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H ATÁ RozAT

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbĺakban: Kormányhivatal) a HUNGARIA REcYcLlNG
Kereskede!mi és SzolgáItató Kortáto!t Felelősségíi Társaság (székhely: 1 183 Budapest,
Bors utca 1., KÜJ: 103499006, telephely: 2360 Gyál, Kórösi út 194.039/4 hrsz', KTJ: 102672364,
adószám: 23448742-2-43., cégjegyzékszám:01-09-966101' KSH azonosító: 23448742-38'ĺ1-113-01.'
nyilvántartási szám: 1030/2KER/2017 ., a továbbiakban: Engedélyes) részére Engedélyes
kérelmének helý adva -

engedélyezi

nem veszélyes hulIadékok országos szál!ĺtását és kereskedelmét az alábbiak szerint.

1 -| Az e no edélvezett h u ! ladé k oazdálkodási tevéken vséq meq n evezése :

PBsľ MBcyBI
KonuÁtĺYHIVATAL

Szállítási és kereskedelmi tevékenység végzése jelen engedély 3') pontjában felsorolt nem veszélyes
hul ladékok tekintetében.

2.l A hu!Iadékoazdálkodási tevékenvséqqel érintett terület:

Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély

Hiv. szám:-
Melléklet: 1' számú melléklet

Magyarország területe.

3.l A hulladék faitáia. tĺpusa és mennviséqe:

Azonosító
kód

02

0201

MEzőGAzDAsÁGl, KERTÉszETt, AKVAKULTURAS TERMELESBoL'
ERDiGAzDÁLxooÁseÓL, VADÁSzATBÓL, HALÁsZATBÓL,
ÉlelrĺlszeR_ELŐÁLLĺľÁsgÓL És _relooLcozÁsBÓL szÁRMAzo
HULLADÉK

0201 10

12

mezőgazdaság, kertészet, akvaku!túrás termelés,
vadászat és halászat hulladéka

12 0',1

fémhulladék

1201 01

FÉMEK, MÚANYAGoK ALAK|TÁsÁBoL, FazaKAl
FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK

120102
12 01 03

fémek és műanyagok alakításábóI'
felĺiletkezelésébőt származő h u Iladék

120104

Megnevezés

1201 13

vasfém részek és esztergaforgács

12 01 99

vasfém részek és por

nemvas fém reszelék és eszterqaforoács
nemvas fém részek és por

heoesztési hulladék
közelebbről meo nem határozott hulladék
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,15

15 0í

csoMAGoLÁs! HULLnoÉx; KozELEBBnol uec
rellrRĺÓ ANYAGoK - (ABszoRBENsEK),
szÚninnyAcoK És vÉoŐnunÁzłr

15 01 01

15 01 02

15 01 04

csomagolási hulIadék
csomaqolási hu!ladékot)

16

papír és karton csomagolási hulladék
műanvaq csomaqolási hulladék

fém csomaqolási hulladék

16 01

n ľul_noÉł<leevzÉKBEN KÖZELEBBRoL MEG NEM HATÁRozoTT
HULLADÉK
a köztekedés (szá!lítás) kĹiltinböző területeiről származó hulladékká
vált gépjármű (ideéńve a terepjáró iáłmíivet is), a hulladékká vált
gépjármű bontásából, vaIamint karbantartásából származó hulladék
(kivéve a 13, a'l4 főcsoportokban, a 16 06 és a í6 08 alcsoportokban
meq hatá rozott h u lladék)

'ĺ6 01 06

(be!eértve a válogatottan gyĺijtött települési

1601 17

16 01 18

16 02

hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más
veszélyes összetevót

16 02 14

vasfémek

17

nemvas fémek
eIektromos és elektron!kus berendezése k h u lladéka

17 04

NEM HATAROZOTT
toRlixeruoóx,

kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedö
hulladéktípusoktól

17 04 01

17 04 02

ÉpĺrÉsl_aoNTÁsl HULLADÉK (BELE
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FoLDET ls)

17 04 03
17 04 04

fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 05

vörösréz, bronz, sárgaréz

17 04 06

alumínium

17 04 07

ólom

17 04',|1

cink
vas és acél

ĺ9

on
fémkeverék
kábel' amely külonbözik a 17 04 1o-től

í9 ĺ0

HULLA , A SZENNWIZET
l<Épzo xĺvÜl KEZELő
szENN lvovíz És lPARt viz
SZOLG

10 000

19 10 01

í0 000
10 000

19 10 02

fémtartalmú hulladék aprĺtásából (shredderezéséből) száĺmazó
hulladék

19 12

ERTVE

191202

vas- és acélhulladék

191203

nemVas fém hulladék

A SZENNYEZETT

közeIebbrőI meg
osztáIyozás, aprítás,

20

fém vas

10 000

nemvas fémek

20 01

TE LE P Ü LÉs ! H U LLAD Él< (ll ięr lRTÁs I H U LLAD E K Es. A H AZTARTAS l

HULLADÉKHoZ HAsoNLo KERESKEDELM!, IPARI Es INTEZMENY!
ĺul-uoÉx), IDEÉRTVE Az ELKÜLoNíTETTEN GYÚJToTT FRAKGIoT
ts

10 000

20 01 01

10 000

20 01 36

nem határozott mechanikai keze!ésből (pl.
tömörítés, pe! let készĺtés ) származó h u l lad é k

10 000

elkiitönítetten gyÚitött huIIadék frakciók (kivéve a't5 01)
papír és kańon
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23łól és a 20 01 35-löl
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20 01 39
20 01 40
A hulladékgazdálkodási
összesen leqfeliebb:

műanvaook

Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok közúton történő szállitása, valamint kereskedelme
Magyarország területén történhet, a hulladékoktizikai, kémiai és biológiaitulajdonságainak megfelelő,
a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródásátkizárő módon.

A tevékenység végzése során bekövetkezö esetleges haváriát a kárelhárítás egyidejĺĺ
megkezdésével _ az illetékes vizÜgyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes
kö rnyezetvéde l m i hatós ág tájékozlatá s a m e l l ett.

A tevékenység végzése során bekövetkezŐ esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak
felszámolásáről, a terÜlet eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.

Rakodás és szállítás során megfelelŐ intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika
alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelozését.

A szállitójárművek tisztítása/karbantańása kizárőlag olyan mosóban/szervizben történhet, amely arra
megfelelo engedélyekkel rendelkezik.

A szállítójármĹivek telephelyen történő parkoltatását, tárolását ú9y kell biztosĺtani, hogy csepegés,
elfolyás ne törté n hessen, környe zelszennyezést ne ered m ényezze n.

5.l Az engedély 2022. december í3' napjáig hatályos.

6.) Az enqedélvezett tevékenvséq bemutatása:

a) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység lényeges jellemzői:
Az engedélyezett hul|adékok szállítását Engedélyes tulajĺJonában lé'.'ő, valamint bérelt
szállítójárművekkel végzi a hulladékok termeloitől, birtokosaitól az átvevőkhöz.

Engedélyes kereskedőként az engedélyezett hulladékokat saját Vagy más nevében
megvásárolja, és azt követoen eladja'

A hulladékok Engedélyes telephelyére az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott
kÜlön hulladékgazdálkodási engedély alapján kerÜlhetnek be.

Engedélyes jelen engedély alapján szilárd hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet végez'

b) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:
A szállítójárművek tisztítását a Vedox Kft. (székhely: 2900 Komárom,
Sport utca 28l A') végzi'

A szállítójárművek karbantartását a Pataki Gépszerviz Kft. (székhely: 2119 Pécel,
Maglódi úl28')végzi'

A hulladékok szállítására alkalmazott szállítójárművek levegóterhelése elhanyagolható a
szállítási útvonalon haladó gépjárművek forgalma mellett.

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

7_l A tevékenvsóo véozésáhez szíikséoes eovedi feltételek:

fémek
tevékenységekbe bevonható hul!adékok mennyisége

10 000
10 000

í0 000

a) személyi feltételek:
Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat az engedélyezett hulladékgazdálkodási
tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására. Engedélyes az
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engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelo számÚ alkalmazottat
foglalkoztat.

b) tárgyifeltételek:
Engedélyes az engedélyezett szállítási mennyiségnek megfelelo számú és kapacitású
szállítójárművel rendelkezik (a szállitójárművek adatait jelen határozat 1. számÚ melléklete
lertdmazza).

A hulladékok szállítására használt rires szállĺtójárművek tárolása Engedélyes telephelyén
(2360 Gyál, Kőrösi úl194',039/4 hrsz', KTJ:1o2672364) töńénik.

c) pénzügyi feltételek:
Az esetlegesen bekövetkezo havária helyzet felszámolása céljából Engedélyes a Generali
Biztosító Zrl-nél 9559500'ĺ819469300 kötvényszámon környezetszennyezési
felelósségbiztos ítással rendelkezik.

Az Engedélyes köteles a kornyezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerzódést az
engedélyezett tevékenység befejezéséig hatályában fenntartani.

8.) Budapest Főváros KormányhivataIa Népegészségügyi Főosztály
BP/PNEF_TKI/03593_3/20í7. Íigyiratszámon a dokumentáció alapján megállapította'
hogy az engedéIy kiadásának - környezet-egészségügyi szempontbó! - akadálya
nincsen.

9-l Előĺrások- eovedi feltéteIek:

1.

2.

3.

Jelen határozal 1 másolati példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a
gépjárművön kell tartani.
Az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántartást a vonatkozó
jogszabályban eloírt határidóig (5 évig) meg kell örizni.
Engedélyesnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekról szÓló kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell
vezetnie, illetőleg adatot kell szolgáltatnia.
Ęngedélyesnek szállítÓként a hulladékqlĺat a hulladék termelője, birtokqsa állal meghalározott,
átvételre jogosult átvevőhöz kell szállítania. Ha az átvevő a hulladékokat nem veszi át,

Engedélyesnek a termelőhöz vissza kell azokat szállítania.
Engedélyes telephelyére bekerülo hulladékok tárolása, kezelése (beleértve az előkezelést is)
csak a hatáskörrel rendelkezó, terÜletileg illetékes környezetvédelmi hatóság állal kiadott
megfelelő engedély birtokában töńénhet.
A hulladékok kizárólag olyan átvevőnek adhatőak át, aki rendelkezik az adott azonosító
kódszámú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, az engedélyében
szereplő átvételi mennyiség erejéig.
Engedélyes tevékenysége során nem lépheti túl jelen határozatban szereplő éves
mennyiségeket.
A kereskedo a hulladékot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak kezelés céljából' a
kezelésre vonatkozi hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek
adhatja át.
A kereskedo az átvell hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt
formában adja át.
Engedélyes a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a
hulladékról szólő 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32lA. s (2) bekezdése
alapján létrehozott szervezet nevében eljárva vásárolhatja meg, adhatja el, szállíthatja'
Amennyĺben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen
engedélyben meghatározottakhoz képest' annak bekövetkezésétol számított 15 napon belÜl

Engedélyesnek azt a környezetvédelmi hatóságnak be kelljelentenie' A hulladékgazdálkodásĺ
tevékenységet érintő változást Engedélyesnek ellzetesen kell bejelentenie.
Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet csak olyan módon lehet végezni,
amely alkalmas arra, hogy a kiporzást megakadályozza annak érdekében, hogy a
tevékenység során környezetszennyezés ne következzen be.
Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy a különböző hulladékfajták egymással nem
keveredhetnek. A hulladékokat egymástóljól elkÜlonítetten kell szállítani'

7.

8.

9.

10.

11.

I

12.

13.
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14. Engedélyes nyĺlvántartásában a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából, a
természetes személytől átvett hulladék esetében a jogszabályban előírt adatokat tarthatja
nyilván.

15. A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavarő bíjzzel való terhelése, továbbá a
levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

16. Búzzeljáró tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
17. A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb

légszennyezo anyag kibocsátása mellett történjen.
18. A 99łe végzldő azonosító kódszámú közelebbről meg nem határozott egyéb hulladékok

szállítása esetén, a fuvarokmányokon az azonosíló kódszám szerinti megnevezés mellett a
hulladék tényleges meghatározását is fel kell tüntetni.

Jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a Kormányhivatal megállapĺtja, hogy
140.000,- Ft, azaz száznegyvenezer forint összegű eljárási költség meri.ilt fel, amelyet Engedélyes
megfizetett.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felÜlvizsgálatát - jogszabálysértésre
hivatkozással _ a Kormányhivatalhoz a közléstól számított 30 napon belül 3 példányban benyújtott,
és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettel lehet kérni.

A bíróság a peń 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.

lNDoKoLÁs
Engedélyes 2017. november 2-án kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz nem veszélyes
hulladékok országos szállításának és kereskedelmének engedélyezése iránt.

Engedélyes a kérelemhez mellékelte a környezetvédelmi szakérto által készített engedélyezési
dokumentációt és igazolla, hogy 140.000,- Ft-ot, azaz száznegyvenezer forintot igazgatási
szolgáltatási díj jogcímén megfizetett a Kormányhivatal számlĄára, a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szőlô 14l2o15' (lll.31') FM
rendelet 2.s (1) bekezdésének előírása, valamint 1. męlléklet 4.2'gontja alapján.

A Kormányhivatal a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szólő7112015. (lll.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:7112015. (lll' 30.) Korm'
rendelet) 31. S-a és 8. melléklet l. táblázat 4. pontja alapján 20'17' november 9-én megkereste az
Ügyben Budapest Fováros Kormányhĺvatala NépegészségĹigyi Főosztályt, aki
BP/PNF-TK|/03593-3/20'ĺ 7. ügyiratszámon az alábbiakat állapította meg:

,'A HUNGAR|A RECYCL|NG Kft. nem veszélyes hulladékok (papĺr és karton, m(ianyag, illetve
fémtartalmťl hulladékok) szállítását és kereskedelmét tervezi Magyarország egész területén. A cég a
hulladékok gyĹijtésére igény esetén konténeft biztosĺt, melyek megtelése után a hulladékot a cég
telephelyére Vagy a hasznosĺtlkhoz szállĺtanak el. A szállĺtott hulladékok mennyiségét a saját
telephelyen vagy az átvevö telephelyén végzett mérlegeléssel határozzák meg. A kisebb télŤogat(l
hulladékok szállĺtása műanyag ládákban, kalodákban és big-bag zsákokban Vagy az átvevŐk által
biztosĺtott 80 m3-es konténerekben töľflénik, mĺg a nagyoĺo tétfogatú vashulladékokat ömlesztve
szállĺtják.

A HUNGAR|A RE?YCLING Kft. gyáli telephelye az M)-ás főÚt gyáli bekrtŐjétől 400 m-re, a
laklÖvezetektől kb' 500 m-re fekszik, ahol nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését
teruezik. A tervezett tevékenység végzéséhez előzetes vizsgálati eljárás keriilt lefolýatásra, melynek
határozata szerint a teruezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs. Jelenleg a Pest
Megyei Kormányhivatat Érdi Járási Hivatat KÖrnyezetvédetmi és Természetvédelmi Főosztátyán
folyamatban Van a telepi tevékenység engedélyezése. A telephelyen teĺvezeft tevékenységekre a
Gyáli Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3983-2/2017. számon telepengedélý adott ki.

A hulladékok szállításához egy saját tulajdonban lévő és két bérelt járm(i használatát teruezik,
melyeket használaton kĺvtjl a cég Gyál, Kőrösi t:lt 194. szám alatti telephelyén tárolnak. A járművek
szervizelését, javĺtását és karbantartását a Pataki Gépszeruíz Kft., külső és belső mosását a Vedox
Kft . va g y alváll aI kozlj a vé g z i sze rződ é s al a pj á n.
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A HUNGAR|A REOYCL|NG Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységéhez kárelhárĺtási, intézkedési
utasĺtást állĺtottak Össze, mely az eseŕ/eges veszélyhelyzetekkel kapcsolatos szabályokat és
tudnivallkat ismerteti. A cég által foglalkoztatott dolgozlk foglalkozás-egészségügyi ellátását a
rElvs/o AlR olvosi- Szolgáltatl Bt. biztosĺtja.

A dokumentáció alapján megáIlapĺtottam továbbá, hogy az engedély kiadásának - kÖrnyezet-
egészségügyi szempontbll _ akadálya nincsen.''

A Ht.2. S (1) bekezdés 26. pontja szerint: ,,hulladékgazdálkodás: a hulladék [...] szállĺtása [...] a
kereskedőként [. . .] végzett tevékenység [. . .].''

A Ht. 62' S (í ) és (3) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:
,,(1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e tÖruényben, valamint kormányrendeletben meghatározott
kivétellel - a környezetvédelmi hatlság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély [...] alapján
végezhető.
t. .l
(3) A hulladékgazdálkodási engedély t...] iránti kérelmet a kornyezetvédelmi hatóságnál kell
előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántaftásba vételéről, valamint hatósági
e n g e d é l yezé sé ről szóló korm á n yre n de l etbe n m e g h atá rozott ta rtal o m m al. "

A Ht' 13. $ az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
,,(1) A kereskedő t...] a kereskedelem t..] tárgyát képező hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységet nyilvántańásba vétel alapján végzi, kivéve, ha a hulladék a
biltokába kerül.
(2) Ha a kereskedőnek ['''] a kereskedelem [...] tárgyát képező hulladék a birtokába kerijl,
tevékenységét csak kereskedelemre [...] vonatkozl hulladékgazdálkodásiengedéllyelvégezheti.
(3) A kereskedő t...] a hulladékot _ ha töruény Vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik _ csak
kezelés céljábd' a kezelésre vonatkozl hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodl
szervezetnek adhatja át t...].
(4) A kereskedő [..'] _ ha a hulladék a bir'tokába kerül _ az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek
változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át'
(5) Ha a kereskedőnek [.'.] a hulladék nem kerĹjl a biftokába, a hulladék hulladékkezelőhÖz tońénŐ
eljuttatásáéĺt ugyan(lgy felel, mintha a hulladék a birtokába kerülne.
(6) A kereskedő, [...], a közszolgáltatÚ és a köEszolgáltatl alvállalkozÓja _ a 39. s G) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel _ a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatás körébe taľtozl hulladékot kizárllag
a 32/A. $ (2) bekezdés alapján létrehozott szeruezet nevében eljárva vásárolhatja meg, adhatja el, [...]
szállĺthatja [...].''

A Ht. 14. $ az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
,,(1) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántaĺtásba vétel alapján
lehet szállĺtani, kivéve ha
a) a természetes személy ingatlanhasználl az elkijlÖnĺtetten gyűjtÖtt háztartási hulladékot
hulladékgy(Ijtö pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesĺtménybe
szállĺtja, valamint
b) a gyáľtó, a forgalmazó az átvételi kÖtelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelő létesĺtménybe
szállĺtja,
c) a gazdálkodl szeruezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönĺtetten gyűjtott hulladékát saját
járművével, másik telephelyén levő Ĺlzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyĹijtő pontra,
hulladékgyűjti udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállĺtja.
(2) A hulladék szálilbja felelős a hulladék rendeltetési helyére töľténő biztonságos eljuttatásáéľt.
(3) SzállĺtásbÓl eredő szennyezés esetén a hulladék szálfibja gondoskodik az eredeti kÖrnyezeti
állapot helyreállĺtásárll, ĺgy külÖnÖsen a terüIet szennyezésmentesítésérll és a hulladék
eIszállĺtásárll.
(4) Ha a hulladék szállĺtásárll a kereskedő [...] saját maga gondoskodik, akkor a kereskedőre [..'] a
szállĺtlra vonatkozl szabályokat is megfelelŐe n alkal mazni kell.''

A Ht. 65. $ alapján:

''(1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szálĺbja,
kereskedője, kÖzvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltatl (a továbbiakban együtt:
nyilvántaĺtásra kÖtelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántaĺtási és adatszolgáltatási
kÖtelezettségekről szlll kormányrendeletben meghatározott mldon és tańalommal, a
tevékenységével érintett hulladékrd tĺpus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.
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l0ló Budapest, Mészáľos utca 58/a.

._.",,, "*^**^,J:ľj:il8ÍJlŕí1ťJ'$.i:ĺľffi x1l'lĺj''''"""'.''^



(2) A hulladék gyűjtője' szálffbja, kereskedije, kÖzvetĺtője, kezelője az (1) bekezdésben
meghatározott nyilvántartásban a hulladék eredetének nyomon kÖvethetósége céljábÓl, a
természetes személytll átvett hulladék esetében
a) a természetes személyazonosĺtÓ adatokat, valamint
b) a lakcĺmet
tańhatja nyilván.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántaftást a hulladékjegyzékről szlll miniszteri rendeletben
meghatározott azonosítl krdok alapján kell vezetnl.
(4) A nyilvántaftást, üzemnapllt, bizonylatot a nyilvántaftás vezetésére kÖtelezett legalább 5 évig -
veszélyes hulladék esetén 10 évig - megőrzi. Hulladéklerakl esetén a hulladéklerakási
tevé ke n ység ről szl ll n yilvá nta ńá s, t) ze m n a pl l n e m se lejte z h ető.
(5) A nyilvántaľtás vezetésére kötelezett a nyilvántaľtás alapján a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántaftási és adatszolgáltatási kÖtelezettségekrol szlll Rormányrendelet szerint a
kÖrnyezetvédelmi hatlságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántaľtását a habság felhĺvása esetén a
h atlság re n del ke zésé re bocsátja. "

A Ht. 71. $ alapján:
,,A tevékenységével okozhatl, előre nem láthatÓ környezeti károk felszámolását lehetővé tevő
finanszĺrozás biztosĺtása érdekében környezetvédelmi biztosĺtást köt az a kormányrendeletben
me g h atá rozott g azd á l kodl sze rue ze t,

b) amely e toruény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez [. . .] kotÖtt tevékenységet végez [ . . .]."

Fentijogszabályhelyek és Engedélyes kérelme alapján a Kormányhivatal megállapította azalábbiakat:

- A hulladék szállítása és kereskedelme hulladékgazdálkodásnak mĺnőstil, mely tevékenység - a
jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve _kizárólag hulladékgazdálkodási engedély
birtokában végezhető.

- Engedélyes által benyújtott kérelem megfelelt a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439l2012' (Xll. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 43912012. (Xll. 29') Korm. rendelet) 7' $-ában foglalt
előírásoknak.

- Engedélyes igazolta a rendelkezésére álló pénzügyi garanciájának meglélét azzal, hogy a
UniCredit Bank Hungary Zrt' -nél elkülönített összeget helyezett el.

- Engedélyes a hulladék szállításához és kereskedelrnéhez szükséges személyi, tárgyi és
közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök,
a berendezések és a szállítijárművek műszaki és környezetvédelmi jellemzóit, azok állapotát,
minoségét és felszereltségét ĺgazoló dokumentumokat csatolta.

- Engedélyes kapacitásszámítással igazolta, hogy a 3') pontban szereplő 10000 tlév
keretmennyiségĹĺ hulladék szállításához megfeleló kapacitással rendelkezik.

- Engedélyes csatolta a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jegyzöje által 3983-212017 úgyiratszámon
kiadott telepengedély másolatát, mely alapján Engedélyes telephelyén az Üres szállítójárművek
tárolhatóak.

- Engedélyes csatolta a Vedox Kft.-vel (székhely: 2900 Komárom, Sport utca 28lA.) kötött
szállitójár múve kre vo nat kozó lisztitás i szerzód és m ás ol atát.

- Engedélyes csatolta a Pataki Gépszerviz Kft.-vel (székhely: 2119Pécel, Maglódi út 28.) kötött a
szállítójárművekre vonatkozó karbantańási szerződés másolatát'

- Engedélyes csatolta a bérlet járművekre vonatkozóan a HUNGAREC Kft-vel (székhely:
1 183 Budapest Bors utca 1 .) kötött bérleti szerződés másolatát.

- Engedélyes csatolta a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény
elhárítására vonatkozó tervet.

- Engedélyes benyújtotta a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló
dokumentumot.

- Engedélyes igazolta, hogy a 43912012' (Xll. 29.) Korm. rendelet 7' $-a alapján környezetvédelmi
megbízottat foglalkoztat a környezetvédelmi feladatok ellátására.

- Engedélyes csatolta a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló 43912012. (Xll. 29.)
Korm. rendelet 11. $ szerinti nyilatkozatot.

- Engedélyes igazolta, hogy aköztartozásmentes adőzői adatbázisban szerepel.
- Engedélyes csatolta nyilatkozatát, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben koztarIozása

nincs.
- Engedélyes jelen engedély alapján szilárd hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet végez.
- Engedélyes csatolta nyilatkozatát, hogy a telephelyére nem jelen engedély alapján kerülnek be a

hulladékok.
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Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának
a jelen határozatban foglaltak szerint akadálya nincs.

A Kormányhivata! Engedélyest, mint engedé!lyel rende!kező huIladék kereskedőt jelen
en ged ély kiad ásáva l ĺ 030/2KE R/2017 . számon nyi lvá nta rtás ba vette.

A Kormányhivatal az engedéIyezési eljárás során PElKTFl8220-2l2017. ügyiratszámon fiiggő
hatályú döntést adott ki Engedélyes részére, melyhez 2018. ianuár 2. napját követően
a kł5zigazgatási hatósági eIjárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban Ket.) 7ĺlA. s (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások'
tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal az Ĺigyben - jelen hatáłozat meghozata!áva! - érdemben
döntött.

A Kormányhivatal felhĺvja Engedélyes figyelmét' hogy a Ht. 82/A. $ (ĺ) bekezdése alapján
felĹigyeleti d íj fizetéséľe kötelezett.

Ahatározat rendelkező részének 5. pontjában foglalt időbelĺ hatálya a Ht. 79' S (1) bekezdése alapján
kerÜ lt m egh atározásr a'

A Ht. 84. S (1) és (2) bekezdése alapján:

''(1) A kÖrnyezetvédelmi hatlság az e toruényben, valamint más jogszabályban meghatározott
előĺrások teljesĺtése érdekében a hulladékbirtokost, a hulladék tulajdonosát, illetve a
kÖrn ye zeth a sz n állt köte l e z i
a) a jogszabályban foglalt vagy hatlsági határozatban elŐĺĺt kötelezettségeinek betańására, illetve
a jogséľtő állapot megszi)ntetésére, ha az abban foglalt előĺrásokat a hulladék biĺtokosa, tulajdonosa,
illetve a környezethasználl megszegi, teljesülésüket elmulasztja, illetve a hulladékgazdálkodási
engedélyhez ['..] kÖtött tevékenységet az engedélýől, a nyilvántańásba vételhez kötÖtt tevékenységet
a nyilvántaftástÓl eltéró mldon gyakorolja;
b) a környezetet veszélyeztető, szennyező, illetve károsĺtl tevékenység felfi)ggesztésére,
abbahagyására, az eredeti állapot helyreállĺtására;
c) a környezet szennyezése esetében olyan intézkedés megtételére, amely a környezetszennyezést
csökkenti vagy megszünteti, a kornyezet károsodását kizárja.
(2) A kornyezetvédelmi hatlság - az (1) bekezdésben foglaltakon t(llmenően - felfüggeszti, korlátozza
vagy megtiltja a hulladékgazdálkodási angedélyhez, [...] kÖtÖtt tevékenység engedélfid eltérő vagy
engedély nélki]li, valamint a nyilvántaĺtásba vételhez kötött tevékenység nyilvántaftástól eltérő vagy
nyilvántańás nélküli folytatását. A határozat fellebbezésre tekintet nélktjl végrehajthatlvá
nyilvánĺthatl."

^43912012. 
(Xll. 29.) Korm. rendelet 15' S (1) és (2) bekezdése szerint:

,,(1) A kÖrnyezetvédelmi hatlság az engedélyt hivatabd visszavonhatja' ha
a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántańási 'és adaŕszolgáltatási
kÖtelezettségekrŐl szlll kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
b) megállapĺtja, hogy a kérelmezö a kérelemben valltlan adatokat szerepeltetett és az engedély
kiadását ez érdemben befolyásolta,
c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktll eltérő mldon gyakorolja, vagy
d) az engedély jogosultja a hatlsági ellenőrzést akadályozza.
(2) A környezetvédelmi hatlság az engedélý hivatalbllvisszavonja, ha
a) az engedéIy megadásához ellĺń feltételek már nem áIlnak fenn,
b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdáIkodási tevékenységgel felhagy, azt
megszünteti, valamint
c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a kÖrnyezet veszélyeztetésével, szennyezésével,
károsításával jár."

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó
hatósági határozat elöírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint
h u Iladékgazdá!kodási bĺrságot köteles fizetni.

A Ket. 153. s 2. pontja alapján eljárási költség azigazgalási szolgáltatási díj.
A fentiek értelmében a Kormányhivatal az eljárási költségrol a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.

A Kormányhivatal határozalála Ht.62. $ (1) bekezdése alapján hozta meg'
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A Kormányhivatal illetékességét és hatáskörét a 7112015. (lll.30.) Korm. rendelet 8' $ és 10'S g)
pontja alapozza meg.

A rendelkező rész 3.) pontjában a hulladékgazdálkodásba bevonható hulladékok körét a
Kormányhivatal a hulladékjegyzékröl szóló 7212013. (Vlll. 27')vM rendelet szerint felsorolt 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 80. s (1) bekezdés f) pontja;
a 6.) pontja a 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet 7. $_án alapul; a 7.) pontja a 43912012. (xll' 29.)
Korm. rendelet 7' $-án alapul; a 8.) pontja a 7112015. (lll. 30.) Korm' rendelet 3'ĺ. $-a és
8. melléklet l.táblázal4' pontja alapján; a 9.) pontja azalábbijogszabályhelyeken alapul: 43gl2o12.
(Xll.29) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdése, Ht.65. $-a, illetve a levegő védelméről szóló 306/20'10.
(Xll. 23.) Korm. rendelet 4. S és 28. s (2) bekezdése és 30' $ (1) bekezdése.

A jogorvoslatra történő felhívás a központi államigazgatási szervekrŐl, valamint a Kormány tagjai és
azállamlilkárok jogállásáról szóló 2010' évi XLlll. törvény 1.s (2) bekezdésének f) pontja, 5. S (2) és
(3) bekezdése, a Ket. 100. s (1) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, 109. s (1) bekezdésének
a) pontjában, a7112015. (lll. 30.) Korm' rendelet 8/C. $-ában foglaltakon alapul.

A Fővárosi Közigazgatási és MunkaÜgyi Bíróság illetékességét a Kormányhivatal a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi lll. törvény (a továbbĺakban: Pp.) 326. s (7) bekezdése, hatáskörét a
Pp. 22. $ (2) bekezdése alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és ĺdejét a
Pp. 330. $ (2) bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása irántĺ kérelem lehetőségéről való
tájékoztatás a Pp. 338' $-án alapul. Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XClll' torvény
(a továbbiakban: ltv.) 43. s (3) bekezdése állapítja meg. Az illeték feljegyzésről az ltv. 59. $
(1) bekezdése, illetve a 62. $ (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik.

Az engedély megléte nem mentesít a jogszabályok által előírt egyéb engedélyek megszerzése
illetőleg nyilvántartásba vételi kötelezettségek teljesítése alól'

A határozat a Ket. 73IA' $ ('ĺ) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése alapján a közléssel jogerős.

Budapest, 201 7. december 15.

Đr. Tarná! Richárd kormánylnegbizott
nevében és megbĺzásából:

A kiadmány hiteléül:

Kapiák: ügyintézóĺ utasítás szerint'

Környezetvédelmi és Teľmészetvedelmi Főosztály
1016 Budapest' Mésźĺos utca 58/a.

Telefon: (06-l) 224-9 |00 F ax: (06-l) 2Ż4 -9 163
E-mail; orczagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web; http://www.konnanyhivatal.hu/hu/pest

.b*ľ"ĺ

dr. Bartus Adrienn s. k.

föosztályvezetó



A PE/KTF/8220-6I2017. számÚ engedély 1. számú mel!éklete

Engedélyes tulajdonában lévő'ĺ db száll ítójárm ű (rends zám: PF A-687).

A HUNGAREC Kft-től (székhely: 1183 Budapest, Bors utca'ĺ.) bérelt 2 db
szállílójár mŰ ( re n d szá m o k : J D 8-6 76, J o Y-546 ).
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