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PEST MEGYEI 

KORMANYHIVATAL 

Ogyiratszarn: PE/KTFO/00320-2/2021. 

Eloiratszam: PE/KTFO/03748/2020. 

Ugyintezo: Simon Orsolya 

Telefon: (06-1) 224-9100 

Targy: A BMH Borsod-Ababj-Zemplen Megyei 

Hulladekgazdalkodasi 	KOzszolgaltato 

Nonprofit 	Korlatolt 	Felelossegu 

Tarsasag minositesi engedelye 

Hiv. szam: - 

Melleklet: 1. szarn6 melleklet 

HATAROZAT 

A Pest Megyei Kormanyhivatal (a tovabbiakban: Kormanyhivatal), mint hataskOrrel rendelkezo 
elsO fokU kbrnyezetvedelmi hatosag a BMH Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 
Kozszolgaltati5 Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasagot (szekhely: 3527 Miskolc, 
Besenyoi Cit 26., KUJ: 103542715, KTJ: 102705983; cegjegyzekszann: 05-09-029898, adOszam: 
25975936-2-05, statisztikai szamjel: 25975936-3821-572-05, nyilvantartasi szam: MIN_142/2017., 
a tovabbiakban: KOzszolgaltato) — a PE/KTFO/03650-5/2020. Ogyiratszamon meghosszabbitott, 
PE/KTFO/03748-6/2020. Ogyiratszamon kiadott minositesi engedely egyidejtii visszavonasa mellett — 

A/I. minositesi osztalyba soroija 

es reszere — kerelmenek reszben helyt adva — a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg 
vegzesere vonatkozo 

minositesi engedelyt 

ad ki az alabbiak szerint: 

II. 

1.) Az engedelyezett tevekenyseg megnevezese:  

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas vegzese 
• a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala (a tovabbiakban: 

Miskolci Jarasi Hivatal) altal BO-08/KT/7910-8/2017. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi 

Foosztaly (a tovabbiakban: Foosztaly) altal BO/32/03769-8/2020. Ogyiratszamon kiadott 
engedely, 

• a Foosztaly altal BO/32/03770-8/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/03791-8/2020. Ogyiratszamon modositott, a Miskolci Jarasi Hivatal altal 

B0-08/KT/12012-8/2018. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12011-8/2018. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12550-2/2017. Ogyiratszamon modositott, 

BO-08/KT/0427-9/2017. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altar BO-08/KT/12596-2/2017. Ogyiratszamon modositott, 

B0-08/KT/426-8/2017. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/01977-8/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
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• a FOosztaly altal BO/32/01971-8/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/02857-8/2020. Ugyiratszannon kiadott engedely, 
• a FOosztaly altal BO/32/02861-8/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/03792-10/2020. Ogyiratszamon kijavitott, B0/32/03792-8/2020. 

Ugyiratszamon modositott, a Miskolci Jarasi Hivatal NW! BO-08/KT/12009-8/2018. Ogyiratszamon 
kiadott engedely, 

• a Foosztaly altal BO/32/04748-2/2020. Ogyiratszamon kijavitott, a Miskolci Jarasi Hivatal altal 
B0-08/KT/12008-8/2018. Ogyiratszamon kiadott engedely, 

• a Foosztaly altal BO/32/00190-9/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/00194-9/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/03790-8/2020. Ugyiratszamon mOdositott, a Miskolci Jarasi Hivatal altal 

B0-08/KT/12029-8/2018. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12028-8/2018. Ogyiratszannon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/02250-8/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/02251-8/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12554-2/2017. Ogyiratszamon modositott, 

B0-08/KT/5216-9/2017. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12585-2/2017. Ogyiratszamon mOdositott, 

B0-08/KT/5323-8/2017. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/00778-8/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/00780-8/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/03080-8/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/03081-8/2020. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a FOosztaly altal BO/32/03661-8/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/03663-10/2020. ugyiratszamon kijavitott, BO/32/03663-8/2020. 

Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00084-2/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a FOosztaly altal BO/32/03964-8/2020. Ogyiratszamon mOdositott, a Miskolci Jarasi Hivatal altal 

BO-08/KT/00082-2/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/03957-8/2020. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/03962-8/2020. Ogyiratszannon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12030-8/2018. Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12587-2/2017. Ogyiratszamon mOdositott, a Foosztaly 

altal BO/16/14659-9/2016. Ggyiratszamon kiadott engedely 

szerinti tevekenysegeket, azaz nem veszelyes hulladekok szallitasat, veszelyes es nem veszelyes 
hulladekok gyilijteset, valamint jelen engedely 1. szarnu melleklete szerint bevont kOzszolgaltatai 
alvallalkozOk tekinteteben veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallitasat es gyiljteset foglalja 
magaban. 

KOzszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg ellatasahoz kOzszolgaltatOi 
alvallalkozokat vesz igenybe. A kOzszolgaltatai alvallalkozOk es engedelyeik felsorolasat jelen 
hatarozat 1. szarn0 melleklete tartalmazza. 

2.) A hulladek fajtaja, tipusa, jellege, mennyisege es osszetetele:  

AzonositO 
k6d Megnevezes 

Mennyiseg [t/ 
ev] 

02 

MEZOGAZDASAGI, 	KERTESZETI, 	AKVAKULTURAS 
TERMELESBOL, ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, 
HALASZATBOL, 	ELELMISZER-ELOALLITASBOL 	ES 	- 
FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEK 

02 01 mezogazdasag, 	kerteszet, 	akvakulturas 
erdogazdalkodas, vadaszat es halaszat hulladeka 

termeles, 

02 01 04 muanyaghulladek (kiveve a csomagolas) 195 

02 01 08* veszelyes anyagokat tartalmazo, agrokemiai hulladek 80 

02 01 09 agrokemiai hulladek, amely kOlOnbOzik a 02 01 08-tol 40 

02 01 10 femhulladek 180 
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08 

BEVONATOK 	(FESTEKEK, 	LAKKOK 	ES 	ZOMANCOK), 
RAGASZTOK, 	TOMITOANYAGOK 	ES 	NYOMDAFESTEKEK 
GYARTASABOL, KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL ES 
FELHASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK 

08 01 
festekek 	es 	lakkok 	gyartasabol, 	kiszereles61361, 
forgalmazasabol 	6s 	felhasznalasabol, 	valamint 	ezek 
eltavolitasabol szarmazo hulladek 

08 01 11* szerves oldoszereket vagy mas veszelyes anyagokat tartalmazo 
festek- es lakk-hulladek 

70 

08 01 12 festek- vagy lakk-hulladek, amely kOlOnbezik a 08 01 11461 40 

08 01 17* festekek es Iakkok eltavolitasabOl szarmazo, szerves oldoszereket 
vagy egyeb veszelyes anyagokat tartalmazo hulladek 65 

08 01 18 
festekek 	es 	Iakkok 	eltavolitasabol 	szarmazo 	hulladek, 	amely 
kOltinbozik a 08 01 17461 40 

08 01 21* festekek es Iakkok eltavolitasara hasznalt, hulladekka valt anyagok 70 

08 03 nyomdafestekek gyartasabol, kiszerelesebol, forgalmazasabol 
es felhasznalasabOl szarmazo hulladek 

08 03 17* veszelyes anyagokat tartalmazO, hulladekka valt toner 145 
08 03 18 hulladekka valt toner, amely kOlOnbozik a 08 03 17-tol 30 

08 04 
ragasztok 	es 	t6mit6anyagok 	gyartasabol, 	kiszereles61361, 
forgalmazasabOl 	es 	felhasznalasabol 	szarmazo 	hulladek 
(a vizhatlanito termekeket is beleertve) 

08 04 09* szerves oldOszereket vagy mas veszelyes anyagokat tartalmazO 
ragasztOk, temitoanyagok hulladeka 50 

08 04 10 
ragasztok, 	tOmitoanyagok 	hulladeka, 	amely 	kulonbozik 	a 
08 04 09461 40 

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 

09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 
09 01 07 ezustOt vagy ezastvegyUleteket tartalrnaz6 fotOfilm es -pal* 30 
09 01 08 ezOstOt vagy ezastvegyOleteket nem tartalmazo fotofilm es -papir 30 
09 01 10 egyszer hasznalatos fenykepezogep, aramforras nelkal 70 

09 01 11* 
egyszer 	hasznalatos 	fenykepezogep, 	amely 	a 	16 	06 	01, 
a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosit6 kOddal je101t tetelekhez 
tartozO aramforrast is tartalmaz 

70 

09 01 12 
aramforrast 	is 	tartalmazO, 	egyszer hasznalatos 	fenykepezogep, 
amely kalOnbozik a 09 01 11461 70 

12 FEMEK, 	MUANYAGOK 	ALAK1TASABOL, 	FIZIKAI 	ES 
MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK 

12 01 femek 	es 	miianyagok 	alakitasabOl, 	fizikai 	es 	mechanikai 
feltiletkezelesebolszarmazo hulladek 

12 01 01 vasfem reszek es esztergaforgacs 10 
12 01 02 vasfem reszek es por 10 
12 01 03 nemvas fern reszelek es esztergaforgacs 10 
12 01 04 nemvas fern reszek es por 10 
12 01 10* szintetikus gepolaj 10 
12 01 13 hegesztesi hulladek 10 

12 01 21 elhasznalt csiszoloanyagok es eszkoz, amelyek kOlOnbOznek a 12 
01 20461 10 

13 
OLAJHULLADEK 	ES 	A 	FOLYEKONY 	UZEMANYAG 
HULLADEKA (kiveve az etolajokat, valamint a 05 es a 12 
focsoportokban meghatarozott hulladekot) 

13 02 motor-, hajtornii- es kenoolaj hulladek 

13 02 05* asvanyolaj alapO, klOrvegyOletet nem tartalmazo motor-, hajtOmii- es 
kenoolaj 450 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtOrnii- es kenoolaj 200 
13 02 07* biologiailag kOnnyen lebomIO motor-, hajtornii- es kenoolaj 160 
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15 
CSOMAGOLASI 	HULLADEK; 	KOZELEBBROL 	MEG 	NEM 
HATAROZOTT 	FELITATO 	ANYAGOK 	(ABSZORBENSEK), 
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 

15 01 csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyfijtott 
telepillesi csomagolasi hullaclekot) 

15 01 01 papir es karton csomagolasi hulladek 43 000 
15 01 02 mtlianyag csomagolasi hulladek 42 500 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 3 240 
15 01 04 fern csomagolasi hulladek 14 700 
15 01 05 vegyes Osszetetelii kompozit csomagolasi hulladek 7 075 
15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 24 500 
15 01 07 Oveg csomagolasi hulladek 27 500 
15 01 09 textil csomagolasi hulladek 2 850 

15 01 10* 
veszelyes 	anyagokat 	maradekkent 	tartalmazo 	vagy 	azokkal 
szennyezett csomagolasi hulladek 420 

15 01 11* 
veszelyes, szilard porOzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo fembol 
keszOlt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	kiOrCilt 	hajtOgazos 
palackokat 

225 

16 A 	HULLADEKJEGYZEKBEN 	KOZELEBBROL 	MEG 	NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kozlekedds 	(szallitas) 	killonbozo 	terilleteiral 	szarmazo 
hulladekka valt gepjarmili (ideertve a terepjaro jarmiivet is), a 
hulladekka 	valt 	gdpjarmii 	bontasabol, 	valamint 
karbantartasabol 	szarmazo 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 
14 feicsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 03 hulladekka valt gumiabroncsok 6 250 
16 01 07* olajszOrO 130 
16 01 13* fekfolyadek 115 
16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmazO fagyallo folyadek 220 
16 01 15 fagyallo folyadek, amely kUlbnbezik a 16 01 14461 60 
16 01 17 vasfemek 260 
16 01 18 nemvas femek 260 
16 01 19 muanyagok 220 

16 01 20 Oveg 460 
16 02 elektromos es elektronikus berendezesek hullacleka 

16 02 11* 
klor-fluor-szenhidrogeneket (HCFC, HFC) tartalmazo hasznalatbol 
kivont berendezes 70 

16 02 13* 
veszelyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezes, amely 
kOlOnbOzik a 16 02 0946116 02 12-ig terjedo hulladektipusoktol 

70 

16 02 14 
kiselejtezett 	berendezes, 	amely 	kOlonbOzik 	a 	16 	02 	09-tol 
16 02 13-ig terjedo hulladektipusoktO1 

150 

16 02 16 
kiselejtezett berendezesbol eltavolitott anyag, amely kulOnbOzik a 
16 02 15-tol 

150 

16 06 elemek 6s akkumulatorok 

16 06 01* Olomakkumulatorok 700 

16 06 02* nikkel-kadmium elemek 80 

16 06 03* higanyt tartalmazo elemek 80 

16 06 04 lOgos akkumulatorok (kiveve a 16 06 03) 60 

16 06 05 egyeb elemek es akkumulatorok 60 

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

17 01 beton, tegla, cserdp es keramia 

17 01 01 beton 15 000 
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17 01 02 tegla 15 000 

17 01 03 cserep es keramia 11 600 

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

74 400 

17 02 fa, Uveg es mfianyag 
17 02 01 fa 500 
17 02 02 Oveg 4 600 
17 02 03 miianyag 2 800 
17 03 bitumen keverek, szenkatrany es katranytermek 
17 03 02 bitumen keverek, amely kOlonbOzik a 17 03 01461 5 250 
17 04 femek (beleertve azok otvozeteit is) 
17 04 01 vorOsrez, bronz, sargarez 280 
17 04 02 aluminium 300 
17 04 03 olom 230 
17 04 04 cink 230 
17 04 05 vas es acel 315 
17 04 06 on 230 
17 04 07 femkeverek 315 
17 04 11 kabel, amely kUlOnbOzik a 17 04 10461 190 

17 05 
fold (ideertve a szennyezett terOletekrol szarmazo kitermelt 
foldet), kovek es kotrasi medda 

17 05 04 fOld es kOvek, amelyek killOnbOznek a 17 05 03461 13 050 
17 06 szigeteloanyagokat es azbesztet tartalmaz6 epittianyag 
17 06 04 szigetelo anyag, amely kOlOnbOzik a 17 06 01 es a 17 06 03461 1 550 
17 08 gipsz alapti epithanyag 
17 08 02 gipsz-alapb epitoanyag, amely kOlOnbOzik a 17 08 01461 5 150 
17 09 egyeb epitesi-bontasi hulladek 

17 09 04 kevert epitesi-bontasi hulladek, amely kOlOnbOzik a 17 09 01461, a 
17 09 02-tol es a 17 09 03-tol 25 250 

20 

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

20 01 elkOlonitetten gyfijtott hulladek frakci6k (kiveve a 15 01) 
20 01 01 papir es karton 43 000 
20 01 02 uveg 17 800 
20 01 08 biologiailag lebom16 konyhai es etkezdei hulladek 1 200 
20 01 10 ruhanem0 5 500 
20 01 11 textiliak 3 030 
20 01 13* oldOszerek 90 
20 01 14* savak 90 
20 01 15* lOgok 90 
20 01 17* fenykepeszeti vegyszer 30 
20 01 19* novenyvedo szer 200 
20 01 21* fenycsOvek es egyeb higanytartalmu hulladek 140 
20 01 23* klor-fluor-szenhidrogent tartalmazO kiselejtezett berendezes 30 
20 01 25 etolaj es zsir 2 600 
20 01 26* olaj es zsir, amely ki3lOnbOzik a 20 01 25461 347 

20 01 27* veszelyes 	anyagokat 	tartalmaz6 	festekek, 	tintak, 	ragasztOk 	es 
gyantak 570 

20 01 28 festekek, tintak, ragasztOk es gyantak, amelyek kUlOnbOznek a 
20 01 27461 1 380 

20 01 29* veszelyes anyagokat tartalmazo nnososzer 160 
20 01 30 mosOszerek, amelyek kOlOnbOznek a 20 01 29-tol 1 140 

20 01 33* 
elemek es akkumulatorok, amelyek kOzOtt a 16 06 01, a 16 06 02 
vagy a 16 06 03 azonosito kOddal je101t elemek es akkumulatorok is 
megtalalhatok 

835 

20 01 34 elemek es akkumulatorok, amelyek kijlOnbOznek a 20 01 33-t61 2 590 
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20 01 35* 
veszelyes 	anyagokat 	tartalmazO, 	kiselejtezett 	elektromos 	es 
elektronikus berendezesek, amelyek kOlonbOznek a 20 01 21-WI es 
a 20 01 23-t61 

1 100 

20 01 36 
kiselejtezett elektromos 	es elektronikus 	berendezesek, 	amelyek 
kOlOnboznek a 20 01 21-t61, a 20 01 23-tol es a 20 01 35461 6 400 

20 01 37* veszelyes anyagokat tartalmazo fa 90 
20 01 38 fa, amely kalenbozik a 20 01 37461 2 560 
20 01 39 mCianyagok 19 600 
20 01 40 femek 3 600 

20 02 kertekbol es parkokbol szarmazo hulladek (a temet6i hulladekot 
is beleertve) 

20 02 01 biologiailag lebomlo hulladek 60 300 
20 02 02 talaj es kOvek 3 350 
20 02 03 egyeb, biolOgiailag lebonthatatlan hulladek 1 000 
20 03 egyeb teleptilesi hulladek 
20 03 01 egyeb telepOlesi hulladek, ideertve a vegyes telepOlesi hulladekot is 302 000 
20 03 02 piacokon kepzodo hulladek 11 000 
20 03 03 OttisztitasbOl szarmazo nnaradek hulladek 1 500 
20 03 04 oldOmedencebol szarmazo iszap 2 500 
20 03 06 szennyviztisztitasbOlszarmaz6 hulladek 1 000 
20 03 07 lomhulladek 47 400 
Osszesen: 898 062 

3.) Engedelyezett hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg tertilete:  

KOzszolgaltato hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseget Abaiijalpar, Abaujker, AbaOjlak, 
Abaujszanto, AbaCijszolnok, AbaCijvar, Abod, Aggtelek, Alacska, Alsoberecki, AlsOdobsza, Alsogagy, 
Alsoregmec, AlsOszuha, AlsOtelekes, AlsOvadasz, Alsozsolca, Arka, Arlo, Arn6t, Arokto, AszaI6, 
Baktakek, Balajt, Banhorvati, Banreve, BaskO, Becskehaza, Bekecs, Berente, Beret, Berzek, 
Bodroghalom, Bodrogkeresztur, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, BOdvalenke, BodvarakO, BOdvaszilas, 
Bogacs, BoldogkoOjfalu, Boldogkovaralja, Boldva, Borsodbota, Borsodgeszt, Borsodivanka, 
Borsodnadasd, BorsodszentgyOrgy, Borsodszirak, Bozsva, Bocs, Bakkabrany, BOkkaranyos, 
BOkkmogyorOsd, BOkkszentkereszt, BOkkzserc, BOttos, Csenyete, Cserepfalu, Cserepvaralja, 
Csernely, Csincse, Csobad, Csobaj, Csokvaomany, Damak, Debrete, Dedestapolcsany, Detek, 
Domahaza, Doveny, Dubicsany, Edeleny, EgerlOvo, Egerszog, Emod, Encs, Erdobenye, Erdohorvati, 
Faj, Fancsal, Farkaslyuk, Felsoberecki, Felsodobsza, Felsagagy, FelsOkelecseny, Felsonyarad, 
Felsoregmec, Felsotelekes, FelsOvadasz, FelsOzsolca, Filkehaza, Fony, Forr6, FulOkercs, FOzer, 
FLizerkajata, FOzerkomlos, Rizerradvany, Gadna, Gagyapati, Gagybator, Gagyvendegi, Galvacs, 
Garadna, Gelej, Gesztely, Gibart, Girincs, Golop, GOmOrszOlos, GOnc, Goncruszka, Gyorgytarlo, 
Halmaj, Hangacs, Hangony, Haromhuta, Harsany, Hegymeg, Hejce, Hejobaba, HejokeresztOr, 
Hey*Or( Hej6papi, HejOszalonta, HercegkOt, Hernadbild, Hernadcece, Hernadkak, Hernadkercs, 
Hernadnemeti, Hernadpetri, Hernadszentandras, Hernadszurdok, Hernadvecse, Het, Hidasnemeti, 
Hidvegard6, Ho1161-laza, Homrogd, Igrici, Imola, Inancs, [rota, Izsofalva, Jakfalva, Jardanhaza, Josvafo, 
Kacs, KanO, Kany, Karcsa, Karos, Kazincbarcika, Kazsmark, Keked, Kelemer, KenezI6, Keresztete, 
Kesznyeten, KiraId, Kiscsecs, KisgyOr, Kishuta, Kiskinizs, Kissikator, Kistokaj, Komjati, KomlOska, 
Kond6, Korlat, Kovacsvagas, KOrbm, Krasznokvajda, Kupa, Kurityan, Ladbeseny6, Lak, Legyesbenye, 
Leh, LenarddarOc, Litka, Mad, Makkoshotyka, Malyi, Malyinka, Martonyi, Megyasz6, Mera, Meszes, 
Mezocsat, Mezokeresztes, MezOkOvesd, MezOnagymihaly, MezOnyarad, Mezozombor, MikOhaza, 
Miskolc, Mogyoroska, Monaj, Monok, Macsony, 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, Regec, Repashuta, Rudabanya, Rudolftelep, Sajobabony, 
SajOecseg, Sajogalgoc, SajOhidveg, SajOivanka, SajOkapolna, Sajokaza, SajokeresztUr, SajOlad, 
SajOlaszlofalva, Saj6mercse, SajOnemeti, SajOoros, Sajopalfala, Sajopetri, SajopOspOki, Saj6senye, 
SajOszentpeter, SajOszOged, Sajovannos, SajOvelezd, Saly, Sarazsadany, Sarospatak, Sata, 
Satoralja0jhely, Selyeb, Serenyfalva, Sima, SOstofalva, Szakacsi, Szakald, Szalaszend, Szalonna, 
Szaszfa, Szegi, Szegilong, Szemere, SzendrO, Szendrolad, Szentistvan, Szentistvanbaksa, Szerencs, 
SzikszO, Szin, Szinpetri, Szirmabeseny6, Szomolya, SzOgliget, SzOlosardO, Szuhafo, Szuhakallo, 
Szuhogy, Taktabaj, Taktaharkany, Taktakenez, Taktaszada, -faIlya, Tarcal, Tard, Tardona, 
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Telkibanya, Teresztenye, Tibolddaroc, Tiszababolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszaladany, 
TiszalUc, Tiszapalkonya, Tiszatardos, Tiszatarjan, Tisza0jvaros, Tiszavalk, Tokaj, Tolcsva, Tomor, 
Tornabarakony, Tornakapolna, Tornanadaska, Tornaszentandras, Tornaszentjakab, Tornyosnemeti, 
Trizs, Ujcsanalos, Uppony, Vadna, Vagashuta, Vajdacska, Varnosujfalu, Varbo, Varboc, Vatta, 
Vilmany, Vilyvitany, Viss, Visz1O, Vizsoly, Zadorfalva, Zalkod, Ziliz, Zubogy, Zsujta kOzigazgatasi 
terijleten vegezheti. 

4.) Telephelyek:  

3527 Miskolc, Besenyoi Ut 26., KTJ: 102705983, 
hulladekgAto udvar: 3916 Bodrogkeresztur, 0172/33 hrsz., KTJ: 102593771, 
hulladekgyOjto udvar: 3521 Miskolc, Bogancs u. 0156/22 hrsz., KTJ: 101811476, 
hulladekgyajto udvar: 3671 Borsodnadasd, kUlterulet 058/1 hrsz., KTJ: 102660936, 
hulladekgyOjto udvar: 3780 Edeleny, 050/3 hrsz., KTJ: 102546308, 
hulladekgyilijto udvar: 3860 Encs, 543/12 hrsz., KTJ: 102586681, 
hulladekgyiijto udvar: 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 65. 4752/3 hrsz., KTJ: 101857577, 
hulladekgyiljtO udvar: 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz., KTJ: 102546294, 
hulladekgyOjto udvar: 3533 Miskolc, Lorantffy Zs. u. 33783/3 hrsz., KTJ: 101717237, 
hulladekgyilijto udvar: 3433 Nyekladhaza, 0217/21 hrsz., KTJ: 102546319, 
hulladekgyilijto udvar: 3600 Ozd, 7997/3 hrsz., KTJ: 102660925, 
hulladekgyajto udvar: 3600 Ozd, 9255 hrsz., KTJ: 101863899, 
hulladekgytlijto udvar: 3630 Putnok, 0123/15 hrsz., KTJ: 102546342, 
hulladekgyOjto udvar: 3980 Satoraljabjhely, 11021/8 hrsz., KTJ: 102593793, 
hulladekgyCijto udvar: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7. 2150/11 hrsz., KTJ: 101717499, 
hulladekgyOjto udvar: 3800 Szikszo, 069/2 hrsz., 102546227, 
hulladekgyilijto udvar: 3580 Tiszaiijvaros, Perenyi Peter Ut 1144/39 hrsz., KTJ: 102160997. 

Bevezetendo biztonsagi es elovipyazatossagi intezkedesekre vonatkozo kovetelmenyek:  

1. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseget KOzszolgaltatO kizarOlag a 
11/3. pontban felsorolt telepOlesek 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 hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenysege soran nem lepheti tUl 
jelen hatarozatban szereplO eves mennyisegeket. 

4. Ha a jogszabalyban foglalt osszekeveresi tilalom ellenere a haztartasi, vagy a haztartasi 
hulladekhoz hasonlo hulladek gyCljtesere szolgalo gyOjtoedenybe veszelyes hulladek ker01, a 
KerszolgaltatOnak a veszelyes hulladekot az elszallitast megelozoen, vagy a telephelyere 
tOrteno beszallitast kOvetoen a nem veszelyes hulladektol el kell kCilanitenie, ha erre a 
miiszaki lehetosegei biztositottak. 

5. A minOsitesi engedely nem mentesit az egyeb engedelyek meglete al61, hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatasi tevekenyseg megfelelo hulladekgazdalkodasi engedely birtokaban 
vegezheto. 

6. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas soran atvett es szallitott hulladekok kizarolag 
engedellyel rendelkezo hulladekkezelo reszere adhatOak at az engedelyeben szereplo atveteli 
mennyiseg erejeig. 

7. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas teljesitese csak torvenyben vagy kormanyrendeletben 
meghatarozott esetekben szCineteltethetti vagy korlatozhato, valamint az ingatlanhasznalo 
keresere onkormanyzati rendeletben meghatarozott esetekben szOneteltetheto. 

8. KOzszolgaltatO az onkormanyzati hulladekgazdalkodasi kOzfeladat folyamatos ellatasarol 
gondoskodni kOteles a kOzszolgaltatasi terOleten. 

9. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kereteben KozszolgaltatO kOteles az ingatlanhasznalo 
altal KOzszolgaltato szallitoeszkOzehez rendszeresitett gyiljtoedenyben gyajtOtt telepeilesi 
hulladekot, haztartasban kepzodo zOldhulladekot, vegyes hulladekot, elkillOnitetten gyiljtOtt 
hulladekot osszegyOjteni es elszallitani, a lomtalanitas korebe tartozo lomhulladekokat az 
ingatlanhasznalOtol osszegyujteni, atvenni es elszallitani, valamint az altala Ozemeltetett 
hulladekgyilijt6 ponton, hulladekgyilijto udvaron gyilijtOtt vagy atveteli helyen atvett hulladekot 
Osszegyujteni es elszallitani a mindenkori jogszabalyi eloirasok figyelembevetelevel. 
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10. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kereteben KOzszolgaltata Viteles az elhagyott, vagy 
ellentirizetlen kOrOlmenyek kOzott elhelyezett hulladekot OsszegyOjteni, elszallitani, 
gondoskodni az elhagyott vagy ellenorizetlen kOrOlmenyek kOzOtt elhelyezett hulladek 
kezeleserol, ha erre a telepOlesi Onkormanyzattal megkotott hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatasi szerzOdese kiterjed. 

11. KbzszolgaltatOnak gondoskodnia kell a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kOrebe tartoza 
hulladek kezeleserd. 

12. KOzszolgaltatonak Iegalabb evente egy alkalommal gondoskodnia kell a lonntalanitas 
megszervezeseral, a lomtalanItas soran KOzszolgaltatonak atadott vagy a kOzterOletre 
helyezett lomhulladek atveteler61, OsszegyOjteser(51, elszallitasarol. 

13. KozszolgaltatO hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatason kivOli egyeb hulladekgazdalkodasi 
engedelyhez vagy nyilvantartasba vetelhez kOtbtt hulladekgazdalkodasi tevekenyseget [(Metes 
Ogy megszervezni, hogy az a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget ne 
veszelyeztesse. 

14. Ktizszolgaltato hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatason kivOli egyeb hulladekgazdalkodasi 
engedelyhez, illetve nyilvantartasba vetelhez katOtt hulladekgazdalkodasi tevekenysegebol 
szarmazo eredmenyet kOteles a kelzszolgaltatasra forditani. 

15. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kbrebe tartozO hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi 
es adatszolgaltatasi kotelezettsegek teljesiteserol a KozszolgaltatOnak gondoskodnia kell. 

16. KOzszolgaltatO kOteles az ingatlanhasznalOt folyamatosan tajekortatni az elkOlonitett gyujtes 
Osztonzese es hatekonysaganak nevelese erdekeben jogszabalyban meghatarozott 
tartalommal es nnOdon. 

17. KOzszolgaltato kOteles biztositani, hogy az ingatlanhasznalO a vegyes hulladek gyCijtesehez 
legalabb 2 kulenbOzo Ormertek0 gyOjttiedeny kaz01 valaszthasson. A gyOjtaedeny meretenek 
igazodnia kell az erintett ingatlanon kepzodo hulladek mennyisegehez, valamint meg kell 
felelnie a hatalyos jogszabalyi eloirasoknak. 

18. Kfizszolgaltato kOteles a telepOlesi hulladek elkUldnitett gyOjtesere szolgalo gyOjtoedenyt 
a gyCijteiedenyben elhelyezheto hulladekfajtara es -jellegre vagy -tipusra utalo, egyertelmuen 
felismerhetii es megkOlOnbOztetheto szinnel, valamint jelzessel vagy felirattal ellatni. 
A feliratnak tartOsnak, jol lathatonak es olvashatOnak kell lennie. Ha a telep0lesi hulladekot 
hulladekgyOjta zsakban gyOjtik, a zsakot olyan szinnel, jelzessel vagy felirattal kell ellatni, 
amelybol egyertelmCien kider01, hogy a zsak milyen hulladekot tartalmaz. 

19. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozO hulladek elszallitasat zarhatO kontener 
vagy a kiporzast es kiszorodast megakadalyozO, ideiglenes takarasu kontener alkalmazasaval 
es az e felteteleket biztositO, az egyes hulladekfajtak atvetelere alkalmas felepitmennyel 
rendelkezo celgeppel, szallItojarmOvel kell vegezni a kbrnyezet veszelyezteteset, 
szennyezeset, karositasat kizarO mOdon. 

20. KOzszolgaltatOnak az elkOlOnitetten gyOjtOtt telepOlesi hulladekot szOkseg szerinti 
gyakorisaggal, a vegyes tovabba mas fajtajO, jelleg0 vagy tipus0 hulladektOI elkOlOratve kell 

21. KOzszolgaltatonak — ha jogszabaly elteroen nem rendelkezik — a vegyes hulladek 
osszegyOjteserol es elszallitasarol hetente legalabb egy alkalommal gondoskodnia kell. 

22. KOzszolgaltatonak — jogszabalyban foglalt kivetellel — az ingatlanhasznalotOI legalabb 
a muanyag-, fem-, papir- es vegyes hulladekot hazhoz meno gyOjtesi rendszerben kell 
elszallitania. 

23. Amennyiben KfizszolgaltatO hulladekgyiljto udvart Ozemeltet, biztositania kell az egyes 
hulladekgazdalkodasi letesItmenyek kialakitasanak es Ozemeltetesenek szabalyairol szolO 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 
1. mellekleteben meghatarozott nnCianyag-, fern- es papirhulladek elkOlifinitett gyOjteset az 
altala Ozemeltetett hulladekgyCijto udvarban is. Ha az Oveghulladek elkulenitett gyCljteset a 
KOzszolgaltatO hazhoz meno gyOjtesi rendszer kereteben nem biztositja, az Oveghulladekot 
legalabb hulladekgyCijto udvarban es hulladekgyCijto szigeten kell atvennie. 

24. Ha a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kbrebe tartozO hulladek Kozszolgaltato altal 
terteno atvetelekor, OsszegyCijtesekor, elszallitasakor a hulladek a gyOjtoedenybol kiesik vagy 
kiszOrOdik, a hulladek felszedeserol es elszallitasarol, valamint a terUlet megtisztitasarol 
KozszolgaltatOnak haladektalanul gondoskodnia kell. 

25. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kCirebe tartozO hulladek ingatlanhasznalotol tOrten(5 
atvetelet, esszegyujteset es elszallitasat vegzO Kerszolgaltato gyCljtOjarmCiven munkat vegzo 
alkalmazottak kbzul legalabb egy jelenlevonek a hulladek atvetelere, OsszegyCljtesere 
vonatkozd alapfoku szakirany0 kepesitessel kell rendelkeznie. 
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26. Kozszolgaltato az elkOlOnitetten gyilijtOtt hulladek hasznositasat vagy artalmatlanitasat 
megelOzOen gondoskodik a hulladek valogatomilibe tOrteno elszallitasarol, valamint a 
hasznosithato Osszetevoknek elOkeszitO mCivelet Otjan tOrteno valogatasarol. 

27. Anyagaban kell hasznositani a valogatOmCiben valogatott olyan hulladekot, amely anyaganak 
osszetetele es minOsege alapjan erre alkalmas. 

28. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozo hulladek hulladeklerakOban csak a 
jogszabalyban leirtak teljesCilese eseten rakhato le. 

29. KOzszolgeltatO hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenysege a masodlagos hulladekok 
1(1=01 kizarolag a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltates kbreben Osszegy(ijtOtt, etvett, illetve 
elszallitott hulladekok kezelese soran kepzOdo, tovabbi kezelest igenylo mesodlagos 
hulladekokra terjedhet ki. 

30. KOzszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kOzszolgeltatesi tevekenysege soran 
maradektalanul be kell tartania a jogszabalyi elOirasokat. 

31. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzodes felmondasa eseten a felmondasi id6 alatt 
Kozszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast valtozatlanul el kell latnia. 

32. KOzszolgaltatO a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzOdesben, valamint 
jogszabalyban meghatarozott celok elerese erdekeben a hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatas ellatasara csak olyan kozszolgaltatoi alvallalkozot vehet igenybe, amely a 
tevekenyseg ellatasahoz megfeleI6 hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezik az 
engedelyeben szereplo hulladekok tekinteteben az ott engedelyezett mennyiseg erejeig. 

33. KOzszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg ellatasahoz igenybe 
vett kOzszolgaltatOi alvallalkozOinak meg kell felelniCik a mindenkori jogszabalyi eloirasoknak. 

34. KOzszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg ellatasahoz igenybe 
vett kozszolgeltatOi alvellalkozok szemelyeben, illetve a kOzszolgaltatoi alvallalkozok 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseget erinto hulladekgazdalkodasi 
engedelyeiben bekovetkezett valtozasokat a jogszabalyban eloirt hataridon be101 be kell 
jelenten ie. 

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

36. KOzszolgaltato kOteles a telepalesi onkormanyzat, az Onkormanyzatok tarsulesa, valamint a 
Koordinalo szery mint vagyonkezelo altal a reszere Cizemeltetesre atadott letesitmenyeket, 
eszkOzOket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatassal erintett 
egyeb hulladekgazdalkodasi letesitmenyt Cizemeltetni. 

37. KOzszolgeltatO koteles a jogszabalyban foglalt eloirasoknak megfelelO Ogyfelszolgalatot 
milikOdtetni. 

IV.  

Jelen minositesi engedely 2023. augusztus 31. napjaig hatalyos. 

V.  

A Kormanyhivatal KOzszolgaltatonak a 20 01 26* azonosito kOdu hulled& tekinteteben a jelen 
engedely II. 2.) pontjaban szereplo tablazatban feltOntetett hulladek mennyiseget meghalado kerelmet 
elutasitja. 

VI.  

Jelen adatvaltozas bejelentesi eljarasaban a Kormanyhivatal megallapitotta, hogy 30.000,- Ft, azaz 
harmincezer forint Osszegii eljarasi kOltseg merCilt fel, amelyet Kozszolgaltato megfizetett. 

VII.  

A hatarozat ellen kOzigazgatasi Citon tovebbi jogorvoslatnak helye nincs, az kezbesitessel veglegesse 
velik, ellene kOzigazgatasi per indithato — az okozott jogserelemre hivatkozassal — a kOzlest61 
szamitott harminc napon belCil a Fovarosi TOrvenyszeknek cimzett, de a Kormanyhivatalhoz 3 
peldanyban iresban benyujtott keresettel lehet kerni. A birosag a pert targyalason kiv01 biralja el, a 
felek barmelyikenek kerelmere vagy ha szuksegesnek tartja targyalast tart. 
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INDOKOLAS 

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

KOzszolgaltato a hulladekgazdalkodasi keizszolgaltatasi tevekenyseg minositese iranti eljarasokert, 
valamint az igazgatasi jelleg0 szolgaltatasert fizetendo igazgatasi szolgaltatasi dijakrol szolo 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. 

A Kormanyhivatal a kerelmet megvizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekn51 szolo 2012. evi 
CLXXXV. tbrvenyben (a tovabbiakban: Ht.), a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg 
minOsiteserol szolo 2013. evi CXXV. torvenyben (a tovabbiakban: Mtv.), a hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatas vegzesenek felteteleird szOIO 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. Mizszolgaltato nyilatkozatot tett, hogy Onkormanyzati 
adohatosaggal szemben kOztartozasa nincs, valamint benAtotta az allarni adohatosag 30 napnal 
nem regebbi igazolasanak masolatat arra vonatkozOan, hogy KOzszolgaltatOnak az Miami 
adOhatOsagnal lejart keiztartozasa nincs. 

KOzszolgaltatO nyilatkozott, hogy olyan hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezo gazdalkodi5 
szervezetnek minos01, amelyben a telepOlesi Onkormanyzatok, valamint Onkormanyzati tarsulasok a 
szavazatok tobbsegevel tulajdoni hanyaduk alapjan kozvetve rendelkeznek, es a tarsasag 
tulajdonosakent jogosultak arra, hogy a vezeto tisztsegviselOk es a felOgyelobizottsag tagjai tobbseget 
megvalasszak vagy visszahivjak. 

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

Kormanyhivatal az engedelyezesi &Ares 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: 

„2. hulladekgazdalkodasi kOzszolgeltatas kOrebe 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 kezeleseb61 szermaz6 
masodlagos hulladekot is; 
3. masodlagos hulladek: a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartoz6 hulladek kezelese 
soran kepzOdO, tovabbi kezelest igeny10 maradek hulladek;" 

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

„A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kereteben a kOzszolgaltatO: 
a) az ingatlanhasznalOk altal a kOzszolgaltatO szallitOeszkOzehez rendszeresitett gyOjtOedenyben 
gyOjtOtt telepOlesi hulladekot az ingatlanhasznalOkt61 OsszegyOjti es elszallitja - ideertve a 
heztartasban kepz6dO zOldhulladek, vegyes hulladek, valamint az elkOldnitetten gyOjtOtt hulladek 
OsszegyOjteset es elszellitasat is, 
b) a lomtalanitas kOrebe tartozo lomhulladekot az ingatlanhasznelOkt61 OsszegyOjti, illetve atveszi es 
elszellitja, 
c) az altala Ozemeltetett hulladekgyOjtO ponton, hulladekgyOjtO udvaron gyOjtOtt vagy atveteli helyen 
atvett hulladekot OsszegyOjti Os elszallitja, 
d) az elhagyott, illetve ellenOrizetlen kOralmenyek kozOtt elhelyezett hulladekot OsszegyOjti, 
elszellitja es gondoskodik a hulladek kezeleserOl, ha erre a telepOlesi Onkormenyzattal megkOtOtt 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatesi szerzOdese kiterjed," 
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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 	hulladekgyOjto 	udvarban 
gyilijtheto hulladekok. KOzszolgaltatO nem Ozemeltet hulladekgyajtO udvart, valamint kerelmehez nem 
csatolt hulladekgyCijta udvar azemeltetesere vonatkozO — sajat, vagy alvallalkozo nevere szolO —
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 
tartozik a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kOrebe, ezert a Kormanyhivatal Kozszolgaltato ezen 
hulladekra vonatkozo kerelmet elutasitotta. 

A Kormanyhivatal PE/KTF/7180-4/2017. Ogyiratszam0 engedely kiadasaval KOzszolgaltatot NI. 
minositesi osztalyba sorolta es reszere a hulladekgazdalkodasi kbzszolgaltatasi tevekenyseg 
vegzesere vonatkozo minositesi engedelyt adott ki. 

KOzszolgaltatotol 2020. jOnius 25. napjan a PE/KTF/7180-4/2017. Cigyiratszarn0 minositesi engedely 
hatalyanak meghosszabbitasa iranti kerelem erkezett a Kormanyhivatalhoz. 

A Kormanyhivatal a kerelmet nnegvizsgalta es megallapitotta, hogy a PE/KTF/7180-4/2017. 
Ogyiratszam0 minositesi engedelyben foglaltakhoz kepest valtozas kOvetkezett be K5zszolgaltato 
hulladekgazdalkodasi kazszolgaltatasi 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. 

Kerszolgaltatotol 2020. jOlius 23. napjan a Kormanyhivatalhoz erkezett beadvanyban a 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban tOrtenti valtozas miatti adatvaltozasi bejelentes 
erkezett. 

KOzszolgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott — KOzszolgaltato 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget &into adataiban ter-tent) valtozas eseten szakseges — 30.000,- Ft 
igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette. 

A Kormanyhivatal megallapitotta, hogy a minositesi engedelyben szereplo, a hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatasi tevekenysegbe bevont hulladekok mennyisegere, tipusara, a ki5zszolgaltatasba 
bevont telepulesekre, telephelyekre KOzszolgaltato, valamint a kozszolgaltatoi alvallalkozak 
hulladekgazdalkodasi engedelyei kiterjednek. 

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy KOzszolgaltato 
PE/KTF/7180-4/2017. Ogyiratszamon kiadott minositesi engedellyel rendelkezik. 

Az Mtv. 17. § (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal PE/KTFO/03748-6/2020. Ogyiratszamon Cij 
minositesi engedelyt adott ki KOzszolgaltato reszere, es az engedely kiadasaval egyidejtilleg a 
PE/KTF/7180-4/2017. Ogyiratszamon kiadott minositesi engedelyt visszavonta. 

A Kormanyhivatal az adatvaltozast kOvettien megallapitotta, hogy a PE/KTFO/03748-6/2020. 
Cigyiratszarn0 minositesi engedely meghosszabbitasanak akadalya nincs, ezert KozszolgaltatO 
kerelmere 	a 	PE/KTFO/03748-6/2020 	iktatOszam0 	minositesi 	engedely 	hatalyat 
PE/KTFO/03650-5/2020. CigyiratszamO hatarozataval az Mtv. 13. § (2) bekezdese alapjan 
meg hosszabbitotta. 

KOzszolgaltatotOI 2020. december 15. napjan a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erintO adataiban 
WI-tend valtozas miatti adatvaltozasi bejelentes erkezett a hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, a 
kozszolgaltatasi tevekenysegbe bevont hulladekok tipusaban es mennyisegeben, valamint a 
telephelyekben bekbvetkezett valtozasok tekinteteben. 
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A Kormanyhivatal megallapitotta, hogy a minositesi engedely 1. szama mellekleteben szereplO 
kOzszolgaltatoi alvallalkozo, a MiReHu Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Korlatolt 
FelelOssegu Tarsasag B0-08/KT/00675-2/2018., BO/16/14731-4/2016. Ogyiratszamokon mOdositott, 
4360-10/2015. Ogyiratszam0 hulladekgazdalkodasi engedelye 2020. augusztus 31. napjaig volt 
hatalyos. 

KerszolgaltatO a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott - KozszolgaltatO 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban tOrteno valtozas eseten szakseges - 30.000,- Ft 
igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette. 

KozszolgaltatO az adatvaltozasi eljaras soran kerte a 20 01 26* azonosito kodO hulladek 
mennyisegenek naveleset az eddigi 300 t/ev mennyiseg helyett 350 t/ev mennyisegre. 
A Kormanyhivatal PE/KTFO/03748-9/2020. Ogyiratszamon felhivta KOzszolgaltatot, annak 
igazolasara, hogy hulladekgazdalkodasi engedelyei, valamint kerszolgaltatOi alvallalkozoinak 
hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan biztosItott-e a kerelmezett mennyiseg. 

Kerszolgaltato altal megkUldOtt hulladekgazdalkodasi engedelyek alapjan a 20 01 26* azonositO kadO 
hulladek eseten 347 t/ev mennyiseg biztositott, igy az ezen mennyiseg feletti kerelmet Kormanyhivatal 
elutasitotta. 

A Kormanyhivatal megallapitotta, hogy jelen minositesi engedelyben szereplO hulladekok tipusara es 
mennyisegere, a telepOlesekre, valamint a telephelyekre KOzszolgaltato hulladekgazdalkodasi 
engedelyei kiterjednek. 

A Kormanyhivatal az eljaras soran megallapitotta, hogy KOzszolgaltato PE/KTFO/03650-5/2020. 
ugyiratszamon meghosszabbitott, PE/KTFO/03748-6/2020. Ogyiratszamon kiadott minositesi 
engedellyel rendelkezik. 

Az Mtv. 17. § (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal Cij minositesi engedelyt adott ki Kerszolgaltato 
reszere, es az engedely kiadasaval egyidejuleg a PE/KTFO/03650-5/2020. Ogyiratszamon 
meghosszabbitott, PE/KTFO/03748-6/2020. Ogyiratszamon kiadott minositesi engedelyt visszavonta. 

KOzszolgaltatO keteles a minositesi engedely kiallitasanak alapjaul szolgalo felteteleknek az engedely 
idobeli hatalya alatt folyamatosan megfelelni, igy kOteles a minositesi engedelyben feltUntetett, a 
hulladekgazdalkodasi kerszolgaltatasba bevont hulladekok tipusara es mennyisegere vonatkozO 
felteteleket folyamatosan biztositani. 

A hatarozat rendelkezo reszenek Ill. 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 az Mtv. 8. § (2) bekezdes f) pontja alapjan. 
4. pont a 385/2014. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan. 
5. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 

- 6. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
7. pont a Ht. 34. § (8) bekezdese alapjan. 
8. pont a Ht. 41. § (1) bekezdese alapjan. 
9. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes a), c) es d) pontjai alapjan. 
10. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes e) pontja alapjan. 

- 11. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes f) pontja alapjan. 
12. pont a Ht. 44. § (1) bekezdese alapjan. 
13. pont a Ht. 42. § (5) bekezdese alapjan. 
14. pont a Ht. 42. § (5) bekezdese alapjan. 
15. pont a Ht. 66. § (1) bekezdese alapjan. 

- 16. pont a 385/2014. Korm. rendelet 6. § alapjan. 
- 17. pont a 385/2014. Korm. rendelet 7. § alapjan. 
- 18. pont a 385/2014. Korm. rendelet 8. § (1) es (2) bekezdese alapjan. 
- 19. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdese alapjan. 
- 20. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdese alapjan. 

21. pont a Ht. 42. § (1) bekezdese b) pontja alapjan. 
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22. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (4) bekezdese alapjan. 
23. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (5) bekezdese alapjan. 
24. pont a 385/2014. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdese alapjan. 
25. pont a 385/2014. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdese alapjan. 
26. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdese alapjan. 
27. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdese alapjan. 
28. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (3) bekezdese alapjan. 
29. pont a 385/2014. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdes 2. es 3. pontjai alapjan. 
31. pont a Ht. 37. § (2) bekezdese alapjan. 
32. pont a Ht. 41. § (3) bekezdese es a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
33. pont a Ht. 41. § (3) bekezdese es a Ht. 62. § (1) 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 a PE/KTFO/03650-5/2020. 
Cigyiratszamil hatarozat es az Mtv. 9. § (4) bekezdese alapjan kerOlt meghatarozasra. 

Ha Kozszolgaltato az engedelyezett tevekenyseget az engedely idobeli hatalyanak lejartat kovetoen is 
folytatni kivanja, akkor az Mtv. 13. § (1) bekezdese alapjan a minositesi engedely hatalyanak lejarta 
elott legkesobb 90 nappal benyujtott kerelmevel kezdemenyezheti a minositesi engedely hatalyanak 
meghosszabbitasat. A minositesi engedely hatalyanak meghosszabbitasarol szolo hatarozat 
veglegesse valasaig 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 KOzszolgaltato a valtozas bektivetkezesetol szamitott 
15 napon be101 adatvaltortatasi kerelmet nyOjt be. A kerelemhez csatolni kell az adatvaltozast igazolo 
okiratot. 

Ha KOzszolgaltato hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban olyan valtozas kovetkezik be, 
amely a minositesi osztalyba sorolasat nem erinti, KOzszolgaltatO e tenyt a valtozas bekevetkezesetol 
szamitott 15 napon belijI bejelenti. 

Ha KOzszolgaltato az Mtv. 11. § szerinti adatvaltozasra vonatkozo bejelentesi kOtelezettsegenek 
hataridoben nem tesz eleget, a minosito az Mtv. 15. § (1) bekezdese alapjan Kerszolgaltatot 
50 000 forint osszegil birsag nnegfizetesere ketelezi, es hatarido tizesevel felszolitja az adatvaltozas 
bejelentesere. 

KerszolgaltatO a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasanak megszunteteset, befejezeset -
a megszOntetest, befejezest megelOzoen legalabb 30 nappal - a Kormanyhivatalnak a 
hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hatosagi engedelyezeserd 
szOI6 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 engedOlyt hivatalb61 visszavonhatja, ha 
a) az engedOly jogosultja nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi 6s 
adatszolgaltatasi kOtelezettsegekr61 szOIO kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsOgenek, 
b) megallapitja, hogy a kerelmezO a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett es az engedely 
kiadasat ez Ordemben befolyasolta, 
c) az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltaktOI eltOrto m6don gyakorolja, vagy 
d) az engedely jogosultja a hatOsagi ellenOrzest akadalyozza. 
(2) A kOmyezetv6delmi hatOsag az engedelyt hivatalb61 visszavonja, ha 
a) az engedely megadasahoz elOirt feltOtelek mar nem allnak fenn, 
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b) az engedOly jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt 
megszOnteti, valamint 
c) a hulladOkgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kOmyezet veszelyeztetesOvel, szennyezesevel, 
karositasaval jar. 
(3) A kOmyezetvedelmi hatosag az engedOly visszavonasa eseten hatarozataban meghatarozza a 
tevekenyseg felhagyasara, valamint szOkseg eseten a monitoringra, utOgondozasra vonatkozO 
kOvetelmenyeket." 
Az Mtv. 16. § szerint: 

„(1) A minOsitO a minOsitesi enged6Iyt visszavonja, ha a kOrelmezO 
a) a 13. § (3) bekezdeseben vagy 
b) a 14. § (2) bekezdeseben 
foglalt felhivasnak hataridOn 	nem tesz eleget. 
(2) A minOsito a minOsitOsi engedelyt akkor is visszavonja, ha a minOsites megadasahoz elOirt 
feltetelek mar nem allnak fenn." 

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

„(1) A kOmyezetvedelmi hatosag az e tOrvenyben, valamint mas jogszabalyban meghatarozott 
elOirasok teljesitese OrdekOben a hulladOkbirtokost, a hulladek tulajdonosat, illetve a 
kOmyezethasznalOt kOtelezi 
a) a jogszabalyban foglalt vagy hatOsagi hatarozatban &Old kOtelezettsegeinek betartasara, illetve 
a jogsOrtO allapot megsztintetesere, ha az abban foglalt elOirasokat a hulladek birtokosa, 
tulajdonosa, illetve a kornyezethasznal6 megszegi, teljestilesaket elmulasztja, illetve a 
hulladOkgazdalkodasi engedelyhez vagy a minOsitesi engedelyhez kOtOtt tevekenyseget az 
engedelyt61, a nyilvantartasba vetelhez kOtOtt tevekenyseget a nyilvantartastOI elter6 m6don 
gyakoro/ja; 
b) a kOmyezetet veszelyezteto, szennyez6, illetve karositO tevekenyseg felfuggesztesOre, 
abbahagyasara, az eredeti allapot helyreallitasara; 
c) a kOmyezet szennyezese eseteben olyan intezkedes megtOtelOre, amely a kOmyezetszennyezest 
cs6kkenti vagy megszanteti, a kOmyezet karosodasat kizarja. 
(2) A kOrnyezetvedelmi hatOsag - az (1) bekezdOsben foglaltakon talmenOen - felfaggeszti, 
korlatozza vagy megtiltja a hulladekgazdalkodasi engedelyhez, minOsitesi engedelyhez kOtOtt 
tevekenyseg engedelyt61 eltero vagy engedely nelkuli, valamint a nyilvantartasba vetelhez kOtOtt 
tevekenyseg nyilvantartastOI elter6 vagy nyilvantartas nelkuli folytatasat. A hatarozat azonnal 
vegrehajthatOva nyilvanithatO." 

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

„Az a termeszetes vagy jogi szemely, egyeni vallalkozO, tovabba jogi szemelyisOggel nem rendelkezO 
szervezet, aki (amely) 
a) a hulladekgazdalkodassal kapcsolatos jogszabaly, kOzvetlenal alkalmazand6 uni6s jogi aktus vagy 
hatOsagi hatarozat elOfrasait megsOrti, 
b) hatOsagi engedOlyhez, hozzajarulashoz, nyilvantartasba vetelhez vagy bejelenteshez kOtOtt 
hulladOkgazdalkodasi tevOkenysOget engedOly, hozzajarulas, nyilvantartasba vetel vagy bejelentes 
• tovabba attOI elteroen vegez, [...] 
azt a kOmyezetvedelmi hatOsag a hulladekgazdalkodasi birsag mertekerOl, valamint kiszabasanak 6s 
megallapitasanak mOdjarOl szOIO kormanyrendelet szerint hulladekgazdalkodasi birsag megfizetOsOre 
kOtelezi." 

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

„kOzszolgaltatO: az a hulladOkgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg minOsitesOrOI szO16 tOrveny 
szerint minOsitett nonprofit gazdasagi tarsasag, amely a telepOlOsi onkormanyzattal kOtOtt 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzOdes alapjan hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatast lat 
el;" 

A Ht. 33. § szerint: 

„(1) A telepalOsi Onkormanyzat az Onkormanyzati hulladOkgazdalkodasi kOzfeladat ellatasat a 
kOzszolgaltatOval k6t6tt hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzOdes atjan biztositja. 
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(2) A teleptilesi Onkormanyzat az Onkormanyzati hulladekgazdalkodasi keizfeladat ellatasara 
kdzbeszerzesi eljarast folytat le, kiveve, ha a keizbeszerzesekre51 szOld tOrveny (a tovabbiakban: Kbt.) 
szerint nem kell kOzbeszerzesi eljarast lefolytatni, a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzades 
megkeitase nem tartozik a Kbt. alkalmazasi kdrebe, vagy ha a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi 
szer-zOdes megkeitese a Kbt szerinti kiveteli keirbe esik. 
(3) A felhivasban az ajanlatkero meghatarozza, hogy a kozbeszerzesi eljaras soran milyen, a 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg mindsiteserol szOld torveny szerint osztalyba 
sorolt gazdasagi szerepleik tehetnek ajanlatot vagy nyUjthatnak be reszvateli 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 kOvetoen hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi 
szerzeidest ketott. 

A Kormanyhivatal Kerszolgaltatat MIN_142/2017. szamon nyilvantartasba vette. 

Jelen adatvaltozasi eljarasban az Mtv. 11. §-a alapjan az ugyintezesi hatarido 30 nap. 

Engedelyestol a kerelem 2020. december 15. napjan erkezett a Kormanyhivatalhoz. Az Ogyintezesi 
hataridon belCil a Kormanyhivatal a dOntes kezlesertil intezkedett. 

A Kormanyhivatal hataskore es illetekessege a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § es 10. § 
f) pontjan alapul. 

Az Akr. 124. § valamint az eljarasi kOltsegekrol, az iratbetekintessel osszefUggo kOltsegteritestl, a 
keltsegek megfizeteserol, valamint a kOltsegmentessegrol szolo 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 
1. § (1) bekezdes 2. pontja alapjan eljarasi kOltseg az igazgatasi szolgaltatasi dij. 

A fentiek ertelmeben a Kormanyhivatal az eljarasi kOltsegrol a rendelkezO reszben foglaltak szerint 
dentOtt. 

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 az Akr. 80. § es 81. §-aiban foglaltakra. 

Jelen hatarozat birosagi felijIvizsgalatanak lehetOseget az Akr. 114. § (1) bekezdese biztositja. 
A Fovarosi Tervenyszek illetekesseget Kormanyhivatal a kozigazgatasi perrendtartasrol szolo 
2017. evi I. tOrveny (tovabbiakban: Kp.) 4. § (1) bekezdese es 13. §-a alapjan allapitotta meg. 
A keresetlevel benyOjtasanak helye es ideje a Kp. 39. § (1) bekezdese alapjan kerOlt meghatarozasra. 
A targyalas tartasa iranti kerelem lehetOsegerol valO tajekortatas a Kp. 77. §-an alapul, amely szerint 
ha egyik fel sem keri targyalas tartasat, es azt a birosag sem tartja szOksegesnek, a birosag 
targyalason kivUl hataroz. Targyalas tartasat a felperes a keresetlevelben az alperes a vediratban 
kerheti. Ennek elmulasztasa miatt igazolasi kerelemnek nincs helye. Az elektronikus ugyintezesre 
kOteles szemelyek kOret az elektronikus ugyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairol 
szolo 2015. evi CCXXII. tbrveny 9. §-a hatarozza meg. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § alapjan 
az orszagos illetekessegCi kernyezetvedelmi hatosag a Kormanyhivatal. 

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

Budapest, 2021. januar 13. 

Dr. Tarnai Richard kormanymegbizott 
neveben es megbizasabol: 

(( dr. Dobrai Balazs 
osztalyvezeto 

Kapjak: OgyintezOi utasitas szerint. 	
o'› 
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A PE/KTFO/00320-2/2021. iigyiratszanui engedely 1. szanui melleklete 

Bevont kozszolgaltatOi alvallalkozOk:  

MiReHu Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Korlatolt Felelossegii 
Tarsasag (szekhely: 3527 Miskolc, JOzsef Attila utca 65., KUJ: 103165710) 

• a Kormanyhivatal altal PE/KTFO/01361-8/2020. Ogyiratszamon kiadott veszelyes 
hulladekok orszagos szallitasara vonatkozo engedely alapjan, 

• a Kormanyhivatal altal PE/KTFO/01729-6/2020., PE/KTFO/01431-2/2019., 
PE/KTFO/02452-18/2018. Ogyiratszamokon modositott, PE/KTFO/02452-12/2018. 
ugyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok orszagos szallitasara vonatkozo 
engedely alapjan, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00679-2/2018. Ugyiratszamon modositott, 
BO-08/KT/11523-9/2017. Ugyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok gyujtesere 
vonatkozO engedely alapjan, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00671-2/2018. Ugyiratszamon modositott, 
BO-08/12220-9/2017 Ogyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok gyilijtesere 
vonatkozO engedely alapjan. 

Zempleni Z.H.K. Hullaclekkezelesi KozszolgaltatO Nonprofit Korlatolt Felelossegii 
Tarsasag (szekhely: 3916 BodrogkeresztOr, 0172/37., KUJ: 103214177) 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO/32/01307-5/2020., BO-08/KT/01221-3/2020. 
Ogyiratszamokon modositott, BO-08/KT/07849-8/2019. Ugyiratszamon kiadott nem 
veszelyes hulladek szallitasara es gyujtesere vonatkozo engedely alapjan, 

• a Kormanyhivatal altal PE/KTF/8235-8/2017. Ogyiratszamon kiadott veszelyes hulladekok 
orszagos szallitasara es gyOjtesere vonatkozO engedely alapjan, 

- ZV Zak! Volgy Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag (szekhely: 3720 Saj6kaza, 
082/21.hrsz., KUJ: 103212667) 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00286-8/2020. Ugyiratszamon kiadott nem 
veszelyes hulladekok gyiijtesere vonatkozO engedely alapjan, 

• a Kormanyhivatal altal PE/KTFO/00164-1/2020., PE/KTFO/00289-4/2019., 
PE/KTFO/00289-2/2019., PE/KTFO/02151-7/2018. Ogyiratszamokon modositott, 
PE/KTF/7025-8/2017. Ogyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok orszagos 
szallitasara vonatkozo engedely alapjan. 

• 
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