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PE/KTFO/03748-6/2020. Ogyiratszamon kiadott 
minositesi engedely meghosszabbitasa 
Hiv. szam: - 
Melleklet: - 

HATAROZAT 

A Pest Megyei Kormanyhivatal (a tovabbiakban: Kormanyhivatal), mint hataskOrrel rendelkezo elso fok0 
kernyezetvedelmi hatosag a BMH Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 
Kozszolgaltati5 Nonprofit Korlatolt Felelifissegu Tarsasag (szekhely: 3527 Miskolc, 
Besenyoi tat 26., KUJ: 103542715, KTJ: 102705983; cegjegyzekszam: 05-09-029898, adoszarn: 
25975936-2-05, statisztikai szamjel: 25975936-3821-572-05, nyilvantartasi szarn: MIN_142/2017., 
a tovabbiakban:. Kozszolgaltato) reszere PE/KTFO/03748-6/2020. Ugyiratszamon kiadott A/I. minositesi 
osztalyra vonatkozo minositesi engedely (a tovabbiakban: Engedely) hatalyat 

az alabbiak szerint meghosszabbitja: 

Az Engedely jelen hatarozat veglegesse valasatol szamitott 36. hemap utolso napjaig hatalyos. 

Jelen minositesi engedely hatalyanak meghosszabbitasa iranti eljarasaban a Kormanyhivatal 
megallapitotta, hogy 120.000,- Ft, azaz szazhOszezer forint Osszegu eljarasi kOltseg merUlt fel, amelyet 
KOzszolgaltato megfizetett. 

Az Engedely es jelen hatarozat a tovabbiakban egylittesen ervenyesek. 

INDOKOLAS 

KOzszolgaltato a Kormanyhivatal altal PE/KTF/7180-4/2017. ugyiratszamon kiadott A/I. minositesi 
osztalyra vonatkozo hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg vegzesere vonatkozO 
minositesi engedellyel (a tovabbiakban: Hatarozat) rendelkezett. 

KOzszolgaltatotal 2020. jiinius 25. nap* a Hatarozat hatalyanak meghosszabbitasa iranti kerelem 
erkezett a Kormanyhivatalhoz. 

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg minositeserol szOlo 2013. evi CXXV. torveny 
(a tovabbiakban: Mtv.) 13. § (1) bekezdese alapjan: 

„A kerelmez6 a minositesi engedely hatalyanak lejarta elott legkesobb 90 nappal benyuftott kereltnevel 
kezdemenyezheti a minositesi engedely hatalyanak meghosszabbitasat. A minositesi engedely 
hatalyanak meghosszabbitasar61 szOlo hatarozat veglegesse valasaig a kOrelmezei a hatalyos — korabbi 
— minositesi engedely alapjan vegezheti a tevekenyseget." 

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy KOzszolgaltato az Mtv. 13. § (1) bekezdeseben 
foglalt hatarido megtartasaval kezdemenyezte a minositesi engedely idobeli hatalyanak 
meghosszabbitasat. 

Orszagos Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztaly 
1016 Budapest, Meszaros utca 58/a. 

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163 
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu  Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest  



A Kormanyhivatal a kerelmet megvizsgalta es megallapitotta, hogy a Hatarozatban foglaltakhoz '<Oast 
valtozas kOvetkezett be KozszolgaltatO hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenysegbe bevont 
hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, a hulladekok tipusaban es mennyisegeben, a telephelyekben, 
valamint a kOzszolgaltatOi alvallalkozok hulladekgazdalkodasi engedelyeiben. A valtozasok tekinteteben 
a Kormanyhivatal a minositesi engedely adatvaltozasaval kapcsolatos eljarasra iranyulo kerelem 
benyOjtasara hivta fel KOzszolgaltatot. 

KOzszolgaltatOtO1 2020. plus 23. napjan a Kormanyhivatalhoz erkezett beadvanyban a 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban tOrten6 valtozas miatti adatvaltozasi bejelentes 
erkezett. 

Az adatvaltozasra vonatkozo eljaras soran a Kormanyhivatal PE/KTFO/03748-6/2020. Ogyiratszamon uj 
minositesi engedelyt (Engedely) adott ki Kozszolgaltato reszere es az Engedely kiadasaval egyidejuleg 
a Hatarozatot visszavonta. 

KOzszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg nninOsitese iranti eljarasokert, 
valamint az igazgatasi jellegu szolgaltatasert fizetend6 igazgatasi szolgaltatasi dijakrol szolO 71/2013. 
(VIII. 15.) VM rendelet 1. mellekletenek 3. pontjaban meghatarozott — I. minositesi fokozatra vonatkozO 
minositesi engedely meghosszabbitas iranti kerelem eseten szukseges — 120.000,- Ft igazgatasi 
szolgaltatasi dijat megfizette. 

A Kormanyhivatal a minositesi engedely hatalyanak meghosszabbitasa iranti eljaras soran 
megallapitotta, hogy a minositesi engedely kiallitasanak alapjaul szolgalo felteteleknek KOzszolgaltatO 
megfelel, valamint a minositesi osztalyra tekintettel kOrnyezetiranyitasi programmal nem rendelkezett. 

A Kormanyhivatal megallapitotta, hogy az Engedely meghosszabbitasanak akadalya nincs, ezert a 
fentiekre tekintettel Kozszolgaltato kerelmere az Engedely hatalyat az Mtv. 13. § (2) bekezdese alapjan 
a rendelkeze reszben foglaltak szerint meghosszabbitotta. 

Az Mtv. 13. § (2) bekezdese szerint: 

„Ha a minas/to a minositesi engedely hatalyanak meghosszabbitasa iranti eljarasban megallapitja, hogy 
a minOsttesi engedely kiallitasanak alapja ul szolgal6 felteteleknek a kerelmezO megfelel, a 
kOrnyezetiranyitasi programban foglaltakat megfelekien vegrehajtja, a 9. § (3) bekezdeseben 
meghatarozott idOpont figyelembevetelevel meghosszabbitja a minositesi engedely hatalyat." 

A hatarozat rendelkezo reszeben foglalt idobeli hataly az Mtv. 9. § (3) bekezdese alapjan kerUlt 
meghatarozasra. 

A Kormanyhivatal jelen eljaras saran PE/KTFO/03650-3/2020. figyiratszamon fiiggo hataly6 
dontest adott ki Kozszolgaltato reszere, melyhez 2020. szeptember 23. napjat Ak

r.) 
az 

altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. evi CL. torveny (a tovabbiakban: Akr.) 43. § (4) 
bekezdese alapjan nem kapcsolodnak joghatasok, tekintettel arra, hogy Kormanyhivatal az 
Ogyben — jelen hatarozat meghozatalaval — erdemben dontott. 

Jelen hatarozat az Akr. 82. § (1) bekezdese alapjan a kozlessel vegleges. 

Tekintettel arra, hogy jelen dontes megfelel az Akr. 81. § (2) bekezdeseben foglaltaknak, a 
Kormanyhivatal egyszerusitett dOntest hozott, amely nem tartalmazza a jogorvoslatrol szOlo 
tajekortatast. 

Budapest, 2020. augusztus 27. 

Dr. Tarnai Richard kormanymegbizott 

neveben es megbizasabOl: 

dr. \taros Viktor s. k. 
fOosztalyvezeto 

A kiadmany hitele01: 

Kapjak: Ogyintezoi utasitas szerint. 
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