fRK'CZHt"i

fiF"il 10,

7p16

\\!lA,

\

tl't

oRSZAGos I<oRNyE-;ETVEDELMI ES TIi;RMESZETVEDELMI

popnlucyBrospc

Iktqtdszdm:
Ugtintdzci:

OKTF-KP/

1 0

Tdrgt:

221 -4 I 20 1 6.

Erd6s M6rton

f-,'..

\\

Az Inno-Szolnok Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gri
T6'rsas6g minosit6si engeddlye

HATAROZAT

Az Orszdgos Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Fofehigyol6s6g (a tov6bbiakban: F6feliigyel6s6g),
mint hat6skcirrel rendelkezo elso foku kcirnyezetvddelmi hat6shg az Inno-Szolnok Nonprofit forf6toit
Feleldss6gti Trirsasigot (sz6khely: 1149 Budapest, Kupa vezdr flja 3.; KUJ: 103072795;76gegyz6ksz6m:

01-09-901472; adosz6m: 74382060-2-42; statisztikai sz6mjel: 14.,382060-3811-5'/2-01; nyilv6ntart6si sz6m:
MIN-081/2015. - a tov6bbiakban: Kozszolgdttat6)-- az OKTF..KPII3I52-4/2015. ikrat6sz6mri min6sit6si
enged6ly egyidejri visszavon6sa mellett

-

A/I. min6sit6si osztilyba sorolja
6s rdsz6re a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si tev6kenyseg virlgz6s6re vonatkoz6

min6sit6si enged6lyt
adI<t az al6bbiak szerint:

II.

A hulladdkgazd6lko

r
o

d6s

i

ko zszolgdltat6s v6gz6s e a

a F6fehigyel6s6g 6ltai OKTF-KP112917-812015, iktat6szdrnon kiadott enged61y,
a J6sz-Nagykur-Szolnok Megyei Korm6nyhivatal Kdrnyeriletv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly
tov6bbiakban: F6oszt61y) 6ltal JNA(TF/00189-61\12016 iigyiratsz6mon kiadott egysdges

(a

ko rnyezetha

s

zn6lati enged6ly,

szerinti tev6kenysdgeket, azaz nem vesz6lyes hullad6kcrk szilllitfuslt, kereskedelm6t, gyrijt6s6t,
hasznosit6s6t 6s 6rtalmatlanithsdt, valamint jelen engecttily 1 . sz6mu mell6klete szerint bevont
alv6llalkoz6 hullad6kgazd6ikod6si enged6lyeinek figyele;mbev6tel6vel nem vesz6lyes hullad6kok
s

z|llitds 6t 6 s el okez el 6 s 6t fo g1 alj a ma gdb an.

Kozszolghltat6 a hullad6kgazd6ikod6si kozszolgilltat6si tevdrkenysdg ell1tdsdhoz alv1llalkoz6t vesz
ig6nybe. Az aIv|llaLkoz6t 6s enged6lyeit jelen hat6rozat L szlrmhmelldklete tarralmazza.
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Megnevez6s

CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBI}ROL MEG NEM
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (IIBS,ZORBENSEK),
ToRL6KENDoK, szun6 yAcoK Bs vrioomnrAzafcsomagoldsi hullad6k (bele6rtve a v6logatottar gyrijtott telepiildsi
csomagol6si hullad6kot)
6s karton csomagol6si huliad6k
mrianyag csomagol6si hul [ad6k
fa csomagol6si hullad6k
f6m csomagol6si hullad6k
vegyes cjsszet6teh! kompozit csomagol6si hulla,l
egy6b, kevert csomagoldsi hullad6k
tiveg csomagol6si hutlad6k
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EPITESI-BONTASI HULLADEK TNTiTPENNIE A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERM IJLT FoLDET
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cser6p 6s ker6mia

1500

beton, t6gla, cser6p 6s ker6mia frakci6 vagy az,,ctkkever6ke, amely
ktil<inbozik a 17 07 06-t6l
fold (idedrtve a szennyezett teriiletekrol szdrrnaz6 kitermelt foldet),
kovek 6s kotr6si medd6

fold

Mennyis6e [t/6vl

6s kcivek, amelyek laikjnbcjznek a 77 05 03i-t6l

I 500

I 500

egy6b dpitdsi-bont6si hulladdk
kevert 6pit6si-bont6si hu11ad6k, amely krilcjnbo:zik a 11 09 01-tol, a
17 09 02-tol6s aI7 09 03-t6l

1

500

TELEPI.ILESI HULLADEK (HAZTARTASI ETULLADEK ES A
HASONLO
KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZME}NTI HULLADEK).
IDEERTVE AZ ELKULoMITPTr:BN CYUrTorr FRAKCIOT
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kertekb6l 6s parkokb6I szirmazo hullad6k (a ternet6i hullad6kot is
biol6 giailag 1ebom16 hullad6k
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25000
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Osszesen:

43500
gnys6q teriilete:

Kozszolgdltat6 hulladdkgazd6lkodSsi k<izszolg6ltatAsi tev6kerr)zs6g6t Cibal<h6za, Cserkesz6lo, Cs6pa,
Kunszentm6rton, Mestersz6Il6s, Mez6hdk, Nagyr6v, dcsod, Szele'v6ny, Tiszafoldv6r, Tiszainoka, Tiszakiirt,
Tiszasas 6s Tiszaug kdztgazgatdsi teriilet6n vdgezheti.

4.) Telephelv:

-

Region6lis hullad6klerak6: 5476 Szelev6ny, 065/8 hrsz. (KTJterepheryi 1002273g6,
101627729).

KTJ161".1,.6ny:

uI.

I' A hullad6kgazd6lkod6si

kozszolg6ltat6si tev6kenysdget KozszolgSltat6 l<tzdr6lag a IV3. pontban
lt tel epiil 6 s ek kdzigaz gatilsi t enil et6n v e gezheti.
A hullad6kgazd6lkodSsi kdzszolg6ltat6si tev6kenys6gl v6gz6se sor6n be kell tartani a
IIl1 . pontban 6s az | . mell6kletben kozcjlt enged6lyekben tiglalt eloir6sokat.
Kcizszolg6ltat6 Sltal vdgzett hullad6kgazddlkod6si tev,6lcenys6g - a jogszab6lyban foglaltak
kiv6tel6vel - a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6s k6r6bo tartozO tuttad6kra-terjedhet ki.
Kcizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi tev6kenys6ge sor6n nem l6pheti tirl jelen
fel s oro

Z
a
J

4

hatdrozatban szereplo 6ves mennyis66ei=

5.

6.

7.
B

,

jogszab|lyban foglalt cisszekever6si tilalom ellen6re ahdztarthsi, vagy ah6zrart6si hullad6khoz
hasonl6 hullad6k gytijtds6re szolg6l6 gyiijt6ed6nybe szilarrl halmazilIlapotri vesz6lyes hullad6k keriil,
a Kozszolghltat6nak a vesz6lyes hullad6kot az elszilllitdsrt mege1oz6"n, vagy a telephely6re tort6n6
besz6llit6st kovetoen a nem vesz6lyes hullad6kt6l el kell l<iilonitenie, ha erre a mriszaki lehetos6sei
biztositottak
A min6sit6si engeddly nem mentesit a hulladdkgazdalkoddsi k6zszo1g6ltat6s elv6gz 6s6hez sziikseges
egy6b enged6lyek megl6te a161, hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si tevdkenysdg megfelel6
hulladdkgazddlkod6si engeddlyek birtok6ban v lgezhero.
A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltat6s sor6n 6tvett 6s ;sz6llitott hullad6kok kizfuolag enged6llyel
rendelkezo hullad6kkezelo r6sz6re adhat6ak 6tazengedll'ydben szereplo 6tv6telimeruryisdg erej6ig.
A hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgdltat6s teljesitdse csah torv6nyben vagy korm6nyrendeletben
meghathrozott esetekben sziineteltetheto vagy korl6tozhat.6, valamint az itgatlanhaszn1To k6r6s6r-e
Ha

a

<inkorm6nyzati rendeletben meghat6rozott esetekben szrin,etertethet6.
9.

Kozszolghltat6

az

dnkorm6nyzati h,tllad6kgazd61korl6si kozfeladat folyamatos ell6t6s6r6l

gondo sko dni kotel es a ko zszolg|ltat6si teriileten.
10.

11

A

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6s vdgz6se sor6n l(ozszolgdltat6 kcjteles az ingatlanhaszn1!6
6ltal KozszolghLlat6 sz6llit6eszkcjzdhez rendszeresitett glijit6ed6nyben gyrijtdtt telepiilEsi hullad6kot,
vegyes hullad6kot, elkiil<jnitettett y'y,i1tOu hullad6kot bsrirzegyfjteni 6s elsz6llitani, a lomtalanit6s
kor6be tartoz6 lomhullad6kokat az ingatlanhaszn6l6t(rl dsszegyrijteni, 6tvenni 6s e1sz6i1itani,
valamint az illtala iizemeltetett hu11ad6kgffit6 ponton, huUad6kgyrijt6 udvaron gfijtott vagy 6tv6te1i
helyen 6tvett hullad6kot osszegyrijteni 6s elszilllitan.
A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg|ltatils vtgzlse sor6n ll,5zszo7g6ltat6 koteles az elhagyott, illetve
ellenorizetlen.konilm6nyek kdzott elhelyezett hulladdkot iSsszegfjteni, elsz6llitani 6s gondoskodni a

hulladdk keze16s6r61, ha erre

a

telepiil6si onkorm6.nyzattaL megkcitott hullad6kgazd6lkod6si

kozszolghltathsi szerzod6se kiterj ed.
12. Kozszolg|ltat6nak gondoskodnia
hu1lad6k tov6bbi kezel6s 6ro1.
IJ

kell a

hullad6kgazitdlkod6si kozszolgSltatds kcjr6be tartoz6

Kdzszolg6ltat6nak iegai6bb 6vente egy alkalommaI gondoskodnia kell a lomtalanit6s
megszervez6sdrol, lebonyolit6s616l, a lomtalanit6s sor6n Kozszolg6ltat6nak 6tadott vay a
kozteniietre helyezett lomhullad6k 6tv6tel6r61, osszegyrijtr5r;6rol, e1sz6llit6s6r61.

r4 Kozszolg|ltat6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltart6si tev6kenys6gen kiviil egy6b
hullad6kgazd6lkod6si enged6lyhez, illetve nyilv6ntart6sba v6telhez kotott hulladdkgazdarcoO6si
tev6kenys6get a hullad6kgazd6lkod6sj kozszolp,6.1tar1s v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6
korm6nyrendeletben meghal|rozott hullad6k kezeles6nek kiv6tel6vel nern vlgezhet.
15 A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgAltat6s kor6be turto26 hullad6kkal kapcsoiatos nyilv6ntartdsi 6s
adatszolgdltat6si kotelezetts6gek teljesit6s6r61 a Kozszolgriltat6nak keli gondoskodnia.
16. Kozszolg6ltat6nak jogszab6lyban el6irt esetekben sz6mla ki6llit6si kotelezetts6ge van, arnelynek
marad6ktalanul eieget kell tennie,
17. Kozszolg6ltat6 kdteles a jogszabdlyban foglalt tdjdkozral.ilsi kotelezetts6g6nek eleget tenni az ott
meghatdrozott m6don.

18

Kozszolgilltat6 kcjteles biztositani, hogy az ingatlanhaszndi6 a vegyes hu1lad6k gyrijtds6hez legal6bb
2 kiilonboz6 rirmdrt6kii gytijt6ed6ny koziil v5laszthasson, A gyrijt6ed6ny m6ret6nek igazodnia kell a
k6pzod6 hul1ad6k mennyis6g6hez,valamintmeg ke1l feletrrie a hat6lyos jo gszabillytelBir6soknak.

I9 Kdzszolg6ltat6 kcjteles a telepiil6si hullad6k elkiil<initett gyrijt6s6re szotgatO gyrijt6ed6nyt
a gnijt6ed6nyben elhelyezheto hulladdkfajthra 6s -jellegre vagy -tipusru ,rtul6, egydrtelmrien
felismerhet6 6s megktilonbciztetheto szinnel, valanrint jelz6ssel vagy feiirattal ell6tni.
A feliratnak taft6snak, j61 l6that6nak 6s olvashat6nal,r'ke11 lennie. Ha iielepiil6si hullad6kot
hullad6kgWjto zs6kban gytijtik, a zs6kot olyan szinnel, j<lz6ssel vagy felirattal keli ell6tni, amelyb6l
egy6rtelmrien kideriil, hogy a zs6k milyen hultad6kot tartzJmaz.
20. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg|ltat6s kcjr6be tartoz6hulladdk elsz6llit6s6t zdrhat6kont6ner vagy a
kiporz6st 6s kisz6r6d6st megakadillyoz6, ideiglenes takar6sri kont6ner alkalmaz6s6val 6s az e
felt6teleket biztosit6, az egyes hulladdkfait6k 6tv6tek':re alkalmas fel6pitm6nnyel rendelkez6
c6lg6ppel, sz|llir6j6rrniivel kell vlgezni a kornyezet veszllyeztet6sdt, siennyezisfit, k6rosit6s6t
l<tz\r6 m6don.

2r. Kdzszolg|ltat6nak az elkiilcjnitetten gyrijtdtt telepiil6si hullad6kot sziiks6g szerinti gyakoris6ggal, a
vegyes hullad6kt6l elkrilonitve kell elsz6llitania.
Kozszolg6ltat6nak a vegyes hullad6kot kiilon jogszab6iy szerint megltathrozott gyakorishggal kfl|-.
elsz6llitania.

Kdzszolg6ltat6nak jogszab6lyban foglalt

28.

kiv6telkd az ingatlanhasznel6t6i legal6bb
amianyag-, fdm-, papir- 6s vegyes hullad6kot hhzhozmen6 gyrijt6si rendszerben kell elsz6llitania.
Amennyiben Kozszolg6ltat6 hullad6kgytijto udvart iizemeltet, biztositania kell az egyes
hullad6kgazd6lkod6si ldtesitm6nyek kialakit6s6nak 6s iizeimeltetds 6nek szabllyair6l s2616 246lZOt4.
(IX' 29.) Korm. rendelet 1. mell6klet6ben meghatdr<>zott mianyag-, f6m- 6s papirhullad6k
elkiiltjnitett gytijt6s6t az illtala iizemeltetett hullad6k5gnijto udvarban is. Ha az iiveghulladdk
elkiilonitett gytijt6s6t aKozszolgilltat6 hlzhoz meno glijtdsi rendszer keret6ben nem bizfositja, az
riveghullad6kot legal6bb hulladdkgyrijt6 udvarban 6s hullilrl6kgyiijt6 szigeten kell 6tvennie,
Ha a hullad6kgazdSlkod6si kcjzszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6k Kdzszolg6ltato Sltal tort6n6
6tv6telekor, osszegytijt6sekor, elsz6llit6sakor a hullad6k a gyrijt6ed6nybol kiesik vagy kisz6r6dik, a
hullad6k felszed6s6r6l 6s elsz61lit6s6r6l, valamint a tertlet megtisztit6s 6rol Kozszolg6ltat6nak
halad6kialanul gondoskodnia kell.
A hullad6kgazd6lkod5si kozszolg6ltat6s kcjr6be tart<>zt6 hu1lad6k ingatlanhaszn6l6t6l tort6no
6tv6te16t, osszegffitds6t 6s elszilllitdsdt v1gzo K<izszolg6ltat6 gyrijt6jdrrnriv6n munkSt vdgzo
alkalmazottak kciziil legal6bb egy jelenldv6nek a hullad6k 6tv6tel6re, cisszegyiijt6s6re vonatkoz6
alapfolai szal<trbnyu k6pesit6ssel kell rendelkerznie.
Kozszolg|ltat6 az elkrilonitetten gyrijtott hulladdk hasznosit6s5t vagy ilrtalmatlanitSs6t megeloz|en
gondoskodik a hu1lad6k v6logat6miibe ttjrt6rr6 eIszilllitilshr6l, valamint a hasznosithat6 cisszetev6k
elok6szit6 miiveiet ritj 6n tort6no v61ogat6s6r61.
Anyaghban kell hasznositani a vdlogat6miiben vSlogatott olyan hullad6kot, amely anyagdnak

29.

A

.,4

25.

26.

27.

os

szet6tele 6s mino s 6ge alapj 6n erre alkalmas.

hulladdkgazd6lkod6si kozszolgSltatds k.or6be tartor,6 hulladdk hullad6klerak6ban csak a

jogszabdlyban leirtak teljesril6se eset6n rakhat6

1e.

Kozszolgilltat6 hulladdkgazd6lkod6sikozszolgilltat6si te''r(kenys6ge a m6sodlagos huliad6kok konil
ktzhr6lag a hullad6kgazdillkodisi kozszolgSltat6s kcjr6tren osszegyrijtcitt, ffivetI, illetve elsz6llitott
hullad6k kezel6s6bo1 sz6rmaz6 m6sodlagos hullad6koka trxjedhet ki.
31. Kozszolg|ltat6nak a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgSltaiSsi tev6kenys6ge sordn marad6ktalanul be
30.

32

aa

34

kell tartania a jogszab|lyi el6ir6sokat.
Kozszolg|ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzod6sben meghat6rozott c61ok el6r6se
6rdek6ben a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s ell6t6sdra csak olyan alvlllalkoz6t vehet ig6nybe,
amely a tev6kenysdg eliSt6s5hoz megfelel6 hulla,lrikgazd6lkod6si enged€llyel rendelkezik
az errgedely6ben szereplo hullad6kok tekintetdb en az ott enged6lyezett mennyis6g erej6ig.
A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatilsi szerzodds ferlnond6sa eset6n a felmond6si ido aldtt
Kcizszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg|ltatA.stv|ltozatlanul el kell l6tnia.
Kozszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltzrtrisi tev6kenys6g ellStdsdhoz ig6nybe vett
alv6llalkoz6k szem61y6ben, illetve az a1v611alkozi,k hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si
tev6kenys6get 6rinto hullad6kgazd6lkod6si engeddlyeibr:rL bekcivetkezett v6ltoz6st a jogszab|lyban
el6irt hatArid6n beliil be kell ielentenie.

35' A min6sit6si

enged6ly ki6llit6s6nak alapj6ul szolg6l6 fi:lt6teleknek a minositesi engedely idbbcli
hat|ly a alart Ko zs zo1 g6ltat6nak fo lyamato s an me g kel I fel e;lni e,

rv.
Jelen minosit6si enged6ly 2016. december 3r . napjhighat6lyos.

vI.
Jelen adatv'ltozhs bejelent6si elj6r6s6ban

a

F6fehigyelos6g meg6llapitotta, hogy 30.000,-

harmjncezer forint osszegti elj6r6si kcilts6g meri.ilt fel, amelyet Kciz;szolg6ltat6 megfrze-tett,

Ft,

azaz
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?D

hatdrozat ellen kozigazgatilsi riton jogorvoslatnak helye rrincs, annak bir6s6gi feli.ilvizsg6l atit
zakozl6st6l
onbe
-aF

kivtil

zgatils
, amel

Bir6s6gna}:

c

-

lehet

az elj6robir6
rende
bir6lja el, a felek b6rmelyik6nek k6relm6re azonban tSrgyaldst rrrt.

Az iigyf6l

a keresetlev6lben, illetve az alperesi ellenk6re,lem kezhezvdtel6t6i sz6mitott nyolc rupott

tl.

INDOKOLAS
Kozszolg6ltato 2075. szeptember 28-6n A/I. minositdsi oszt6lyca vonatkoz6 minosit6si enged6ly kiad6sa
ir6nti k6relmet nyirjtott be a Fofeliigyel6s6gre.
Kdzszoig|ltat6 a hullad6kgazdAlkoddsi kozszolg6ltat6si tev6kenysSg mrn6sit6se ir61ti elj6r6sok6rt, valamint
az igazgatfisi jellegii szolg|ltatSsert fizetendo igazgatdsr szolg6ltat6si dijakr6l szOl6 iyZ013. (Vru. 15.)
VM rendelet (a tov6bbiakban: VM rendeiet) 1. mell6klet6nek 2. a) pontlilban meghat6rozott I. min6sit6si
fokozat ir6nti k6reiemre vonatko zo - 750 000,- Ft igazgathsi szolg;dJtat6si dijat megfizette.

A

Fofeirigyelos6g

a

kdrelmet megvizsgdlta 6s nLeg6llapitotta, hogy

a hullad6kr6l sz6lo

2012. 6vi

CLXXXV. torvdnyben (a tov6bbiakban: Ht.), a hullad6kga:rd61kod6si kdzszolg1ltat1sr tev6kenys6g
min6sit6s6r6l szolo 2013. 6vi CXXV. torv6nyben (a tov6trbiakban: Mtv.), a hullad6kgazOattoOasi
kozszolg|ltat6s v6gz6s6nek felt6te1eir6l s2616 38512014. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban:

38512014' Korm' rendelet) foglalt tartalmi 6s formai el6ir6soknak, valamint Kozszolg1ltat6 hltalk6relmezett
minosit6si osztLly kovetelmdnyeinek - hi6nyp6tl6st kcjvet6en - mq;felelt.

A F6feliigyel6s6g vizsgillta, hogy Kozs zolgilltato nonprofit igazdasdgi t6rsas6g, valamint rnegfelelo
hulladdkgazd6lkod6si enged6lyekkel rendelkezik. Kozszolgilltato nyilatkozatot tett, hogy onkorminyzat\
ad6hat6s6ggal szemben koztartozdsanincs; valamint akoztartoz6srnentes ad6z6j adatbdzisian szerepel.
Kozszolg|ltato nyilatkozott, hogy olyan hulladdkgazdSlkoddrsi enged6l1ye1 rendelkez6 gazd6lkod6
szervezetnek min6sril, amelyben a teleprildsi cinkonn6nyzati t6rr;u16s a szavazatok tobbs6g6vel tula.ldoni
h|nyada alapjdn kozvetleniil vagy klzvetve rendelkezik, 6s a t6rszrs6g tulajdonosak6nt jogosult ana,hogy a
vezeto tiszts6gvisel6k 6s a fehigyel6bizotts6g tagjai tdbbs6g6t me51z61assza vagy visszahivja.

A

huliad6kgazd6lkoddsi kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6 huliadr5lcok fajt6ja, tipusa, jellege, mennyis6ge,
valamint dsszet6tele * azMtv.8. $ (2) bekezd6s I pontj6t figyelembe v6ve u tuUuaetiegyz1l<roI sz6l6
1212013. (VII.21.) VM rendelet alapj6n kenilt meghat6roz6sra.
Fofelrigyel6s6g az enged6lyezdsi elj6r6s sor6n vizsg6lta, hogy K.t,zszolg6ltato 61ta7 a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolg|ltat6sba bevomi kivdnt hullad6kok tipusa 6s mennyistige Kcizszol g1ltato hullad1kfazcl6lkod6si
enged6lyei alapjdn biztositott.

Kozszolg6ltat6 kdteles a rnirrositdsi enged6ly ki61lit6s6nak alapjdul szolg6l6 felt6teleknek az enged6\y idobeli

hat|lya alatl folyamatosan megfelelni, igy koteles a rnin6sitdsi

engeddlyben felttintltett, a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolglltat6sba bevont hulladdkok tipuszl:a 6s mennyisdg6re vonatkoz6 feit6teleket
folyamatosan biztositani,
1^38512014, Korm. renclelet 2. $ (1) bekezdds6nek 2. 6s 3. pontjai alapj6n:

,,2. hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgdltatds kdrdbe tartoz6 hultaddl;; a hulladdkrdl sz6lo 2012. 6vi CLXXXV.
torvdny (a tovdbbiakban: Ht.) 42. S 0 bekezdds a)-d) pontjabote meghatdrozottak szerint 6sszegy{)jtott,
dtvett, illene elszdllftott hulladdk, idedrtve az ilyen hwltactdk keze:ldsdb1t szdrmazd mdsodlagos ttilioaAto,t
,s,'

3' mdsodlagos hulladdk: a hulladdkgazddlkoddsi

kazszolgdltatds krirdbe tartoz6 hulladdk kezeldse sordn
kdpzridri, tovdbbi kezeldst igdnyki maraddk hutlad1k;"

AHt.42.

g (1) bekezd6s a)-d)

pontjai alapjin:

'*

A hul I ad d kgaz ddlko dd siJcttz,s z o I gdltat a s ker e td b en a ko z s z o I gdlt ut 6 :
a) az ingatlanhaszndl6k dltal a kozszolgdltat1 szdllit\eszkrizdhez rendszeresftett gyiijtrieddnyben gytijtdtt
telepilldsi hulladdkot az ingatlanhaszndl1kt1l osszegytijti ds elszdllitja - idedrtve a hdztartdsbo, iap"aaA
zoldhulladdk, vegtes hulladdk, valamint az elkillonitetten gyiijtdtt huttaddk dsszeglnijtdsdt 6s elszdtlitdtsdt is,
b) a lomtalanttds kordbe tartozf lomhulladdkot az ingatlanhas.zndlLktdt dsszegyiijti, illetve dtveszi 6s
elszdllltja,
c) az dltala ilzemeltetett hulladdkgtijtd ponton, hultaddkg,,{ijt6 ud.varon g,,iijtatt vagy dndteli helyen dnett
hull add kot d s s ze gyiij t i d s els z dll[tj a,
d) az elhagyott, illetve ellenfrizetlen kori)lmdnyek kdzott elhely<:z:ett hulladdkot dsszegy{ijti, elszdtlitja 6s
gondoskodik a hulladdk kezeldsdrril, ha ete a telepiildsi onkormdnyzattal megkotott hutladdkgazddlkoddsi
kdz szol gdltatds i s z erzfidd s e kiterj ed, "
,,

A

F6feli.igyelos6g Ht. 90. $ (9a) bekezd6se, valamint az lVtltv.22lA. g (1) bekezd€se alapjdn az
OKTF-KP/13152-4/2015. iktat6sz6mir min6sitdsi enged6ly kiirlSs6val egyidejrileg a 1416667-1712013.
iktat6sz6mon m6dositott 1416667-1412013. iktat6sz6mon kiadott hullad6kgazd6lkod6si kozszoigdltat6si
engeddlyt 6s 490I-512014. tigyiratsz6mon kiadott, A-30612014. sc'rsz6mir minds{to okiratot visszavonta.

Kcizszolg6ltat6 2016. szeptember 29. nap16n az OKTF-KPll?i152-412015, ikrat6szimu, NI. min6sit6si
osztSlyra vonatkoz6 niin6sit6si engeddly hatdly6nak meghosszabbitdsa ir6nti k6rehnet nyrijtott be a
Fofelrigyel6 s6$tez.

A

a kdrelmet megvizsgSlta 6s megdl.lapitotta, hogy Kdzszolg6ltat6nak az
OKTF-KP/13152-412015. iktat6szdmir enged6ly6ben foglaltakhoz k6pest a hullad6kgazdSlkod5si
tev6kenysdget 6rint6en adatvSltozSs tort6nt, ez6rt minosit6si engeddly adalvilltozSshvalkapcsolatos eljSr6sra
ir6nyul6 kdrelem benyfjt6s6ra hivta fel Kozszolg 6ltat6t.
F6feliigyel6s6g

Kozszolg6ltat6 2016. december l3-fu a F6feliigyelos6gre 6rke:zett beadv6nydban a hullad6kgazddlkod6si
tev6kenys6get 6rinto adataiban tort6n6 v|ltctzils miatti adatv6ltoz6si bejelent6st tett az
OKTF-KP/I3152-412015. rlciatoszdmu enged6lyben szerepl6 hullad6kgazd6lkod6si engedelyek, az
alvSllalkoz6 hullad6kgazd6lkod6si engeddlyei, valamint a kozsz,clg|ltatdsba bevont hullad6kok v6ltoz6sa
tekintet6ben.

a VM rendelet 1. mell6kletdnek 5. c) po,ntj5ban meghathrozott - KozszolgSltat6
hulladdkgazdd'lkod6si tev6kenys6g6t 6rint6 adataiban tort6n6 vSltozds eset6n sziiks6ges
- 30.000,- Ft
tgazgat|si szol gdltat6si dij at megfizette.

Kozszolg6ltat6

az e1j6r6s sor6n vizsg|lta, hogy Kozsz;olg6ltat6 61ta1 a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgilltat6sba bevonni kiv6nt hulladdkok tipusa 6s mennyjisdge Kcizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si
engedelyei alapj 6n bizto sitott.

F6felrigyel6sdg

A

Fofeliigyelos6g

OKTF-KP/1

az

adarvSltozils bejelentdsi eljSrSs sorlirr meg6llapitotta,
minosit6si enged€llyel rend,slkezik.

31 52-412015. iktat6sz6mri

hogy

Kozszolg6Itat6

Az Mtv' 17. $ (2) bekezd6se alapj6n a Fofeliigyelos6g fj min6sit6si enged6lyt adott ki K6zszolg6lt at6 r6sz6re
6s az enged6ly kiadSs6val egyidejileg az OKTF-KP/13I52-t112015. iktat6sz6mir min6sit6si enged6ll
visszavonta.

Kozszolgilltat6 koteles a min6sitdsi engeddly ki6llitds6nak alapjhul szolg6l6 feltdteleknek az enged6ly
idobeli

hatfilya alatt folyamatosan megfelelni,

igy

koteles

a

rnin6sitdsi enged6lyben feltiintetett,

a

htiladdkgazd6lkod6si kozszolglltat6sba bevont hullad6kok tipusiu:a 6s mennyis6g6re vonatkoz6 felt6teleket
folyamatosan biztositani.
Ahatfitozat rendelkezo r6sz6nek IIL pontj6ban foglalt eloir6sok

-

az:

al6bbiakon alapulnax:

3. pont a38512014.Korm. rendeler 3. $ (1) bekezd6se
"h,16".
4. pont aHt. 42. g (5) bekezd6se alapj6n.
5. pont a38512014. Korm. rendele,L j. g (2) bekezd6se alap,j6n.
6. pont aHt. 62. g (1) bekezd6se alapj6n.
7 . pont aHL 62. g (1) bekezddse alapj6n.
B. pont aHt.34. g (8) bekezd6se alapj6n.
9. pont a Ht. 41. g (1) bekezd6se alapj6n.
10. pont a Ht. 42. g (1) bekezd6s a), b) 6s c) pontjai atapj6n.
11. pont a Ht. 42. g (l) bekezd6s d) pontja alapj6n.
12. pont a Ht. 42. g (1) bekezd6s e) pontja alapj6n.
13. pont a Ht.44. g (1) bekezd6se alapj6n.
14. pont a HI. 42. g (5) bekezd6se alapj6n.
15. pont a Ht. 66. g (1) bekezd6se alapj6n.
16. pont a Ht. 42. g (1) bekezd6s g) pontja alapj6n.
17. pont a 38512014. Korm. rendeler 6. g a1apj6n.
18. pont a 38512014. Korm. rendelet 7. g alapj6n.
19. pont a 38512014. Korm. rendelet 8. $ (1) 6s (2) bekezdd:se alapj6n.
20. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (1) bekezd6se alapj6n.
21. pont a 38512014, Korm. rendelet 9. $ (2) bekezd6se alapj6n.
22. pont a 385120f4. Korm. rendeiet 9. $ (3) bekezddse alapj6n.
23. ponr a 385l20I4.Korm. rendJlet 9. $ (4) bekezd6se atalfian.
24. pont a 38512014. Korm. rendelet 9. $ (5) bekezd6se alapjdn.
25. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. g (1) bekezd6se alrapj6n.
26. pont a 38512014. Korm. rendelet 10. g (2) bekezd6se al,apj6n.
27. pont a 38512014. Korm. rendelet 11. $ (1) bekezd6se alapj6n.
2$. pont a 38512014. Konl. rendelet 11. g (2) bekezd6se al,apj6n,
29. pont a 38512014. Korm. rendelet 1 1. $ (3) bekezddse al,apj6n.
31. pont a HL 37 . g (2) bekezd6s alapj6n.

32.pontazMtv. 10. g alapj6n.
33. pont a 38512014. Korm, rendelet 2.

$ (1) bekezdds 2. (:s 3.

pontjai arapj6n.

34. pont a Ht. 41. g (3) bekezd6s alapjdn.
35. porrt"azMtv. 11. g alapj6n.

AhatSrozat rendelkez6 r6szdnek IV. pontj6ban foglalt idobeli hat;61y azMtv. 221A. g (2) bekezdlse alapj6n,
valamint az OKTF-KP 113152-412015. iktat6sz6mihatilrozat IV. trrontja alapj6n keriilt meghatSrozdsra.

Ha Kozszolgiitat6 az enged,llyezett tev6kenysdg6t az enged,lly idobeli hat6iy6nak Iejhrtft kovetoen is
folytatni lctvhnja, aWor az Mtv. 13. $ (1) bekezd6se alapj6n a rnin6sit6si enged6ly hat6lydnak lej6r-ta elott
legk6s6bb 90 nappal benyitjtott k6relm6ve1 kezdemdnyezheti a min6sit6si engeddly hatillyilnak
meghosszabbitds6t. A rninosit6si enged6ly hat6lyrinak meghosszabbit6s6r6l szolo hat|rozat jogerore
emelkedds6ig a k6relmez6 ahatfiyos

-

kor6bbi

-

rninosit6si enge<ltlly alapj6n vlgezhett a tev6kenys6g6t.

Ha a Kcjzszolg6ltat6_ szemdly6ben, yd1y hulladdkgazd6lkod6si *:v6kenys6g€t nem 6rint6 adataiban olyan
vdltozds kcjvetkezik be, amely a kiadott min6sitdsi enged6ly adatdnak rnelv1Itoztat1s1t ig6nyli,
a6oi az
Mtv' 11' $ (1) bekezd6se szerint aK6zszolg6ltat6 av6ltoz6s trekovetkez6s6t6l sz6mitott 15 napon belil
adatvhltoilat6si k6relmet nyujt be. A k6relemhez csatolni kell az a'.cLatv1hozhst igazol6 okiratot,
Amennyiben a Kozszolgilltat6 tev6kenys6g6ben olyan v6ltctz6s kcivetkezik be, amely alapl1n a
Kozszolg6ltat6 a minosit6si enged6ly6ben foglalt minosit6si oszt6\y feltdteleinek, kovetelmElyein& m6r
nem felel meg, a Kozszolg6ltat6 az Mtv. 12. $ (2) bekezd6se alapjdn - a v6ltoz6sok bekcjvetkez6s6t6l
sz6mitott 15 napon behil - ezt a tlnfi a F6feliigyeios6gnek bejelenti. A bejelent6ssel egyidejiileg a
Kcizszoig6ltato avdltozhsoknak megfelel6 minositdsi osztillyba so,ro16st tartalmaz6 m6dosit6si
oe.

tJiehet nirijt

Ha a Kozszoig6ltat6 h'.iladdkgazd6lkod6si tev6kenys6g6t 6rintti adatarban olyan v61toz6s kovetkezik be,
amely a min6sit6sr osztSlyba sorol6s6t nem 6rinti, a Kozszolgiittat6 e tdnyt a v6ltoz6s bekovetkez6s6tol
szSmitott 15 napon beliil bejelenti.

Ha
hat
ciss

az Mtv. 11. $ szerinti adatvilltozhsra vonatkoz6 bejelent6si kotelezetts6gpnh-k
leget, a min6sit6 azMtv. 15, $ (1) bekezdd,se alapjdn aKdzszolgiltat6t 50 000 6rint
t6s6re kotelezi, 6s hat6rid6 triz6s6vel felsz(rlitja azadatvilltoz6s bejelent6s6re.

Kozszolg|ltat6

a

hulladdkgazd6lkod6si tev6kenys6g folytaids6nak megsziintetds6t, befejezds6t
- a l:6feliigyelos6gnek a hullad6kguld6lkoda.i
tev6kenysdgek nyilv6ntart6sba v6te16r6l, valamint hat6s6gi en6;ed61yez6s6rol sz6l6 43gl2}It. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a tov6bbiakban: 43912012. (XII. 29.) .Korm. rendr:Jet) 14. $ (2) bekezd6se alapjdnbejelenti.
a megsziintet6st, befejezdst megeloz6enlegalSbb 30 nappal

A

Fofelrigyelos6g felhivja KozszolgilItat6 figyelrnlt

a

439/2012.

rendelkezds6re:

(XIL 29.) Korm. rendelet

,,15. $ (1) A kdrnyezetvedelmi hatosdg az engeddlyt hivatalb1l viss:zavonhatja, ha
a) az engeddly iogosultja nem tesz eleget a hultaddkkal kapcs,olatos nyilvdntartdsi

is

alilbbi

adatszolgdltatdsi

kotelezettsdgekrdl sz616 kormdnyrendeletben meghatdrozott kdteleirettsdgdnek,
b) megdllapltia, hogy a kdrelntez6 a kdrelemben val6tlan adatokefi szerepeltetett ds az engeddly kiaddsdt ez
dr demb

en b efo ly as olt a,

c) az engeddly jogosultja a tevdkenysdgdt az engeddlybenfoglatta,btr6l eltdrd mddon gtakorof a, vagy
I
d) az engeddly jogosultja a hat1sdgi ellenrirzdst akaddlyozza.
(2) A kornyezenddelmi hat6sdg az engeddlyt hivatalbill visszavorlia, ha
a) az engeddly megaddsdhoz ekitrt feltdtelek mdr nem dllnakfenn,
b) az engeddly iogosultja az engeddlyezett hulladdkgazddlkodds,i tevikenysdgget felhag1,,, azt megszi)nteti,

valamint
c) a hulladdkgazddlkoddsi tevdkenysdg folytatdsa
karos[tasdval

(3)

A

jdr.

kornyezetvddelmi hat1sdg

tevdkenysdg felhagltdsdra,

kovetelmdnyeket. "

AzMtv.

az engeddly

a

kr)rn1ta2sl veszdlyeztetdsdvel, szennyezdsdvel,

visszavondsa esetdn hatdrozafdban meghatdrozza a
c n,rc'nitoringra, ut|gondozdsra vonatkoz|

valamint szilksdg esetdn

16, $ szerint:

(I) A minrisitri a minristtdsi engeddlyt visszavonja, ha a kdrelmez:d
a) a 13. $ (3) bekezddsdbenvagy
b) a 14. $ (2) bekezddsdben

,,

foglalt felhivdsnak hatdridcin beliil nern tesz eleget.
(2) A mincisftri a mindsitdsi engeddlyt akkor is visszavonja, ha a inincis{tds megaddsdhoz ekiirt
fettdtelek mdr
nem tillnak fenn. "

A Ht. 84. $ (1) 6s (2)bekezdlse szerint:

,'(1) A kornyezetvddelmi hat1sdg az e tdrvdnyben, valamint

md's jogszabdlyban meghatdrozott elcjirdsok
teliesttdse drdekdben a hullqddkbirtokost, a hutladdk tulajdonosdt, illetve a koinyezethaszndl1t kotelezi

a) a iogszabdlyban foglalt vagt

a
a

hatdsdgi hatarozatban eki,ht katelezettidgeinek betartdsdra, illetve

gsziintetdsdre, ha az
t ekitrdsokq,t o hulladdk birtokosa, tulajdonosa, illetve
megszegi, teliesillds
tja, illene a hulladdkgazdalkoddsi engeddlyhez vagy
a minris[tdsi enged€lyhez kotdtt tevdkenysdget az engeddlytril, a qt,ilvdntartdsba vdtelhez kArctt rcv1kenys1{et
a nyilvdntartdst1l eltdrri m6don gtakorolja;
b) a kornyezetet veszdlyeztetri, szennyezd, illetve kdrosit| tevdkerrysdg
fefiiggesztdsdre, abbahagydsara, az
er e det i dll ap ot helyr e dllttds dr a ;

c) a kornyezet szennyezdse esetdben olyan intdzkedes megtdtukr(?, amely a kornyezetszennyezdst csokkenti
yagy megsziinteti, a kornyezet kdrosoddsdt kizdrja.
(2) A kornyezenddelmi hat6sdg - az (1) bekezddsben
foglaltakon tulmencien - fefuSse,l4il korlatozza vagy
megtiltja a hulladdkgazddlkoddsi engeddlyhez, mindsitdsi engedel.yhez kotdtt tevdkeiysd{ engeddlytcil elt1lci
vagy engeddly ndlktili, valamint a nyilvdntartasba vdtelhez kotdt,f tevdkenysdg nyilvdntirtdst|l elterci vagy
nyilvdntartds ndlkilli folytatasdt. A hatdrozat fellebbezdsre tekinte,Lnd"kul vdgrihaithat6vd nyilvdnithat1. "
A Ht. 86. $ (1) bekezd6s a) 6s b) pontjai szerint:

,,Az a termtlszetes vag,t jogi szemdly, egltdni vdllalkozo, tovcibbd jogi szemdlyisdggel nem rendelkezd

szervezet, aki (amely)

a) a

hulladdkgazddlkoddssal kapcsolatos jogszabaly, kdngtle,nill alkalmazand6 uni6s
hat1sdgi hatdrozat elciirdsait me gsdrti,

b)

jogi

aktus vagy

hat1sdgi engeddlyhez, hozzajdruldshoz, nyilvdntartasba vdtelhez vagy bejelentdshez katott

hulladdkgazddlkoddsi tevdkenysdget engeddly, hozzajdrulds, nyilvantartdsba
tovdbbd att6l eltdrdenftgez, [...J

vdil

vagy bejelentds nelkiil,

azt a kornyezetvddelmi hat1sdg a hulladekgazddlkodasi birsaggzt kapcsolatos rdszletes szabdlyolT1l sz6l6
korntdnyrendelet szerint hulladdkgazddlkodasi birsdg ntegfizetdsdre kotelezi. "

AHt.2.

$ (1) bekezd6s 37. pontja szerint:

,,kozszolgaltat1: az a hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgaltatiisi tevti,kenysdg minrisftdsdrcit sz6l6 torvdny szerint
mincisftett nonprofit gazdasdgi tarsasdg, amely a telepilldsi onlcr
kotatt huttaddkgazcldtkoddsi
,,
kdzszolgdltatdsi szerzcidds alapjdn hultaddkgazddlko iii kAzszoQc

A Ht. 33. $ szerint:

,,(1) A telepilldsi onkormdnyzat az onkormarytzati

hulla,cldkgazddtkodasi kozfetadat eltatdsdt a
kozszolgdltat1ual kotott hulladdkgazddlkoddsi kozszolgaltatds,i szen.zfidds iltjdn biztositja.
(2) A telepilldsi onkormanyzat az onkormanyzati hulladdkgazddlA:odasi kddeladat elldtasdra kozbeszerzdsi
elidrdst folytat le, kivdve, ha a kozbeszerzisekrcil sz6l6 tort'dn;y (a tovdbbiakban; Kbt.) szerint nem kell
kozbeszerzdsi elidriist tefolytatni, a hullac)dkgazdalkoddsi kazszoi.g:dltatasi szerzcidtis megkotdse nem tartozik
a Kbt. alkalmazasi kordbe,'vagy ha a hullad€kgazddtkoddsi ki;z:szolgdltatdsi szerzcjdds megkotdse a Kbt.
szerinti kivdteli korbe esik.

(3)

A

felhlvdsban az ajanlatkdrri meghatdrozza, hogy

a

,bozbeszerzdsi

eljdrds sordn milyen,

a

hulladekgazddlkoddsi kozszolgdltatdsi tevdkenysdg mincisftdsdrdl sz6l6 torvdny szerint osztdlyba sorolt
gazdasdgi szerepkik tehetnek ajanlatot vag,t nyirjthatnak be rdsn<iteli jelentkezdst. "

A

F6fehigyel6s6g felhivja Kiizszolg6ltat6 figyelm6t, hogy a Ht. 90. $ (B) bekezd6se drlelm6ben
hullad6kgazddlkod6si kozszolg|ltat6st csak az a nonprofit gazduiilgi t6rsas6g v|gezhet, amely a telepiil6si
onkorm6nyzatIal2013. janu6r 1. napj6t kcivet6en hullad6kgazd6lkcd6si kozszolgilltatdsi szerzod,6st kotott.
A Fofeliigyei6s6g Kozszolg6ltat6t MIN 081/2015. sz6mon nyilvS.rLtart6sba vette.

6si
(a
me

.)

6s

szolgdltat6s 6ltal
29. $ (1b) pontjainak.

el6s6g somm6s eljdr6st

A F6feliigyelos6g hat5skore

fol5

sz6l6 2004.

6vi

benyfljtott k6relem
eltil dontcjtt.

6s illet6kess6ge a k<irnyezetv6delmi 6s term6szetvddelmi hat6s6gi 6s igazgat1si

feladatokat ell6t6 szervek kijel<il6s6r61 sz6l6 711201:. (III. 30.) ](orm. rendelet (a tov6bbiakb
an:
(III. 30.) Korm. rendelet) 2. g-6n 6s a 10. g f) pontj6n alapul.

7t/20t5.

AKet.

153. $ 2.pontjaalapjanelj6r6sikdlts6g azigazgatilsiszolgriltat6sidij.
A fentiek 6rtelm6ben a F6feliigyel6s6g az e1j6r6si koltJ6gr6l a renlelkezo rlszben foglaltak szerint d6ntott,

A F6feliigyel6s6g a min6sitdsi enged6ly aHt.62. $ (2) bekezd6sr:6s azMtv.8. (1) bekezd6se valaminr
a
$
17' $ (2) bekezddse alapjdn adta ki, figyelemmel a Ket. 71, $ (1) bekezddsben Zt'iz. g (1) bekezctr6s6ben

foglaltakra.

tut

A jogorvoslatra

tort6n6 felhivrf a kcizponti Sllamtgazgat6si szervekr6l, valamint a Kormany tagtrai 6s az
6llamtitkSrok jog|IlS*iLre1,sz616 2010. 6vi XLm. tiirv6ny 1. $ (2) bekezd6s g) pontja,- S.l qZy es
(3) bekezddse, a Ket. 100. $ (1) bekezd6s e) pontja 6s (2j bekeid6se, 109. g (1)-bekezd6s a) pont3eban,
a7Il20L5, (III. 30.) Korm. rendelet 1. g-ban foglaltakon alapul.

A F6v6rosi Kdzigazgat6si 6s Munkatigyi Bir6s6g illet6kess6g6t a, polgSri perrend,tart6sr6l sz6l6 1952.6v)
III' torvdny (a tov6bbiakban: Pp.) 326.$ (7) bekezddse illlapitlameg, hatisk<iiet u np. 22. g (2)bekezd6se.
A keresetlev6l benyfjt6s6nak he1y6t

6s

idej6t

a Pp. 330. g (2) bekez:d Esehatilrozza meg.

A t5rgyal6s tartdsa ir6nti k6relem lehetos6g6rot val6 tlq'6koztaths

eu

Pp. 338, g-6n alapul.

Az illet6k m6rt6k6t az i11et6kekr61 szri16 1990. 6vi XCIII. torv6ny (a tovdbbiakban: Itv.) 43. (3) bekezd6se
$
Sllapitja meg. Az illetdk feljegyz6sr6l az Itv. 59. $ (1) bekezdtir;e, illetve a 62. g (1) bekezd6s h) pontja
rendelkezik.

EhatdrozataKet.T3lA.

$ (1) bekezd6s c) pontja 6s (3) bekezd6s alapj6n akdzldssel joger6s.

Budapest, 2016. 12.14.

..-r"{

Brisi Lajos
1'6igazgat6 me gbiz6s 6b 6l

dr. Dobrai Bal6zs s.k.

f6osztillyvezelo

Cimzeltek:
1' Inno-Szolnok Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii T6rsasdg (.t h49 Budapest, Kupa vez6r ritja 3.)
2. Komyezetvddelmi hat6sdgk6nt elj6r6 korm6nyhivatalok (ItK)
3 . J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztr6favddelmi Igaz61at6s6g (HK)
4. OrszSgos Katasztr6fav6delmi F6igazgat6s6g (HK)
5. HNIYR

6.

Irattilt

Az OKTF-KP/10227-412015. szimri enged6ly 1. szimri mell6klete
Bevont alv6lla1koz6:

- RESTONE Kereskedelmi 6s Szolgfltat6 Korl6tolt
5

000 Szolnok, IJjszilsziu. 1 6.,

. a

Fofeliigyelos€g

fUf : t O t ++ t

A

Feleldss6gti T6rsasfg (sz6khely:

Oe;

6ltaI

1415468-22120t3. iigyiratsz6mon m6dositotr, 141546g-712013.
iktat6sz6mon kiadott nem vesz6lyes hullad6k orsz6gos sz6llit6si 6s kereskedelmi enged61y,

'
^u,
o
o

a

Koz6p-Tisza-vid6ki Kornyezetvddelmi, Termdszetv6delmi

6s Viziigyi Fehigyelos6g

(a tovdbbiakban: Felr.igyel6s6g) 6ltal kiadott 669-141t).012 iktat6sz6mri nem vesz6lyes hulladek
elokezel6si enged6ly,

a FehiSyelos6g 6ltal kiadott 669-1512012.

nem vesz6lyes hulladek el6kezel6si

6s

a Feliigyel6s6g 6ltal kiadott 669-1812012. iktat6sz6rriu nem vesz6lyes hulladdk elokezel6si

6s

hasznosit6si engeddly,

|k<tatoszh:nru

hasznosit6si enged6ly alapj 6n,

'

a F6oszthIy 6ltal JN/I(TF/02711-0312015 igyiratszlmon m6dositott, JN/KTF/027L1-01120L5
tigyiratsz6mri nem vesz6iyes hullad6kok elokezel6si 6,sr hasznosit6si enged6ly alapj6n.
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