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Fúrgy: Hulladékgazdálkodási engedely 

HATÁROZAT 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő±elügyelöség (a tov<ibbiakban: röfelügyelőség) 
a DATASliRED S:wlgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Feleliisségü Társaság (székhely: 
1012 Budapest, Kuny Domonkos utca 4. D. ép. földszint. em L, KÜJ: 103293909, telephely: 2360 Gyál, 
Heltai Jenö lL 73. 4363/4 hrsz., KTJ: 102354699, KSH azonosító: 23188819-4741-113-01., 
nyilvántartási szám: 483/2KERKOZ/2014, a továbbiakban: Engedélyes) részére- kérelmének bdy• adva 

engedélyezi 

nem veszélyes hulladékok országos szállítását, kereskedelmét és kiizvetítését az alábbiak szerint. 

l.) Az engedélvezett hulladékgazdálkodási tevékenvség megnevezése: 

Szállítási, kereskedelmi és közvetítési tevékenység végzése nem veszélyes hulladékok tekintetében. 

2.) A hulladékgazdálkodási tevékenvséggel érintett terület: 

Magyarország területe. 

3.) A hulladék fajtája, típusa es menny1sege: 

Azonosító Mennyiség Megnevezés 
c----k_ód----4-----------------------------------------------~--~(t~~v)~--~ 

15 

!5 Ol 

15 Ol Ol 

Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató 
anyagok (abszorbensek), törHíkendők, szűríianyagok és 
védőruházat 

~--------------------- ----

csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 
csomagolási hulladékot) 

papír és karton csomagolási hulladékok 

- _" ___ --

2 500 

150102 l 45 müanyag csomagolúsi hulladékok 

ils Ol 03 fa csomagaJási hulladékok l 40 t-------+-------- --- --------+ """"--~----
Ils Ol 05 vegyes összetételű kompozit csomagaJási hulladékok i 100 

20 
háztartási 
hulladék), 1 

l 

: Települési hulladék (háztartási hulladék és a 
hulladéldwz hasonló kereskedelmi, ipari és intézmén)'i 
ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciiÍt is ---------- -----t------:-----1 

20 Ul elküliinítetten gyűjtiitt hulladék frakdúk (kivéve a 15 01) 
----------t---~~-------------t--------1 

20 Ol Ol 

1
20 Ol 36 

l 

papír és karton 

kisclcjtcze!t elektromos és elektronikus bcrendczb,ck. amel) ck 
különbö7:nek a 20 Ol 21, 20 Ol 23 és 20 Ol 35 kódszámú hulladékoktól 
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20 Ol 39 l müany~g-~~ 1-----
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---~----------+---- . 
Szállítási tcvl•kcnység csetén iisszesen: l 774 

Kereskedelmi és közvetítői tevékenység esetén összesen: 6 OOO 

4.) Bevezetendő biztonsági és clíívigvázatossági intézkedésekre vonatkoziÍ kiivt'telménvek: 

/\z engedélyezett nem veszélyes hulladékok köLúton történő szállítása Magyarország területén történhet, 
a hulladékok fizikai, kémiai, és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, 
szennyeződését, a hulladékok szóródását kiLáró módon. 

A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges havánút- a kárclhárítús egyidejű megkezdésével-
az illetékes vízügyi hatósúgnak 1.;;.&· .edelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes kömyezetvédelmi hatóság 
tájékoztatása mellett. 

A tevék'--:':.ység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a 
terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni. 

Rakodás és szállítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika 
alkalmazásával biztositani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését. 

Az Engedélyes köteles a környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerzödést az engedélyezett 
tevékenység befejezéséig hatályában fenntartani. 

A szállítójárművek tisztítása kizárólag olyan gépjármümosóban történhet, amely arra megfelelő 

engedélyekkel rendelkezik. 

A szállítójárművek telephelyen történő tárolását, parkaltatását úgy kell biztosítani, hogy csepegés, 
elfolyás ne történhessen, kömyezetszennyezést ne eredményezzen. 

5.) Az engedély jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig hatályos. 

6.) Az eí'aedélvezett tevékenvséa bemutatása: 

a) A hulladéksLállítási, kereskedelmi és közvetítöi tevékenység \ényegesjellemzöi: 
A hulladék szállítását Engedélyes végzi bérelt tehergépkocsival az átadók telephelyeiről 

Engedélyes telephelyére, továbbá Engedélyes átveszi a telephelyén a hulladékoL 

A hulladékok Engedélyes telephelyére az illetékes kömyezetvédelmi hatóság állal kiadolt külön 
hulladékgazdálkodási engedély alapján kerülhelnek be. 

Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy a különbözö hulladékfajták egymással nem 
kcvercdhetnek. A hulladékokat egymástól júl elkülönítetten kell szállítani. 

b) A hulladékszúllitúsi tevékenység kömyezetvédelmi jellemzői: 
A szállítójánnü tisztítását a Kamionmosó Kfl. (1211 Budapest, Szállítók útja 4.), karbantartását 
az T KB Kft. (!225 Budapest, Bentonit utca 18.) végzi szerződések alapjiuL 

A hulladékok szállítására alkalmazon szállítójármü levegőterhelése. illetve zajkibocsátása 
elhanyagolható a szállítási útvonalon haladó gépjánnüvek forgalma me \lett. 

A sLállítási tevékenyég e]öírás szerinti végzése kizú~1a a tala.í szcnnyez(ídésb. 

' 
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7.) A tevékenység végzéséhez sziikségcs egyedi feltételek: 

a) személyi feltételek: 
Eng~:;ddycs környezetvédelmi végzettségíí alkalmaLottat foglalkoztat a hulladékszállítási, 
kereskedelmi és köLvetítöi tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi megbízotti feladatok 
ellátására. Engedélyes a hulladékszállításJ. kereskedelmi és közH;títöi tc\ékcnység végzéséhez 
megfelelő számú alkalmazutlat foglalkoztat. 

b) tárgyi feltételek: 
Takács Szabolcs egyém vállalkozótól {3390 Füzesabony, Ilonvéd út 4.) bérelt l db 
gépJánnű (rendszám: CTL'f-874). 
A 2360 Gyál, Heltai Jenő u. 73. 4363/4 hrsz. alrllti címen talúlható - az AUTÓKER 
Logisztikai Kft-től C'Y;O Gyál, Heltai Jenő utca 73.)- bérelt telephelyen történik az üres 
szállítójánnü tárolása. 

c) pén~ :;gyi "feltételek: 
Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából Engedélyes az Allianz Hungáris 
Zrt.-nél 322856666 kötvényszámon általános felelösségbiztosítás részeként 
környezetszennyezés! felelősségbiztosítással rendelkezik. 

8.) Az eljárásban közreműködő szakhatóság megnevezése és az állásfoglalása rendelkező része: 

Budapest Föváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve nem veszélyes hulladék 
szállítási, kereskedelmi és közvetítői tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához 
PER/102/3274-2/2014. ügyiratszámú szakhatósúgj állásfoglalásban közegészségügyi szempontból 
kikötés nélkül hozzájúrult. 

9.) Előírások: 

l. Jelen határozat l példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a 
gépjámüivön kell tmiani. 

2. At. egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántartást a vonatkozó 
jogszabúlyban clöírt határidöig (5 évig) meg kell öri71li. 

3. 1\ hulladék szállítóJának, kereskedöjének, ki'lt.\·dítÖJéllek a !Jull<~dékkal bpeso\atos 
nvilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 
meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintelt hulladékról tipus szerint a 
telephelyén naprakész nyilvántartást kell vezetnie. 

4. Engedélyes az általa szállított hulladékat a hulladék tennelöje, birtokosa által meghatározott, 
átvételre jogosult kezelőhöz köteles szállítani. Ha a kezel ü a szállHoll hulladékot nem veszi 
át, Engedélyesnek a termelőhöz vissza kell szállítania. 

5. i\ kereskedó és a közvctító a hulladékot - ha törvény vagy kormúnyrendelet eltéröen nem 
rendelkezik- csak keLelés céljából, a ke1:elésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkezó gazdálkodó szervezetnek adhatja át, illetve közvetitheti. 

6. A kereskedő és a közvetítő - ha a hull<~dék a birtokába keriil - a.-: fltvett hu\ladékot a 
hulladékkczelónek vúltozatlan f(Jrmúban adja út. 

7. A telephelyre bekerülő hulladékok kezelése (beleértve az előkezelést JS) csak a hatáskönel 
rendelkezi), területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadutt megfeleló engedély 
birtokában történhet. 

8. i\ hulladékok kizárólag olyan kezelönek adhatóak át, aki rendelkezik az adott azonosító 
kódszámú hulladékokra érvényes hulladékkezelési engedéllyel, az engedélyében szcreplő 
átvételi mennyiség ereJéig. 

9. Tevékenysége során nem lépheti tl1ljelcn határozniban szereplö éves mcnny1ségcl. 
10. Engedélyes a hulladékgazdálkodús1 közszolgúltatás körébe tartozó hulladékot ki?úrúlag a 

köLszolgáltató nevében eljárva vflsúolhatja meg, <1dhatja el, sn1llíthatja. kö.-:vetítheti kivéve, 
ha kezeli is <1 hu\ladéknt. 
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ll. Amennyiben az engedl:lyben meghatározott feltételekben változás történik annak 
hekövetke7:ésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. 

12. A hulladék szállitúsát csak olyan módon lehet végezni, amely alkalmas arra, hogy a kiporzást 
megakadályozza annak érdekében, hogy a tevékenység során környezetszennyezés ne 
következzen be. 

A Budapest főváros Kormányhivatala Népegészsl:gügy1 Szakigazgatási Szervének 
PFR/102/3274-2/2014. ügyiratszámU szakhatósági állásfOglalása a határo..:at elleni bírósági felülvizsgálat 
keretében támadható meg. 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági fclülvlzsgálatál - jogszabálysértésre 
hivatkozússal - a Föfelügyelöséghez a közléstól számított 30 napon belül 3 példányban benyújtott, és a 
Fövárosi Közigazgatási és Munkaügyi Hiróságnak címzett keresettellehet kérni. 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonhan tárgyalást tart. Az 
ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézheLvéteiétől számított 
nyolc napon belül írásba11 kérheti. 

INDOKOLÁS 

Engedélyestől 2014. augusztus 13-án kérelem érkezett a Főfelügyelőséghez nem veszélyes hulladékok 
országos szállításának, kereskedelmének és közvetítésének engedélyezése iránt. 

Engedélyes a kérelemhez mellékclte a környezetvédelmi végzcttségü alkalmazott által készített 
engedélyezési dokumentáció! és igazolta, hogy 160.000,- Ft-ot (azaz százhatvanvenezer forint) igazgatási 
szolgáltatási díj JOgelmen megfizetett a Főfelügyelőség számlájára, a környezetvédelmi, 
tennészetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
33/2005. (Xll. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 
2. § (l) bekezdésének előírúsa, valamint l. számú mclléklete l. 4.3. pon ü a alapján. 

A köz1gazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. év1 CXL törvény 
(a továbbiakban: Ket.) 44.§ (l) bekezdése, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöh~séröl szóló 4S1/2013. (XTI. 17.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet) 34.§ (l) és (3) bekezdése, továbbá a 6. számú 
melléklete alapján a Főfelügyelőség 2014. szeptember 15-én megkereste az ügyben hatáskörrel 
rendelkezö Budapest Föváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakiga..:gatási Szervét 1nint 
szakhatóságot, (a továbbiakban: Szakhatóság) amely a következö állásfoglalást adta ki: 

A Szakható:;.ág PER/102/3274-2/2014. ügyiratszámú szakhatósági úllúsfoglalásúban közegészségügy! 
szempontból kikötés nélkül megadta a szakhatósági hoaájárulását. 

A szakl1atósági állásfoglalás indokolása az alábbiakat tartalmaaa: 

,. Az Országos Környezetvéclr!lmi J.\' Természctrá1e!mi F!Yéhigre!őség ]014.09.2--1-én érkezett. 
J 4/5 062-612014. s::rlmú megkereséséhen szaklwtrisági állá.~·jiJglalúsomat kérle. 

A DATA5//!1RED Kjí. (szfkhclr. 1012 Budapest l. keriilet. Kun_v Domonkos urcu -1-JJ.. telephefv: 2360 
Gyál, l feltai .!end u. -,3 .. /ováhhiukhun Kérelmi!::c'ij a:: onzág cgc's:: li!riill!tén o kérelemben megnevezett 
nem n'sd!yes hulladékok ,\::állítását. kereskedelmét és kiizvetítését kíninju vég!'ali. /l fú/eg papírhál és 
adathordo::ríkhúl ú/lá hulladékol e_gv na_gvll!/jcsífm(:n_rú au/omalu ;:;u::rígfp Si!mmisíti meg. A miikridés 
kiizbl!n kdctke::/í por ch::iwivu kaiil. ig_r a:: u kiimve::ct leveglijét 1/C/11 1·::cmlve::i. /1 ::ú::alékol 
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har:nosítási engedélirel rendelkező vállalkozó szál/i (ja el. A szállító _járnnh:ek lórolása a telephelyen 
zaj!ik A munkavúllalók n!szére fhgiaikozás egészségügyi ellátás és u telephelyen megfe/dd szómú 
szociális he(viség biztosíto/l. 

A nem veszélyes hulladékok szállítására, kereskedelmére és közvetítJsére wmato::ó eugeddy kiadásának 
kö::egészsi!gii!-,.11-'Í s:::empo11tbóljogszabá~vi akmtá~vauincs. 

Az dnállújognrvos/at /ehet6ségé( a közigazgatási hatósági eljánis é1· s::.olgálta!ás ál!alánm .cabúlyairól 
szál ó ]00-!. évi CXL. !örvény .f-4. _<,1 (9 j he kezdése zárja ki. 

Szakhatósági úllá.~fhglalásomal az egés::.ségüg}'i hatósági és igtcgatási lcvékenységrdl s::ríló /991. évi 
XI. !órvén.v 10. § O) bekezdésében bizlosÍ/olt hatósági jogkörömhen, a kiimyezctvédelmi. 
természelrédelmi, vízvédelmi hatúsági és igazgatási .feladatokat ellátó s::l'rvek kijelöléséről szó!ó 
481/2013. (Xll. /7.j Korm. rendelet 3.f . . 11' (lj és (3) bekezdései, illetve a ó . . wímú mel/éklete szerinti 
hatá\körömben, a:: Aliami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgála!ról, a népegés::ségüg)li 
.\zakigtcgatásifeladatok ellátúsárái. valamint a gyógyszerészeti államigazgatási s::erv k(ief, .. !.J.\O:t61 szóló 
323;2010. (X!!. 27.) Korm. rendelet 4. ,l'; {3) bekedésében ml'ghatározott ilfetékességem alapján 
alakítoltarn ki. " 

EngeJélyes megfizette a szakhatósági közremiíködésért járó igazgatási szolgáltatási díjat, 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. S (l) bekezdése 26. pontja 
s?.erint:"hulladékgazdálkudás· a hulladék [ ... } szállítása [. .} az ilyen mÜPeletek felügyeleti'. a 
kereskedűkénl, közvelit!Jként f .. .} végzett tevékenység[ .. .]. .. 

A ll t. 62. S (l) és (3) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza: 
., O) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben meghatám::.ott kivétel/c! - a környezetvédelmi 
hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély[. .. ] alapjón vé w zhető.· 
., (3) A hu!ladt'kgazdálkodási engedé~)! [ .. .] iránti kérelmet a köm.V!'zetvédelmi hatóságnál kell 
e/6/erjeszfeni a hulludékgazdálkodási tl'vékenységek nyilvántartálba vételér61, valamint hatósági 
engedélyezésérúl szríirí kormányrendeletben meghatározolllartalommal. '' 

A H t. l :1. S s?crint· 
"(/) A keresked/i és a közvetírá 
kapcsolatm hulladékgazdálkodási 
hulladék a birlokába kerül. 

' a kereskedelem. illetve a közl'etÍ!és túrgyát képe::d hulimiékkal 
tevékenységel nyilvántarfásha vétel alapján w'g::i, kivéve, ha a 

(2} !la a ker~:skedr'inek és a közvetítőnek a kereskedelem, illetve a kiizvetités tÚrf:,'))(Íf képezif hulladék a 
birtokába kerül, tevékenységél csak kereskedelemre, ilfelve kiizvetítésre vonatkozó 
hul!adékga:dálkodási engedéllyel végezheti. 
(3) A kcresked6 és a kö::velitú a !wlladékot - ha trirvény vagv kormánvrendcfet e/tén'ien nf'm 
rendelke:cik - csak kezeh's cé(jilhá/. a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási enguMl~vel rendelkezi) 
gazdálkodó .cervezetnek adhatja át, illl'tve kö:::vetítheti. 
(4) A keresked/i és a közvetít/i - ha a hulladék a birtokába kerül oz útrett hulladékol a 
hulladékkezelőnek willozat/anjórmában adja ál. 
f5) Ifa a kt!reskedúnek és a közvetít/inek a fnrllmh'k nem keriif a birtokába, a hulladék 
hu/I(J(kkkezcldhöz történil eljulla/ásáért u&ry·unú&~'f(:lel, n/Ín tha a hu11adék u birtokúhu ker ii/ne. 
(ói /1 kereskcd/i ''s a közvetír/i - a 39. § f3) hekezdésében .fi;g/altukra .fi;,ryelemmel - a 
hlllludékgazdálkodási kózszolgúltatás körébe lartozrí hulladékol kizárálag a közszolgálio!Ó new;lwn 
eljárva vásárolhatja meg. adhalja el, szúllítha(ja, közvffilhcti, kinJre. hu kezeli is a hu!!adr!kol. 

A !It. 14. 9 a? aláhhi rendelkezéseket rartnlmazza: 
"(J) ll11lhHNkot csak hulladékgazdúlkodási engpM/y birtokáhan lehe r saillítani. kivó·e ha 
a) u lennészetes s::emé/y ingatlunlws::náfó u;; clkii/onítetten g_yüjtölt há::! art ás i hulladékol h11lladékgyújt6 
flO/tim, ludlmh'kgyiijtd udmrha. Úlrétc!i hi:'~vre vugy lmlhidékkl'zelá léte.\'Ítménrbe saillilju. volamint 



hj a KVártó. a fórgalmazó az átvhe/i kölele=ettséf!.f!.el érinlelt hulladékol hulladékkezel/i !étesílménybe 
sz/ill í (ja. 
0) A hulladék szállítójafelelős a hulladék rendeltetési helyén: lürlén(J biztonságo.\ djuttalásáért. 
(3) Szállitáshól ered/i s::ennvezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik az credeli környezeti ú/lapot 
helyreá!lításárúl, így különösen a lt'rület szemryezésmentesítésériil és a hulladék els::úlhtásáról. 
(-l) Ha a hulladék ;szállításáról u kereskedő és a kiizvetítd saját maga gondoskodik. akkor a kai:'sked/Jre 
és a közwtit/ire a szállitóra nmatkozó szahál:vokat is megfelelöen alkalmazni kell. 

A Hl. 65. 9-a alapján: 
.. 0) A hulladék termei/Jje, birtokosa. gylijhdt:. szál!iuija, kereskedáje, kö::-'v't'titájt' i!s ke::elójt:. vulamint a 
közszolgáltató (a tovúbhiakhan ef!.yiltt: nvilvántartásra köte/eze!!) a hulladékkal kapcsolatos 
fiJii/vántartási t's adatszolgáltatú.l·i kótelezeflségekr/il szúh) kormányrmddethen meghatúrozoli módon és 
tartalommal, a tevékenységével érintelt hulladékról típus szeríni u telr:phelyén n_vilvántar!Úst vezet. 
(2) A hulladék gyűjtője, szálfj{,)a, kereskeddje. kön•etitóje, ke:::elóje a:: (/) hekezdéshen meghatározott 
nyih•ántartásban a hulladék eredetének nyomon követhefősége d?jából, a természetes személytől átvett 
hulladék esetében 
a) a''· '"""''-;szeles :cemélyazonositó adatokat, valamint 
hj a lakchnet 
tarthatja nyilván. 
(3) Az (J) bekezdés sze r inti ·nyilvántartást a hulladékjegyzékrőf szóló miniszteri rendelethen 
meghatározott azonosítókódokalapján kell vezetni. 
(4) A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a n_vifvántartás vezetésére kátelezett legalább 5 évig -
veszélyes hulladék eselén 10 évig- meg6rzi. !lulladéklerakú eselén a hulladéklerakási tevékenységről 
s::óló nyilvántartás, üzannaplá nem selejtezhető. 
(5) A nyilvánfartás vezetésére kötelezell a nyilvún!arlás alapján a hulladékkal kapcsolaws nyilvántartási 
és adatszolgáltatási kütelezettségdm)l szóló kormányrendelet szaint a körn,veze!védelmi hatósúgnak 
adatot szolgúltal, továbbá nyilvántartását a hatóságfel/dvása eseti!n a hatósúg rendelkezésérc hocsátja. 
(6) Az a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
kormányrendeletben meghalározoli gazdálkodó szerve::et, amely mel!éklerméket állít elő vagv 
tevékenysé~e során me!léktennék képződik, és az előállított vagy kép::.údött an_vagot, tárKJlaf 
mel!éktermékként tárolja, használja jél vagy fOrgalmazza, a me!léktermékről - kormányrendeletben 
meghatározott tartalommal- nyilvántartást vezet. 

A H t. J 71.§ szerint: 
"A tevékenységével okozható, eliire nem látható kiJrnye::eli károk felszómolásál leheuh·é lev6 
.finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi hi::Josítást köt az a kormányrendelethen 
meghatározott gazdálkodó szervezet, 
.. h) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedtHyhez f ... j kötött tevékenységet végez[. . .}. " 

Fenti jogszabályhelyek és Engedélyes kérelme alapján a Föfelügyelőst!:g megállapította az alábbiakat: 

A hulladék szállítása, kereskedelme és kiizvetítésc hulladékgazdálkodúsnak mmősül, mcly 
tevékenység - a HL -ben meghatározott kivételektől eltekintve - kLárólag hulladékgazdálkodási 
engedély hirtokában végezhetö. 
Engedélyes által benyújtott kérelern nem felelt meg a hulladékgazdálkodohi tevékenységek 
nyilvúntartúsba vétcléröl, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (Xli. 29.) Konn. 
rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Karm_ rendelet) 6. ~ és 7. 9-ában foglalt 
elöfrásoknak, ezért Főfelügyelöség 14/5062-2/2014. és 14/5062-5/2014. számon lmín_ypótlásokra 
hívta fel. Engedélyes a hiánypótlásokat teljesítette. 
Engedélyes 1gazolta a pénzügyi garancia meglétét. az OTP l3ank :t\yrt.-nélletéti össLeget helyezett 
eL 
Engedelyes csatolta a gépjám1üvek bérletére Takács Szabolcs egyém v~lllalkozóval 

(3 390 Füzcsabony, Honvéd út 4.)- kiitiill szcrződés másolatát. 
Fngedélyes a hulladék szúllít~1sáhO?., kereskedelméhez és közveti léséhez szlikségcs szcmélyi, túrgyi 
és kii?Cgészségügyi feltételeket, az alkalrna71li khúnt tcchnológ:i<Ít, wvúbbá aL cszköLök. a 
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berendezések és a _iármC1 mü:->zaki és kömyezetvédelmi jellemzőit, azok állapotút, miniiségét és 
fclszercltségét iga7o1 ó dokumentumokat csatolta. 
Engedélyes kap<~citássLámítással 1ga7olta, l10gy a 3. pontban szereplő hulladékok Si'á!litós8hoz 
megfelel ö kapacitáss<ll rendelkezik. 
Engedélyes csatolta a gép_iármú tisztítúsára Kamionmosó Kft~vel (1211 Uudapest, 
Szállítók útja 4.) kötött szerLődés másolatúL 
Engedélyes csatolta a gépjánníí karbantartására - az L K R Kft-ve] (1225 Budapest, 
Bentonit utca 18.) - kötött S7crzödés másolatát. 
Engedélyes csatolta a telephely bérletére aL AUlÓKEH. Logisztikai Kft.-vcl (2360 (iyál, 
Heltai Jenö utca 73.)- kötött SLerződé~ músolatát. 
Engedélyes igazolta, hogy a telephelye a szúllítójúrmü tárolására Ciyáli Polgánnesteri Hivatal 
lg<~zgatási Iroda últal ?R49-3/2014. ü~ryiratszámon kiadott telepengedély-kötdcs ipari tevékenység 
módosításáról szóló értesítés alapJán-· alkalmas. 
Engedélyes csatolta a kömyczr.::tbiztonsúgra, az esetlegesen bekövetkező káresemény elhárítására 
vonatkozó tervet. 
Engedélyes benyújtotta a környezetvédelmi biztosítás tényét igazoló dokumentum másola túl. 
Engedélyes igazolta. hogy a 439/2012. (XIT. 29.) Korm. rendelet 7. § (l) bekezdés k) és m) 
pontjában foglaltaknak az7al tett eleget, hogy kömyezetvédclmi végzettségii alkalma7oitat 
foglalkoztat a hulladékszállítá si, kereskedelmi és közvetítési tevékenység fe!Üb,ryeletére. 
Engedélyes csatolta a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységról szóló, 439/2012. {XIL 29.) 
Korm. rendelet 11. 9 szerinti nyilatkozatot. 
Engedélyes csatolta az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát 
arra vonatkozóan, hogy az úllami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs. 

1-"entick alapján a Föfelügye\öség megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának, a 
Jelen határozatban foglaltak szerínt akadálya nincs. 

A Fiífelügyeliíség Engedélyest, mint engedéllyel rendelkező hulladék kercskcdiít és kiizvetítiít 
483/2KERKOZ/2014. számon jelen engedély kiadásával cgyídejűleg nyilvántartás ba vette. 

A Főfelügyelőség felhívja Engedélyes tigyelmét, hogy a lit. 82/ A. § (l) bekcLdésc alapján felügyeleti díj 
tizetésére kötelezett. 

At. eljárás során közrcműködő szakhatósúg úllúsfoglalúsút és ann;1k indokoJási részét a 1.-őfelügyelőség a 
Ket. 72.·§ (I) bekezdésének db) és cd) pontjai alapJán f()glalta a határozatba. 

A határozat rendelkező részének 5. pontjúban foglalt idóbeli hatálya a Jlt. 79. § (l) bekezdése alapján 
került meghatároLásra. 

Amerrnyiben a hulladék birtokosa jogszabályban vagy hatósági hatúrozatban előírt kötelezettségeinek 
nem tesz eleget, vagy az engedelyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor - a 
külön jogszabályban előírt szanknók alkalmazása mcllctt - a környezetvédelmi hatóság kötelezi a 
jogsértő állapot mcgszünlctésérc feltételek és határidő elölrásávaL a kőri.Umények mérlegelése alapján a 
tevékenység korlátozása vagy feliüggesLtése mellett. 

A 439/2012. (XlL 29.) Konn. remlelet 15. § {l) és (2) bekczdé~e szcnnt: 
" (l) A kiimyezetvéddmi hatúság u::. engetM/rt hi vat ul ból •·i.1·s::avonha{ia. ha 
a) az engedély joj!osul{ja nem tes:: d egi:' t a hulladékkal kapcsolutos nvilvántartási é.1 adatszo!gá!tatási 
kritele::eflségekriil <;zÚiií kornJányrelldcletben meghatározott kötele::eftséj!hlek. 
b) megállapí(ja, hoxy az engedé/v! kén.:lm.:zd a káelemhen valól/un adatokat )::;erepe!telefl és a:: 
en guié/y kwdúsút a c'rdemhen !'efolyúsofw, 
ej uz engedt'lyjogo.w/tja o fCI'(;kcm·.11;gh u:: cngcdi;/ybcnjóglaltaktúl e/táli nuídon gn1koro/ju, \"Ugy 
d) uz eugedi!lv jogosultju a hatiÍ.\"iÍ,'>!l dlemir:.c>.lt akadúl<,oz::a. 
(2) A ki.im_H'ZI:'fn'ddmi haf1Í.1Úg a:: mge(h'lvl hivatulhúlriss::aron;u, ha 
OJ oz engedN_ v megadásúhoz c/6írt/clil!!clck már nem állnuk.fi:nn. 
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hJ (t= f:'ngedé!yjogosultja az eng~:délyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgeljéihagv, azt megs:!ünteti. 
valamint 
c; a hulludékgazdálkodási tevt.'kenység folytatása a környezet l'eszélyeztctéséve!, szennyezéséve/, 
károsítúsával jár . .. 

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos _jogszabályok, vagy a rá vonatkozó 
hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban mcghatúrozottak szcrint 
hulladékgazdálkodási bírságot köteles !izetni. 

A Fhfelügyelöség határozatát a lit. 62.§ (l) bekezdése alapján hozta meg. 

A Föfelügye\öség illetékessége és hatásköre a Konn. rendelet 2.§ és a 12. §(3) bekezdésén alapuL 

A rendelkező rész 3.) pontjában a hulladékgazdáikadásba bevonható hulladékok körét a Főfelügyelőség a 
hulladékok jegyzékéról szó]ó 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt azonosító kódszámok 
alapján állapította meg; a 4.) pontban foglaltak a Ht. 80. § (l) bekezdés e) pontján alapulnak; az 5.) 
pontban foglaltak jogalapja a Ht. 80. § (l) bekezdés f) pont; a 6.) pontja a 439/201,;;... tXII. 29.) Konn. 
rendelet 7. 9 (2) bekezdés a) pontján alapul; a 7.) pontja~~ 439/2012. (XTT. 29.) Korm. rendelet 7. li (2) 
bekezdés b) pontján alapul; a 8.) pontja a Konn. rendelet 34.§ (l) és (3) bekezdése, valamint a Ket. 72.§ 
(l) bekezdés db) alpontján alapul; a 9.) pontja az alábbi jogszabályhelyeken alapul: 439/2012. (XII. 29) 
Konn. rendelet 5. § (I) bekezdése, lit. 65. §bekezdése, illetve a levegő védelméről szó\ó 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 28.§ (2) bekezdése. 

A jogorvoslatra történő felhívás a központi államigazgatási szcrvckröl, valamm t a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény l. § (2) bekezdésének g) pontja, 5. § (2) és (3) 
bekezdése, a Ket. 100. § (l) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, 109. § (l) bekezdésének 
a) pontjában, a Korrn. rendelet l. §-ában foglaltakon alapul. 

A Fővárosi Közigazgatási és Mu:nkaügyi Bíróság_ illetékességét a Föfelügyelőség a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi lll. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése, hatáskörét a 
Pp. 22. § (2) bekezdése alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtúsának helyét és idejét a 
Pp. 330. § (2) bekezdése határozza meg. A táq~,>yalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás 
a Pp. 338. §-án alapul. Az illeték métiékét az illetékekről szóló 1990. évi XClll. törvény 
(a továbbiakban: ltv.) 41. § (1) bekezdése itllapítja meg. Az il1eték1 feljeg:yzésriíl az 
It v. 59.§ (1) bekezdése, illetve a 62.§ (l) bekeLdésének h) pontja rendelkezik. 

Az engedély megléte nem mentesít a JOgszabályok itital előírt egyéb engedélyek megszcrzése alól. 

A határozat a Ket. 73/ A. § {l) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése alapján a közléssci jogerős. 

Budapest, 2014. november ll. 
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