
PEST MEGYEI 

KORMANYHIVATAL 

Ogyiratszarn: PE/KTF/7180-4/2017. 

Ogyintez6: Bodzasi Peter 

Telefon: (06-1) 224-9100 

Targy: A BMH Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei 
Hulladekgazdalkodasi 	Kozszolgaltate 
Nonprofit Korlatolt FelelOssegii Tarsasag 
minositesi engedelye 

Hiv. szarn: - 

Melleklet: 1. szamii melleklet 

     

     

HATAROZAT 

A Pest Megyei Kormanyhivatal (a tovabbiakban: Kormanyhivatal), mint hataskorrel rendelkez6 elso 
fok0 kornyezetvedelmi hatosag a BMH Borsod-Abatlj-Zemplen Megyei Hullaciekgazdalkodasi 
KozszolgaltatO Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasagot (szekhely: 3527 Miskolc, 
Beseny6i Ot 26., KUJ: 103542715, KTJ: 102705983; cegjegyzekszam: 05-09-029898, adoszam: 
25975936-2-05, statisztikai szamjel: 25975936-3821-572-05, nyilvantartasi szarn: MIN_142/2017., a 
tovabbiakban: KozszolgaltatO) 

A/I. minositesi osztalyba soroija 

es reszere — kerelmenek reszben helyt adva — a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg 
vegzesere vonatkozO 

minositesi engedelyt 

ad ki az alabbiak szerint: 

1.) Az enqedelyezett tevekenyseq megnevezese:  

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas vegzese 

• a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala (a tovabbiakban: 
Jarasi Hivatal) altal B0-08/KT/7910-8/2017. Ogyiratszamon kiadott engedely 

szerinti tevekenyseget, azaz nem veszelyes hulladekok szallitasat, valamint jelen engedely 
1. szam6 melleklete szerint bevont alvallalkozOk hulladekgazdalkodasi engedelyeinek 
figyelembevetelevel nem veszelyes hulladakok szallitasat es gyujteset foglalja magaban. 

Kozszolgaltate a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg ellatasahoz alvallalkozokat 
vesz igenybe. Az alvallalkozOkat as engedelyeiket jelen hatarozat 1. szamO melleklete tartalmazza. 
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2.) A hulladek fajtaja, tipusa, jelleqe, mennyisecie es osszetetele:   

Azonosito 
kod Megnevezes Mennyiseg 

[t/ev] 

15 
CSOMAGOLASI 	HULLADEK; 	KOZELEBBROL 	MEG 	NEM 
HATAROZOTT 	FELITATO 	ANYAGOK 	(ABSZORBENSEK), 
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 

15 01 
csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyiijtott 
teleptilesi csomagolasi hulladekot) 

15 01 01 papir es karton csomaiolasi hulladek 40 750 
15 01 02 miianyag csomagolasi hulladek 40 250 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 2 000 
15 01 04 fern csomagolasi hulladek 13 500 
15 01 05 vegyes osszetetelti kompozit csomagolasi hulladek 6 000 
15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 20 000 
15 01 07 tiveg csomagolasi hulladek 25 000 
15 01 09 textil csomagolasi hulladek 1 350 

16 A 	HULLADEKJEGYZEKBEN 	KOZELEBBROL 	MEG 	NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kozlekedes 	(szallitas) 	kultinboza 	terUleteirol 	szarmazo 
hulladekka \fait gepjarm0 (ideertve a terepjarO 01-m1:Wet is), a 
hulladekka valt gepjarmu bontasabol, valamint karbantartasabol 
szarmazo hulladek (kiveve a 13, a 14 focsoportokban, a 16 06 es 
a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladek) 

16 01 03 hulladekka valt gumiabroncsok 1 150 

17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT 
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET I) 

17 01 beton, tegla, cserep es keramia 
17 01 01 beton 15 500 
17 01 02 tegla 5 500 
17 01 03 cserep es keramia 5 500 

17 01 07 beton, tegla, cserep es keramia frakcio vagy azok kevereke, amely 
kulonbOzik a 17 01 06461 40 000 

17 02 fa, Oveg es miianyag 
17 02 01 fa 1 200 
17 02 02 Oveg 1 200 
17 02 03 mtianyag 1 200 

17 03 bitumen keverek, szenkatrany es katranytermek 
17 03 02 bitumen keverek, amely kiilonbozik a 17 03 01461 5 250 

17 04 femek (beleertve azok otvozeteit is) 
17 04 01 vorosrez, bronz, sargarez 1 000 
17 04 02 aluminium 1 000 
17 04 03 glom 1 000 
17 04 04 cink 1 000 
17 04 05 vas es acel 1 000 
17 04 06 on 1 000 
17 04 07 femkeverek 2 250 
17 04 11 kabel, amely kulonbozik a 17 04 10461 1 000 

17 05 Mid 	(ideertve 	a 	szennyezett terffletekrol 	szarmazo 	kitermelt 
foldet), kOvek es kotrasi meddo 

17 05 04 fold es kayak, amelyek kiilonboznek a 17 05 03461 13 000 
17 06 szigeteloanyagokat es azbesztet tartalmazo epitoanyag 

17 06 04 szigetelO anyag, amely kulonbozik a 17 06 01 es a 17 06 03461 1 000 
17 08 gipsz alapti epitoanyag 

17 08 02 gipsz-alapit epitoanyag, amely kulonbozik a 17 08 01461 2 200 
17 09 egyeb epitesi-bontasi hulladek 

17 09 04 
kevert epitesi-bontasi hulladek, amely kulonbozik a 17 09 01461, 
a 17 09 02-t01 es a 17 09 03461 

7 250 
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20 

TELEPULESI 	HULLADEK (HAZTARTASI 	HULLADEK 	ES 	A 
HAZTARTASI 	HULLADEKHOZ 	HASONLO 	KERESKEDELMI, 
IPARI 	ES 	INTEZMENYI 	HULLADEK), 	IDEERTVE 	AZ 
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS 

20 01 elkiilonitetten gyiijtott hulladek frakciok (kiveve a 15 01) 
20 01 01 papir es karton 30 000 
20 01 02 fiveg 5 300 
20 01 08 biologiailag lebomlo konyhai es etkezdei hulladek 1 200 

20 01 10 ruhanem0 1 000 

20 01 11 textiliak 1 000 

20 01 25 etolaj es zsir 1 600 

20 01 28 
festekek, tintak, ragasztok es gyantak, amelyek kulonboznek a 20 01 
27-tol 

1 000 

20 01 30 mososzerek, amelyek kulonboznek a 20 01 29-461 1 000 

20 01 32 gyagyszerek, amelyek kulonboznek a 20 01 31-tOI 1 000 

20 01 34 elemek es akkumulatorok, amelyek kOlonboznek a 20 01 33461 2 100 

20 01 36 
kiselejtezett 	elektromos 	es 	elektronikus 	berendezesek, 	amelyek 
kOlonboznek a 20 01 21-tol, a 20 01 23-tol es a 20 01 35461 1 300 

20 01 38 fa, amely kiilonbozik a 20 01 37461 2 200 
20 01 39 mtlianyagok 18 300 
20 01 40 femek 2 800 
20 01 41 kernenysepresbol szarmazo hulladek 1 000 

20 02 
kertekbOl es parkokbol szarmazo hulladek (a temetOi hulladekot 
is beleertve) 

20 02 01 biologiailag lebomlo hulladek 40 000 
20 02 02 talaj es kovek 2 700 
20 02 03 egyeb, biolOgiailag lebonthatatlan hulladek 2 000 

20 03 egyeb teleptilesi hulladek 
20 03 01 egyeb telepOlesi hulladek, ideertve a vegyes telepulesi hulladekot is 300 000 
20 03 02 piacokon kepzOdO hulladek 11 000 
20 03 03 uttisztitasb61 szarmazo maradek hulladek 1 500 
20 03 04 oldomedencebol szarmazo iszap 2 500 
20 03 06 szennyviztisztitasbol szarmazo hulladek 1 000 
20 03 07 lomhulladek 25 000 
Osszesen: 714 550 

3.) Engedelyezett hulladekqazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseq tertilete:  

Kozszolgaltat6 hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget Ababjalpar, Abaujker, AbaCilak, 
Abaujszanto, Abaajszolnok, Abaujvar, Abod, Aggtelek, Alacska, Alsoberecki, AlsOdobsza, AlsOgagy, 
Alsoregmec, Alsoszuha, AlsOtelekes, Alsovadasz, AlsOzsolca, Arka, ArI6, ArnOt, Arokte, AszatO, 
Baktakek, Balajt, Banhorvati, Banreve, BaskO, Becskehaza, Bekecs, Berente, Beret, Berzek, 
Bodroghalom, Bodrogkeresztiir, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Bodvalenke, BodvarakO, Bodvaszilas, 
Bogacs, Boldogkoujfalu, Boldogkovaralja, Boldva, BorsodbOta, Borsodgeszt, Borsodivanka, 
Borsodnadasd, Borsodszentgyorgy, Borsodszirak, Bozsva, Boos, BOkkabrany, BOkkaranyos, 
BukkmogyorOsd, Bukkszentkereszt, BOkkzserc, ButtOs, Csenyete, Cserepfalu, Cserepvaralja, 
Csernely, Csincse, Csobad, Csobaj, Csokvaornany, Damak, Debrete, Dedestapolcsany, Detek, 
Domahaza, Doveny, Dubicsany, Edeleny, EgerlOvo, EgerszOg, EmOd, Encs, Erdbbenye, Erdohorvati, 
Faj, Fancsal, Farkaslyuk, Felsoberecki, FelsOdobsza, Felsogagy, FelsOkelecseny, Felsonyarad, 
Felsoregmec, Felsotelekes, Felsovadasz, Felsozsolca, Filkehaza, Fony, Forro, Fulokercs, Fuzer, 
FOzerkajata, FOzerkomlOs, Fuzerradvany, Gadna, Gagyapati, Gagybator, Gagyvendegi, Galvacs, 
Garadna, Gelej, Gesztely, Gibart, Girincs, Golop, GornOrszolOs, Gam, G6ncruszka, GyorgytarlO, 
Halmaj, Hangacs, Hangony, Haromhuta, Harsany, Hegymeg, Hejce, HejObaba, HejokeresztOr, 
HejOkurt, Hejopapi, Hejoszalonta, HercegkUt, Hernadbiid, Hernadcece, Hernadkak, Hernadkercs, 
Hernadnemeti, Hernadpetri, Hernadszentandras, Hernadszurdok, Hernadvecse, Het, Hidasnemeti, 
Hidvegard6, Hollohaza, Homrogd, Igrici, Imola, Inancs, (rota, IzsOfalva, Jakfalva, Jardanhaza, JOsvafO, 
Kacs, Kano, Kany, Karcsa, Karos, Kazincbarcika, Kazsmark, '<eked, Kelemer, Kenezlo, Keresztete, 
Kesznyeten, Kirald, Kiscsecs, Kisgyor, Kishuta, Kiskinizs, Kissikator, Kistokaj, Komjati, Komloska, 
Kond6, Korlat, Kovacsvagas, Korom, Krasznokvajda, Kupa, Kurityan, Ladbeseny6, Lak, Legyesbenye, 
Leh, LenarddarOc, Litka, Mad, Makkoshotyka, Malyi, Malyinka, Martonyi, MegyaszO, Mem, Meszes, 
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MezOcsat, MezOkeresztes, MezOkovesd, MezOnagymihaly, MezOnyarad, Mezezombor, MikOhaza, 
Miskolc, Mogyoroska, Monaj, Monok, MUcsony, Muhi, Nagybarca, Nagycsecs, Nagyhuta, Nagykinizs, 
Negyes, Nekerseny, Nemesbikk, Novajidrany, Nyekladhaza, Nyesta, Nyiri, Nyomar, Olaszliszka, 
Onga, Onod, Ormosbanya, Oszlar, Ozd, Pacin, Palhaza, Pamleny, Panyok, Parasznya, Pere, 
Perecse, Perkupa, PrOgy, Pusztafalu, Pusztaradvany, Putnok, Radostyan, Ragaly, Rakaca, 
Rakacaszend, Rasonysapberencs, Ratka, Regoc, Repashuta, Rudabanya, Rudolftelep, SajObabony, 
SajOecseg, Saj6galgOc, SajOhidveg, Sajoivanka, SajOkapolna, Sajokaza, SajOkeresztOr, SajOlad, 
SajOlaszl6falva, SajOmercse, Sajonemeti, Sajboros, Sajopalfala, SajOpetri, Sajopuspoki, Sajosenye, 
SajOszentpeter, Sajoszoged, Sajovamos, Sajovelezd, Saly, Sarazsadany, Sarospatak, Sata, 
Satoraljaujhely, Selyeb, Serenyfalva, Sima, SOst6falva, Szakacsi, Szakald, Szalaszend, Szalonna, 
Szaszfa, Szegi, Szegilong, Szemere, Szendro, Szendrolad, Szentistvan, Szentistvanbaksa, Szerencs, 
Sziksz6, Szin, Szinpetri, Szirmabesenyo, Szomolya, Szogliget, Szolosardo, Szuhaf6, Szuhaka116, 
Szuhogy, Taktabaj, Taktaharkany, Taktakenez, Taktaszada, Tanya, Tarcal, Tard, Tardona, 
Telkibanya, Teresztenye, Tibolddar6c, Tiszababolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszaladany, 
Tiszal6c, Tiszapalkonya, Tiszatardos, Tiszatarjan, Tiszaqvaros, Tiszavalk, Tokaj, Tolcsva, Tomor, 
Tornabarakony, Tornakapolna, Tornanadaska, Tornaszentandras, Tornaszentjakab, Tornyosnerneti, 
Trizs, ujcsanalos, Uppony, Vadna, Vagashuta, Vajdacska, VamosUjfalu, Varbo, Varb6c, Vatta, 
Vilmany, Vilyvitany, Viss, Viszlo, Vizsoly, Zadorfalva, Zalkod, Ziliz, Zubogy, Zsujta kozigazgatasi 
teruleten vegezheti. 

4.) TelepheIV:  

- 	3527 Miskolc, Besenyai Ca 26., KTJ: 102705983. 

III. 

Bevezetendo biztonsaqi es eloviqyazatossaqi intezkedesekre vonatkozo kovetelmenyek:  

1. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget KozszolgaltatO kizarolag a 
11/3. pontban felsorolt telepulesek kozigazgatasi teruleten vegezheti. 

2. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg vegzese soran be kell tartani a 
11 /1. pontban es az 1. mellekletben kozolt engedelyekben foglalt elOirasokat. 

3. KozszolgaltatO altal vegzett hulladekgazdalkodasi tevekenyseg - a jogszabalyban foglaltak 
kivetelevel - a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladekra terjedhet ki. 

4. KozszolgaltatO hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenysege soran nem lepheti tul 
jelen hatarozatban szerep16 eves mennyiseget. 

5. Ha a jogszabalyban foglalt osszekeveresi tilalom ellenere a haztartasi, vagy a haztartasi 
hulladekhoz hason16 hulladek gyijjtesere szolgalo gyOjtoedenybe szilard halmazallapot6 
veszelyes hulladek kerul, a Kozszolgaltatonak a veszelyes hulladekot az elszallitast 
megelOzOen, vagy a telephelyere torteno beszallitast kovetoen a nem veszelyes hulladekt61 el 
kell kulOnitenie, ha erre a muszaki lehetosegei biztositottak. 

6. A minositesi engedely nem mentesit a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas elvegzesehez 
szukseges egyeb engedelyek meglete alai, hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi 
tevekenyseg megfelelo hulladekgazdalkodasi engedelyek birtokaban vegezheto. 

7. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas soran atvett es szallitott hulladekok kizarOlag 
engedellyel rendelkezo hulladekkezelo reszere adhatoak at az engedelyeben szereplo atveteli 
mennyiseg erejeig. 

8. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas teljesitese csak torvenyben vagy kormanyrendeletben 
meghatarozott esetekben szuneteltetheto vagy korlatozhat6, valamint az ingatlanhasznal6 
keresere onkormanyzati rendeletben meghatarozott esetekben szuneteltetheto. 

9. KOzszolgaltato az onkormanyzati hulladekgazdalkodasi kozfeladat folyamatos ellatasarol 
gondoskodni koteles a kozszolgaltatasi teruleten. 

10. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas vegzese saran Kozszolgaltato koteles az 
ingatlanhasznalo altal KozszolgaltatO szallitoeszkozehez rendszeresitett gyOjtoedenyben 
gyOjtOtt telepiilesi hulladekot, haztartasban kepzOdo zoldhulladekot, vegyes hulladekot, 
elkOlonitetten gyOjtott hulladekot osszegyujteni es elszallitani, a lomtalanitas korebe tartoz6 
lomhulladekokat az ingatlanhasznal6t61 osszegyajteni, atvenni es elszallitani, valamint az 
altala Ozemeltetett hulladekgyilijto ponton, hulladekgyujto udvaron gyOjtott vagy atveteli helyen 
atvett hulladekot osszegyOjteni es elszallitani. 

11. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas vegzese soran Kozszolgaltat6 koteles az elhagyott, 
vagy ellenorizetlen korulmenyek kozott elhelyezett hulladekot asszegyOjteni, elszallitani, 
gondoskodni az elhagyott vagy ellenorizetlen korulmenyek kozott elhelyezett hulladek 
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kezeleseral, ha erre a telepulesi Onkormanyzattal megkotott hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi szerzOdese kiterjed. 

12. KozszolgaltatOnak gondoskodnia kell a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 
hulladek tovabbi kezeleserol. 

13. KozszolgaltatOnak legalabb evente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanitas 
megszervezeserol, lebonyolitasar61, a lomtalanitas soran Kozszolgaltatonak atadott vagy a 
korteruletre helyezett lomhulladek atvetelerol, osszegyOjteserol, elszallitasarol. 

14. KozszolgaltatO hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatason kivOli egyeb hulladekgazdalkodasi 
engedelyhez vagy nyilvantartasba vetelhez kotott hulladekgazdalkodasi tevekenyseget koteles 
ugy megszervezni, hogy az a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget ne 
veszelyeztesse. 

15. KOzszolgaltato hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatason kivOli egyeb hulladekgazdalkodasi 
engedelyhez, illetve nyilvantartasba vetelhez kotott hulladekgazdalkodasi tevekenysegebol 
szarmazo eredmenyet koteles a kozszolgaltatasra forditani. 

16. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi 
es adatszolgaltatasi kotelezettsegek teljesiteserol a KozszolgaltatOnak gondoskodnia kell. 

17. KozszolgaltatO koteles az ingatlanhasznalot folyamatosan tajekortatni az elkOlonitett gy6jtes 
osztonzese es hatekonysaganak novelese erdekeben jogszabalyban meghatarozott m6don. 

18. KOzszolgaltatO koteles biztositani, hogy az ingatlanhasznal6 a vegyes hulladek gyajtesehez 
legalabb 2 kulonbozo urrnerteku gyOjtoedeny koz01 valaszthasson. A gyOjtoedeny meretenek 
igazodnia kell az erintett ingatlanon kepzodo hulladek mennyisegehez, valamint meg kell 
felelnie a hatalyos jogszabalyi eloirasoknak. 

19. KozszolgaltatO koteles a telepulesi hulladek elkDlonitett gyOjtesere szolgalo gyOjtoedenyt 
a gyOjtoedenyben elhelyezheto hulladekfajtara es -jellegre vagy -tipusra utaI6, egyertelmuen 
felismerheto es megkOlonbortetheto szinnel, valamint jelzessel vagy felirattal ellatni. 
A feliratnak tart6snak, j61 lathatonak es olvashatonak kell lennie. Ha a telepulesi hulladekot 
hulladekgyOjto zsakban gyOjtik, a zsakot olyan szinnel, jelzessel vagy felirattal kell ellatni, 
amelybol egyertelmuen kider01, hogy a zsak milyen hulladekot tartalmaz. 

20. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladek elszallitasat zarhato kontener 
vagy a kiporzast es kiszorOdast megakadalyozO, ideiglenes takaras6 kontener alkalmazasaval 
es az e felteteleket biztosito, az egyes hulladekfajtak atvetelere alkalmas felepitmennyel 
rendelkezo celgeppel, szallitOjarmOvel kell vegezni a kornyezet veszelyezteteset, 
szennyezeset, karositasat kizar6 modon. 

21. Kozszolgaltatonak az elkOlonitetten gyOjtott telepulesi hulladekot szukseg szerinti 
gyakorisaggal, a vegyes hulladekt61 elkOlOnitve kell elszallitania. 

22. KozszolgaltatOnak — ha jogszabaly elterOen nem rendelkezik — a vegyes hulladek 
osszegyajteserOl es elszallitasar61 hetente legalabb egy alkalommal gondoskodnia kell. 

23. Kozszolgaltatonak — jogszabalyban foglalt kivetellel — az ingatlanhasznal6t61 legalabb 
a mOanyag-, fern-, papir- es vegyes hulladekot hazhoz men6 gyOjtesi rendszerben kell 
elszallitania. 

24. Amennyiben KOzszolgaltato hulladekgyOjtO udvart 6zemeltet, biztositania kell az egyes 
hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasanak es Ozemeltetesenek szabalyair61 szOI6 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 
1. melIekleteben meghatarozott mOanyag-, fern- es papirhulladek elkOlonitett gyajteset az 
altala Ozemeltetett hulladekgyOjtO udvarban is. Ha az Oveghulladek elkOlonitett gyOjteset a 
Kozszolgaltato hazhoz merit) gyOjtesi rendszer kereteben nem biztositja, az Oveghulladekot 
legalabb hulladekgyOjtO udvarban es hulladekgyilijto szigeten kell atvennie. 

25. Ha a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas korebe tartoz6 hulladek Kozszolgaltato altal 
torteno atvetelekor, osszegyOjtesekor, elszallitasakor a hulladek a gyajtOedenybol kiesik vagy 
kiszorOdik, a hulladek felszedeserol es elszallitasar61, valamint a terulet megtisztitasarol 
Kozszolgaltatonak haladektalanul gondoskodnia kell. 

26. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladek ingatlanhasznalOtO1 torteno 
atvetelet, osszegyOjteset es elszallitasat vegzo Kozszolgaltato gyOjtOjarmiiven munkat vegzo 
alkalmazottak koz01 legalabb egy jelenlevOnek a hulladek atvetelere, osszegyOjtesere 
vonatkozo alapfokti szakirany6 kepesitessel kell rendelkeznie. 

27. Kozszolgaltato az elkOlonitetten gyOjtott hulladek hasznositasat vagy artalmatlanitasat 
megelozoen gondoskodik a hulladek valogat6mObe torteno elszallitasarol, valamint a 
hasznosithat6 osszetevak elOkeszito m Ovelet 6tjan torteno valogatasan51. 

28. Anyagaban kell hasznositani a valogatOmOben valogatott olyan hulladekot, amely anyaganak 
Osszetetele es minOsege alapjan erre alkalmas. 

29. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladek hulladeklerakoban csak a 
jogszabalyban leirtak teljesulese eseten rakhatO le. 
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30. KozszolgaltatO hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenysege a masodlagos hulladekok 
koz61 kizarOlag a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas koreben osszegyujtott, Myatt, illetve 
elszallitott hulladekok kezelese soran kepzodb, tovabbi kezelest igenylb masodlagos 
hulladekokra terjedhet ki. 

31. KozszolgaltatOnak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenysege soran 
maradektalanul be kell tartania a jogszabalyi eloirasokat. 

32. KOzszolgaltatO a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodesben meghatarozott celok 
elerese erdekeben a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasara csak olyan alvallalkozOt 
vehet igenybe, amely a tevekenyseg ellatasahoz megfelelo hulladekgazdalkodasi engedellyel 
rendelkezik az engedelyeben szerep16 hulladekok tekinteteben az ott engedelyezett 
mennyiseg erejeig. 

33. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes felmondasa eseten a felmondasi idO alatt 
Kozszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast valtozatlanul el kell latnia. 

34. KozszolgaltatOnak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg ellatasahoz igenybe 
vett alvallalkozOk szernelyeben, illetve az alvallalkozak hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi 
tevekenyseget &into hulladekgazdalkodasi engedelyeiben bekovetkezett valtozasokat a 
jogszabalyban elOirt hataridon be101 be kell jelentenie. 

35. A minositesi engedely kiallitasanak alapjaul szolgalo felteteleknek a minositesi engedely 
idObeli hatalya alatt KozszolgaltatOnak folyamatosan meg kell felelnie. 

36. KOzszolgaltatO koteles a telepulesi onkormanyzat, az onkormanyzatok tarsulasa, valamint a 
Koordinalo szery mint vagyonkezelo altal a reszere Ozemeltetesre atadott letesitmenyeket, 
eszkOzoket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal erintett 
egyeb hulladekgazdalkodasi letesitmenyt Ozemeltetni. 

37. KOzszolgaltatO koteles a jogszabalyban foglalt elOirasoknak megfelelO Ogyfelszolgalatot 
miikodtetni. 

IV.  

Jelen minositesi engedely a joger6re emelkedesetol szamitott 36. honap utolsO napjaig hatalyos. 

V.  

A Kormanyhivatal KozszolgaltatOnak a 02 01 04, 08 01 12, 08 01 18, 08 03 18, 08 04 10, 09 01 07, 
09 01 08, 09 01 10, 09 01 12, 16 01 15, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 02 14, 16 02 16, 
16 06 04, 16 06 05, 17 05 06 azonosito kOcI6 hulladekokra vonatkozO kerelmet elutasitja. 

VI.  

Jelen minositesi engedelyezesi eljarasaban a Kormanyhivatal megallapitotta, hogy 150.000,- Ft, azaz 
szazOtvenezer forint osszegii eljarasi koltseg meriilt fel, amelyet KozszolgaltatO megfizetett. 

VII.  

A hatarozat ellen kozigazgatasi Citon jogorvoslatnak helye nincs, annak birOsagi felijIvizsgalatat — 
jogszabalysertesre hivatkozassal — a Kormanyhivatalhoz a kozlestol szamitott 30 napon be101 
3 peldanyban benyOjtott, es a Favarosi Kozigazgatasi es MunkaOgyi BirOsagnak cfmzett keresettel 
lehet kerni. A birosagi fe101vizsgalat illeteke 30.000,- Ft, amelynek viselesertil az eljar6 birOsag a 
dOnteseben rendelkezik. A birOsag a pert targyalason kivOl biralja el, a felek barmelyikenek kerelmere 
azonban targyalast tart. Az Ogyfel a targyalas tartasat a keresetlevelben, illetve az alperesi 
ellenkerelem kezhezveteletol szamitott nyolc napon belul frasban kerheti. 

INDOKOLAS 

KOzszolgaltato 2017. augusztus 28-an A/I. minositesi osztalyra vonatkozo minositesi engedely 
kiadasa iranti kerelmet nyujtott be a Kormanyhivatalhoz. 

KOzszolgaltat6 a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg minositese iranti eljarasokert, 
valamint az igazgatasi jellegu szolgaltatasert fizetendo igazgatasi szolgaltatasi dijakr61 szOIO 71/2013. 
(VIII. 15.) VM rendelet 1. mellekletenek 2. a) pontjaban meghatarozott — I. minositesi fokozat iranti 
kerelemre vonatkozo — 150 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette. 
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A Kormanyhivatal a kerelmet megvizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekrd szOIO 2012. evi 
CLXXXV. torvenyben (a tovabbiakban: Ht.), a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg 
minositeserol szolo 2013. evi CXXV. torvenyben (a tovabbiakban: Mtv.), a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatas vegzesenek felteteleirol sz616 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: 
385/2014. Korm. rendelet) foglalt tartalmi es formai eloirasoknak, valamint Kozszolgaltato altal 
kerelmezett minositesi osztaly kovetelmenyeinek - hianypOtlast kovetoen - megfelelt. 

A Kormanyhivatal vizsgalta, hogy KozszolgaltatO nonprofit gazdasagi tarsasag, valamint megfelelo 
hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezik. Kozszolgaltato nyilatkozatot tett, hogy onkormanyzati 
adOhatOsaggal szemben kortartozasa nincs, valamint benktotta az allami adOhatosag 30 napnal 
nem regebbi igazolasanak masolatat arra vonatkozoan, hogy KozszolgaltatOnak az allami 
adOhatOsagnal lejart kortartozasa nincs. 

KOzszolgaltato nyilatkozott, hogy olyan hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezo gazdalkodo 
szervezetnek minosul, amelyben a telepCilesi Onkormanyzatok, valamint onkormanyzati tarsulasok a 
szavazatok tobbsegevel tulajdoni hanyaduk alapjan kozvetve rendelkeznek, es a tarsasag 
tulajdonosakent jogosultak arra, hogy a vezeta tisztsegviselok es a felugyelobizottsag tagjai tobbseget 
megvalasszak vagy visszahivjak. 

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartozo hulladekok fajtaja, tipusa, jellege, mennyisege, 
valamint osszetetele — az Mtv. 8. § (2) bekezdes f) pontjat figyelembe veva — a hulladekjegyzekrol 
sz616 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapjan kerult meghatarozasra. 

Kormanyhivatal az engedelyezesi eljaras soran vizsgalta, hogy Kozszolgaltato altal a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonni kivant hulladekok tipusa es mennyisege 
KOzszolgaltato hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan biztositott. 

A 385/2014. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdesenek 2. es 3. pontjai alapjan: 

hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kOrObe tartozo hulladek: a hulladekr61 sz616 2012. evi 
CLXXXV. tOrveny (a tovabbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdes a)-d) pontjaban meghatarozottak szerint 
OsszegyOjtOtt„ atvett, illetve elszallitott hulladek, ideertve az ilyen hulladek kezelesebOl szarmaz6 
masodlagos hulladekot is; 
3. masodlagos hulladek: a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozo hulladek kezelese 
soran kepzOdO, tovabbi kezelest igenylO maradek hulladek;" 

A Ht. 42. § (1) bekezdes a)-d) pontjai alapjan: 

„A huliadekgazd6lkodasi kozszolgaltatas kereteben a kOzszoigaltato: 
a) az ingatlanhasznalOk anal a kOzszolgaltato szallit6eszkOzOhez rendszeresitett gyOjtOedenyben 
gyOjtOtt telepOlesi hulladekot az ingatianhasznalokt61 OsszegyOjti Os elszallitja - ideertve a 
haztartasban kepzOdo zOldhulladek, vegyes hulladek, valamint az elkOlonitetten gyOjtOtt hulladek 
OsszegyOjteset Os elszallitasat is, 
b) a lomtalanitas kOrebe tartozo lomhulladekot az ingatlanhasznalOktol OsszegyOjti, illetve atveszi es 
elszallitja, 
c) az Oltala Ozemeltetett hulladekgyOjto ponton, hulladekgyOjtO udvaron gyOjtOtt vagy Otveteli he/yen 
atvett hulladekot OsszegyOjti 6s elszallitja, 
d) az elhagyott, illetve ellenorizetlen kOrOlmenyek kOzOtt elhelyezett hulladekot OsszegyOjti, elszallitja 
Os gondoskodik a hulladek kezeleser01, ha erre a telepOlOsi Onkormanyzattal megkOtOtt 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzodese kiterjed," 

KozszolgaltatO minositesi engedelykerelmeben kerte a 02 01 04, 08 01 12, 08 01 18, 08 03 18, 
08 04 10, 09 01 07, 09 01 08, 09 01 10, 09 01 12, 16 01 15, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 
16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 16 06 05 azonosito kOdu hulladekok engedelyezeset is. Fenti 
hulladekok a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melleklete alapjan hulladekgyiijto udvarban 
gyajtheto hulladekok. Kozszolgaltato nem Lizemeltet hulladekgyiijtO udvart, valamint kerelmehez nem 
csatolt hulladekgyilijtO udvar Lizemeltetesere vonatkozo — sajat, vagy alvallalkozO nevere sz616 —
hulladekgazdalkodasi engedelyt, ezert a Kormanyhivatal KozszolgaltatO ezen hulladekokra vonatkozo 
kerelmet elutasitotta. 

Kozszolgaltato a minositesi engedelykerelmeben kerte a 17 05 06 azonosito kodu hulladek 
engedelyezteteset is, de a jogszabalyi eloirasok alapjan a 17 05 06 azonosito kodu hulladek nem 
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tartozik a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe, ezert a Kormanyhivatal KozszolgaltatO ezen 
hulladekra vonatkozo kerelmet elutasitotta. 

KOzszolgaltato koteles a minositesi engedely kiallitasanak alapjaul szolgalo felteteleknek az engedely 
idObeli hatalya alatt folyamatosan megfelelni, igy koteles a minositesi engedelyben feltuntetett, a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevont hulladekok tipusara es mennyisegere vonatkoz6 
felteteleket folyamatosan biztositani. 

A hatarozat rendelkezo reszenek III. pontjaban foglalt eloirasok az alabbiakon alapulnak: 

1. pont az Mtv. 8. § (2) bekezdes c) pontja alapjan. 
2. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 

- 3. pont a 385/2014. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdese alapjan. 
- 4. pont az Mtv. 8. § (2) bekezdes f) pontja alapjan. 
- 5. pont a 385/2014. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan. 

6. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
7. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
8. pont a Ht. 34. § (8) bekezdese alapjan. 
9. pont a Ht. 41. § (1) bekezdese alapjan. 

- 10. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes a), c) es d) pontjai alapjan. 
- 11. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes e) pontja alapjan. 

12. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes f) pontja alapjan. 
13. pont a Ht. 44. § (1) bekezdese alapjan. 
14. pont a Ht. 42. § (5) bekezdese alapjan. 

- 15. pont a Ht. 42. § (5) bekezdese alapjan. 
16. pont a Ht. 66. § (1) bekezdese alapjan. 
17. pont a 385/2014. Korm. rendelet 6. § alapjan. 
18. pont a 385/2014. Korm. rendelet 7. § alapjan. 

- 19. pont a 385/2014. Korm. rendelet 8. § (1) es (2) bekezdese alapjan. 
- 20. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdese alapjan. 

21. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdese alapjan. 
22. pont a Ht. 42. § (1) bekezdese b) pontja alapjan. 

- 23. pont a 385/2014. Korm. 
24. pont a 385/2014. Korm. 
25. pont a 385/2014. Korm. 
26. pont a 385/2014. Korm. 

- 27. pont a 385/2014. Korm. 
28. pont a 385/2014. Korm. 
29. pont a 385/2014. Korm. 
30. pont a 385/2014. Korm. 

rendelet 9. § (4) bekezdese alapjan. 
rendelet 9. § (5) bekezdese alapjan. 
rendelet 10. § (1) bekezdese alapjan. 
rendelet 10. § (2) bekezdese alapjan. 
rendelet 11. § (1) bekezdese alapjan. 
rendelet 11. § (2) bekezdese alapjan. 
rendelet 11. § (3) bekezdese alapjan. 
rendelet 2. § (1) bekezdes 2. es 3. pontjai alapjan. 

32. pont a Ht. 41. § (3) bekezdese es a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
33. pont a Ht. 37. § (2) bekezdese alapjan. 
34. pont az Mtv. 11. § es a Ht. 41. § (3) bekezdese alapjan. 
35. pont az Mtv. 10. § alapjan. 
36. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes g) pontja alapjan. 
37. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes h) pontja es a Ht. 53. §-a alapjan. 

A hatarozat rendelkezo reszenek IV. pontjaban foglalt idobeli hataly az Mtv. 9. § (3) bekezdese 
alapjan kerult meghatarozasra. 

Ha KozszolgaltatO az engedelyezett tevekenyseget az engedely idabeli hatalyanak lejartat kovettien is 
folytatni kivanja, akkor az Mtv. 13. § (1) bekezdese alapjan a minositesi engedely hatalyanak lejarta 
aloft legkesobb 90 nappal benktott kerelmevel kezdemenyezheti a minositesi engedely hatalyanak 
meghosszabbitasat. A minositesi engedely hatalyanak meghosszabbitasard szolo hatarozat jogertire 
emelkedeseig a kerelmezO a hatalyos - korabbi - minositesi engedely alapjan vegezheti a 
tevekenyseget. 

Ha Kozszolgaltato szernelyeben, vagy hulladekgazdalkodasi tevekenyseget nem &into adataiban 
olyan valtozas kovetkezik be, amely a kiadott minositesi engedely adatanak megvaltortatasat igenyli, 
akkor az Mtv. 11. § (1) bekezdese szerint a KozszolgaltatO a valtozas bekovetkezesetol szamitott 
15 napon belul adatvaltortatasi kerelmet nyujt be. A kerelemhez csatolni kell az adatvaltozast igazolO 
okiratot. 
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Amennyiben Kozszolgaltato tevekenysegeben olyan valtozas kovetkezik be, amely alapjan a 
KozszolgaltatO a minositesi engedelyeben foglalt minositesi osztaly felteteleinek, kovetelmenyeinek 
mar nem felel meg, a Kozszolgaltato az Mtv. 12. § (2) bekezdese alapjan - a valtozasok 
bekovetkezesetol szamitott 15 napon be101 - ezt a tenyt a Kormanyhivatalnak bejelenti. 
A bejelentessel egyidejOleg a Kozszolgaltato a valtozasoknak megfelelo minositesi osztalyba sorolast 
tartalmaz6 mOdositasi kerelmet nkt be. 

Ha a Kozszolgaltato hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban olyan valtozas kovetkezik 
be, amely a minositesi osztalyba sorolasat nem erinti, a Kozszolgaltato e tenyt a valtozas 
bekovetkezesetal szamitott 15 napon beI61 bejelenti. 

Ha a Kozszolgaltato az Mtv. 11. § szerinti adatvaltozasra vonatkozo bejelentesi kotelezettsegenek 
hataridoben nem tesz eleget, a minositO az Mtv. 15. § (1) bekezdese alapjan a Kozszolgaltatot 50 000 
forint osszegu birsag megfizetesere kotelezi, es hatarido tiizesevel felszolitja az adatvaltozas 
bejelentesere. 

Kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasanak megszunteteset, befejezeset —
a megszuntetest, befejezest megelozben legalabb 30 nappal — a Kormanyhivatalnak a 
hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hatOsagi engedelyezeserol 
szolo 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 14. § 
(2) bekezdese alapjan bejelenti. 

A Kormanyhivatal felhivja KozszolgaltatO figyelmet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alabbi 
rendelkezesere: 

„15. § (1) A kOmyezetvedelmi hatOsag az engedelyt hivatalbol visszavonhatja, ha 
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 
adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrol szolo kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 
b) megallapitja, hogy a kerelmez6 a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett es az engedely 
kiadasat ez erdemben befolyasolta, 
c) az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben fogialtaktol elterO mOdon gyakorolja, vagy 
d) az engedely jogosultja a hatOsagi ellenOrzest akadalyozza. 
(2) A kOmyezetvedelmi hatosag az engedelyt hivatalbOl visszavonja, ha 
a) az engedely megadasahoz elOirt feltetelek mar nem allnak fenn, 
b) az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt 
megszanteti, valamint 
c) a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kOmyezet veszelyeztetesevel, szennyezesevel, 
karositasaval jar. 
(3) A kOrnyezetvedelmi hatOsag az engedely visszavonasa eseten hatarozataban meghatarozza a 
tevekenyseg felhagyasara, valamint szukseg eseten a monitoringra, utogondozasra vonatkoz6 
kavetelmenyeket." 

Az Mtv. 16. § szerint: 

„(1) A minositO a minositesi engedelyt visszavonja, ha a kerelmez6 
a) a 13. § (3) bekezdaseben vagy 
b) a 14. § (2) bekezdeseben 
foglalt fethivasnak hataridOn be/U/ nem tesz eleget. 
(2) A minOsitO a minositesi engedelyt akkor is visszavonja, ha a minOsites megadasahoz elOIrt 
feltetelek mar nem allnak fenn." 

A Ht. 84. § (1) es (2) bekezdese szerint: 

„(1) A kOmyezetvodelmi hatOsag az e tOrvenyben, valamint mas jogszabalyban meghatarozott 
elOfrasok teljesitese erdekeben a hulladekbirtokost, a hulladek tulajdonosat, illetve a 
kOmyezethasznalot kOtelezi 
a) a jogszabalyban foglalt vagy hatosagi hatarozatban elOirt kOtelezettsegeinek betartasara, illetve 
a jogsert6 allapot megszantetesere, ha az abban foglalt elOirasokat a hulladek birtokosa, tulajdonosa, 
illetve 
a kOmyezethasznal6 megszegi, teljesOlesithet elmulasztja, illetve a hulladekgazdalkodasi 
engedelyhez 	 vagy 
a minositesi engedelyhez kOtOtt tevekenyseget az engedelyt61, a nyilvantartasba vetelhez kOtOtt 
tevekenyseget a nyilvantartastOleltero m6don gyakorolja; 
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b) a kOmyezetet veszelyeztet6, szennyez6, illetve karosito tevekenyseg felfOggesztesare, 
abbahagyasara, az eredeti allapot helyreallitasara; 
c) a kOmyezet szennyezese eseteben olyan intazkedes megtetelere, amely a kOrnyezetszennyezest 
csOkkenti vagy megszOnteti, a kOmyezet karosodasat kizarja. 
(2) A kornyezetvadelmi hatosag - az (1) bekezdasben foglaltakon tOlmenOen - felfuggeszti, korlatozza 
vagy megtiltja a hulladekgazdalkodasi engedelyhez, minOsitesi engedelyhez kOtOtt tevekenyseg 
engedelytOl elter6 vagy engedely nelkOli, valamint a nyilvantartasba votelhez kOtOtt tevekenyseg 
nyilvantartastol eltarO vagy nyilvantartas nelkirli folytatasat. A hatarozat fellebbezesre tekintet nelkal 
vegrehajthatOva nyilvanithat6." 

A Ht. 86. § (1) bekezdes a) es b) pontjai szerint: 

,,Az a termeszetes vagy jogi szemely, egyeni vallalkozO, tovabba jogi szemelyiseggel nem rendelkezO 
szervezet, aki (amely) 
a) a hulladekgazdalkodassal kapcsolatos jogszabaly, kOzvetlenal alkalmazand6 uni6s jogi aktus vagy 
hatOsagi hatarozat elOtrasait megserti, 
b) hatOsagi engedelyhez, hozzajarulashoz, nyilvantartasba vetelhez vagy bejelenteshez kOtOtt 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget engedely, hozzajarulas, nyilvantartasba vetel vagy bejelentes 
nelk01, tovabba att61 elterben vegez, 1...] 
azt a kOmyezetvedelmi hatOsag a hulladekgazdalkodasi birsaggal kapcsolatos reszletes szabalyokr61 
sz616 kormanyrendelet szerint hulladekgazdalkodasi birsag megfizetesere kOtelezi." 

A Ht. 2. § (1) bekezdes 37. pontja szerint: 

„kOzszolgaltatO: az a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg minositeserOl sz6l6 tOrveny 
szerint minOsitett nonprofit gazdasagi tarsasag, amely a telepulesi Onkormanyzattal kOtOtt 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzOdes alapjan hulladekgazdalkodasi kbzszolgaltatast !at 
el;" 

A Ht. 33. § szerint: 

„(1) A telepulesi onkormanyzat az Onkormanyzati hulladekgazdalkodasi kOzfeladat ellatasat a 
kOzszolgaltatoval kOtOtt hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzOdes Utjan biztositja. 
(2) A telepOlOsi Onkormanyzat az Onkormanyzati hulladekgazdalkodasi kOzfeladat ellatasara 
kOzbeszerzesi eljarast folytat le, kiveve, ha a kOzbeszerzesekrOl sz616 tOrveny (a tovabbiakban: Kbt.) 
szerint nem kell kOzbeszerzesi eljarast lefolytatni, a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzOdes 
megkOtese nem tartozik a Kbt. alkalmazasi kOrebe, vagy ha a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi 
szerzodes megkOtese a Kbt. szerinti kiveteli korbe esik. 
(3) A felhivasban az aja nlatkerO meghatarozza, hogy a kOzbeszerzesi eljara s soran milyen, a 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg minosItesarOl szol6 tOrveny szerint osztalyba 
sorolt gazdasagi szereplOk tehetnek ajanlatot vagy nyajthatnak be reszvetell jelentkezest." 

A Kormanyhivatal felhivja Kozszolgaltato figyelmet, hogy a Ht. 90. § (8) bekezdese ertelmeben 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast csak az a nonprofit gazdasagi tarsasag vegezhet, amely a 
telepulesi onkormanyzattal 2013. januar 1. napjat kovetaen hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi 
szerzodest kotott. 

KOzszolgaltato MIN_142/2017. szamon nyilvantartasba lett veve. 

A Kormanyhivatal hataskore es illetekessege a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi es 
igazgatasi feladatokat ellato szervek kijelbleserol szOlo 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
(a tovabbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 8. § es 10. § f) pontjan alapul. 

A kozigazgatasi hatOsagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyaira szOlo 2004. evi CXL. tOrveny 
(a tovabbiakban: Ket.) 153. § 2. pontja alapjan eljarasi koltseg az igazgatasi szolgaltatasi dij. 

A fentiek ertelmeben a Kormanyhivatal az eljarasi koltsegrbl a rendelkezo reszben foglaltak szerint 
dontott. 

A Kormanyhivatal a minositesi engedelyt a Ht. 62. § (2) bekezdese es az Mtv. 8. § (1) bekezdese 
valamint a 17. § (2) bekezdese alapjan adta ki, figyelemmel a Ket. 71. § (1) bekezdesben es 72. § 
(1) bekezdeseben foglaltakra. 
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A jogorvoslatra torteno felhivas a kozponti allamigazgatesi szervekrol, valamint a Kormany tagjai es 
az allamtitkarok jogallasarol sz616 2010. evi XLIII. torveny 1. § (2) bekezdesenek f) pontja, 5. § (2) es 
(3) bekezdese, a Ket. 100. § (1) bekezdesenek e) pontja es (2) bekezdese, 
109. § (1) bekezdesenek a) pontjaban, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/C. §-aban foglaltakon 
alapul. 

A Fovarosi Kozigazgatasi es MunkaOgyi BirOsag illetekesseget a polgan perrendtartasrol szolo 
1952. evi III. torveny (a tovabbiakban: Pp.) 326.§ (7) bekezdese allapitja meg, hataskoret a Pp. 22. § 
(2) bekezdese. 

A keresetlevel benyCljtasanak helyet es idejet a Pp. 330. § (2) bekezdese hatarozza meg. 

A targyalas tartasa iranti kerelem lehetbsegerol val6 tajekortatas a Pp. 338. §-an alapul. 

Az illetek merteket az illetekekrol 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) bekezdes h) pontja rendelkezik. 

E hatarozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdes c) pontja es (3) bekezdes alapjan a kozlessel jogerbs. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 

Dr. Tarnai Richard kormanymegbizott 

neveben es megbizasab61: 

dr. Bartus Adrienn s. k. 
fOosztalyvezete 

A kiadmany hiteleul: 

Kapjak: Ogyintezoi utasitas szerint. 
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A PE/KTF/7180-4/2017. iigyiratszamd engeddly 1. szannli melleklete 

Bevont alvallalkozOk: 

MiReHuKoz Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit 
Korlatolt Felelossegii Tarsasag (szekhely: 3518 Miskolc, ErenyO utca 1., KUJ: 103165710) 
a Kormanyhivatal altal PE/KTF/2263-8/2017. Ogyiratszamon, valamint az Orszagos 
Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fc5felOgyelOseg altal OKTF-KP/622-10/2016., 
OKTF-KP/622-8/2016., OKTF-KP/622-6/2016., OKTF-KP/622-4/2016., 14/7922-12/2013. 
iktatOszamokon modositott, 14/7922-6/2013 iktatOszamon kiadott nem veszelyes hulladekok 
szallitasara vonatkozO engedely alapjan, 

Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi Kozszolgaltath Nonprofit Korlatolt Felelossegii 
Tarsasag (szekhely: 3916 Bodrogkeresztijr, 0172/38., KUJ: 103214177) a Jarasi Hivatal altal 
B0-08/KT/3362-5/2017. Ogyiratszamon kijavitott, B0-08/KT/3362-3/2017. Ligyiratszamon, 
valamint a Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal altal 20423-2/2015., 19419-3/2015. 
Ogyiratszamokon 	modositott, 	az 	Eszak-magyarorszagi 	Kornyezetvedelmi 	es 
Termeszetvedelmi FelOgyeloseg (a tovabbiakban: EMI-KTF) altal 13837-8/2014. 
Ogyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok szallitasara es gyOjtesere vonatkozo 
engedely alapjan. 

ZV Zold Volgy KOzszolgaltatat Nonprofit Korlatolt Felelosseg0 Tarsasag (szekhely: 
3700 Kazincbarcika, Munkacsy ter 1., KUJ: 103212667) 

• az EMI-KTF Altai 458-3/2015. Ogyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok 
gyujtesere vonatkozo engedely, 

• a Kormanyhivatal altal PE/KTF/823-3/2017. Ogyiratszamon, valamint a 
Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal altal BO/16/175-7/2016. tigyiratszamon 
modositott, az EMI-KTF altal 1 9391-6/201 3 Ogyiratszamon kiadott nem veszelyes 
hulladekok szallitasara vonatkozo engedely alapjan. 

Korb  eg ei 

fro 

257. 
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M EGHATALMAZAS 
(a Pest megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Ternieszetvedelmi Foosztalyan torten 

irat atvetelre) 

Alulirott, Csehovitsne Nagy Zsuzsanna, mint a BMH Borsod-Abaaj-Zemplen Megyei 
Hulladekgazdalkodasi Kiizszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegit Tarsasig (Cg. 05-
09-029898, adOszam: 25975936-2-05, 3527 Miskolc, Besenyoi Cu 26.) tigyvezetoje 
meghatalmazom Ozsvirt Tamist (sztil. hely, ido: Szolnok, 1973 junius 26. anyja neve: 
Hende Erzsebet, lakcime: 5091. Toszeg, Alkotmany u. 6., szig.szam: 125230UA), hogy a ceg 
nevere szolo hivatalos irato(ka)t a Pest megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es 
Termeszetvedelmi Foosztalyan atvegye. 

Miskolc, 2017. szeptember 15. 

A meghatalmazast elfogadom: 

Tanir. 

BMH 
Bonod-Aba6j-Zemp4en Megyei HuRadekgazdalkodasi 

KOzszoigaltatO Nonprofit KR. 
Szekhely. 3527 Miskolc, Beseny5i u. 26. 

Moszim: 25975936-2-05 

 

Cceta,\,,  
BMH Nonprofit Kft. 

Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
tigyvezeto 

meghatalmazo 

 

 

meghatalmazott 
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