

a) az engedély jogasultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartásl és adafszolgáltatási
kótelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepelteteft és az engedély
kiadását ez érdemben befolyásolta,
c) az engetléIy jogosultja a tevékenységét az engedéIyben faglaltaktót eltéró módon gyakorolja, vagy
d} az engedély jogostljtja, 
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(2) A környezetvédélrpi hatóság az engedétyt hivatatbótvisszavonja, ha
a} az engedély megadásához előírt feiltételek már nem áltnak fenn,
ts) az engedély, jogosultja az engedélyezett hulladékgazdátkodási tevékenységgel felhagy, azt
megszünteti, valamint
c) a huttadókgaz&tkoaasi bvékenység fotytatása a környezet veszélyeztetésévet, szennyezéséve:,
hárosításáúal jár."

|nrgnlVjben tngedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó
hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban megháiarozottak szerint
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A Köt. 153. § 2, pontjailapján eljárási költség az igazgaiási szolgáltatási díj,
A fentiek ártelmében a Kormányhivatal az eljárási költségrői a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött,

l\ Kormányhivatal határozatát a Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Kormányhivatal illetékességét és hatáskörét a 7112015. (lll=Ó.) Korm. rendelet B. § és 10. § g)
pontja alapcrzza meg.

A rendeikező rész 3.) pontjában -tru'itiOekgazdálkodásba bevonható hulladékok körét a
l(ormányhívata] a hulladékjegyzékról szóló72l2a13. (Vllt. 27,|VM rendelet szerintfelsorolt azonosító
kÓdszámok alapján állapította meg; a 4,) pontban foglaltak a Ht.80. § (1) bekezdés e) pontján
alapulnak; az 5.) pontban foglaltak jogalapja a Ht.79, § (1) bekezdése és s0. § (1) bekezdés f)'ponila;
a 6.) pontja a 43912O12. (Xll,29,) Korm. rendelet 7. §-án alapul; a 7,) pontjá"a'43912o12, txrr. zÓ.i
Korm. rendelet 7. §-án alapul; a 8.) pontja a7lí2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 31. §-án és 8. melléklei
l, táblázat 4. pontja alapján; a 9.) pontja az alábbi jogszabályhelyeken alapul: +sstza12. (Xll. 29)
Korrn. rendelet 14. § {1) bekezdése, Ht.65,§, a levegő védelnnéról szóló 306/2010. (Xl|.23.i
l(orm. rendelet 4. §_a 28. § (2) bekezdése, valamint 30. § (1) bekezdése, illetve az egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításáról és üzemeltetésének szabályairól szólő z+6ti(il4.
(lX. 29.) Korm. rendelet.

A jogorvoslatra tÖrténö felhívás a központi államigazgatási szervekről, valarnint a Kormány lagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. éviXLlll. törvény 1.§ (2) bekezdésónek f) pontja,'s. 5lzl es
(3) bekezdése, a Ket. 100. § (1) bekezdésének e) ponija és (2) bekezdése, 109. § (t) uet<ezdésének
a} pontjában, a71l2o15, (lll. 30.) Korrn. rendetet 8/c. §-ában foglaltakon alapúl.

A FÓvárosi KÓzigazgatási és Munkaügyi Bíróság iltetékességét a Kormányhivatal a polgári
PerrendtartásrÓlszóló 1952. évi lll. törvény (a továbbíakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése, hatáskörétá
PP, 22. § (2) bekezdése alapján állapitotta meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a
PP. 330. § (2) bekezdése határo7za meg. A tárgyalás tartása iránti iérelem tenátőségéröl va|ó
tájékoáatás a Pp. 338. §-án alapul. Az illet"tek mertéi<et az illetékekröl *.oió iÖÓo. á*i'icrll. törvény
(a továbbíakban: ltv.) 43. § (3) bekezdése állapítja meg. Az illeték feljegyzésről az llv.59. § (1l
bekezdése, illetve a 62. § (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik.

Az engedéiy megléte nem mentesít a jogszabályok által elöírt egyéb engedélyek megszerzése
il letóleg nyilvántartásba vételí kötelezettségek teljes ítése alól.

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése alapján a közléssel jogerős_

Budapest, 201 B. január 31 .
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