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Ttit,.E,; Hulladékgazclálkodási engedél_y

HATAROZAT

Az Országos Kön-ryezetvédelmi és Ternrészetvédelrni Főfelügyelőség (a továbbiakban: Fófelügyelőség)
az EL-SZABO Elektronikai Bontó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(széklrely és telephely: 6044 Kecskemét, Hetényvezér utca 1-9.,2028619 rl'sz, KUJ: 101158376, r -.
KTJ: 101559822, KSH azonosító: 13514187-3831-1i3-03, aclószárn: 135141B]-2-03, cégjegyzékszám:
03_09-11259], nyilvántartási szám.: 8122KEW2016, a továbbiakban: Errgeclélyes) részére - Engedélyes
kérelrnének lrelyt adva -

engedélyezi

nem r,eszélyes hulladékok országos szállítását és kereskeclelmét, valanrint
veszélyes hullaclékok országos kereskedelmét az aIábbiak szerint.

1.) Az engedéivezett huiiadékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

Száliítási tevékenység végzése jeien engedély 3.1.) pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok
tekintetében, valatnint kereskeclelmi tevékenység végzése jeierr engeclély 3.2.) pontjában felsorolt
veszélyes és nem veszélyes hulladékok tekintetében

2.) A hulladékgazdálkotlási tevékenvséggel érintett tcrület:

Magyarország területe.

Azonosító
kód

Megnevezés
Mennyiség
ítonna/év)

07 SZERVES I(EMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

07 02
műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből,
forsalmazásából és felhasználásából származó hu|ladék

01 02 13 hulladék tnűanvas 3

l5
CSOMAGOLASI
HATÁROZOTT
rönlórnNDőK

HULLADEK; KOZELEBtsROL MEG NEM
FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBBNSBK),
szúnóaxyAcoK ns vÉoőnuHÁzAT

15 01
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási hulladékot)

i5 01 0] oapír és kafion csonragolási hulladék 2

15 01 02 tnúianva s csomasolási hulladék 2

01 03i5 fh csotnac,olási hul ladék i5

l0l(l Buclapest. Mészáros u.58/a, Ler,élcínl: i539 Bp. P1. ó75 w\vw rlfs7a!,oszol rihatosas. sov.hu
Te]eíbn: 2249- l 00 Far: 2249- l(l3 orszn sos(rlz0l clh atosa g. h u



16
A HULLADEKJEGYZEKI}EN
HATÁROZOTT HULLAI)EK

KOZl.,Lt,BBIloL }ll,G \EM

3.2.) kereskedelmi tevékenységbe bevonható hulladék faitáia. típusa és mennyisége:

16 01

a közlekedós (szrillítás) kiilö lr böző te riiletei ről szártirirzó lr u llad ó kl<á l ált
gépjármű (ideértve a tercpjáró.iárnrűvet is),:r hulIarlékkri viilt
gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származő hullatlék
(kivéve a 13, a 14 főcso;rortokban. a 16 06 és a 1ó 08 alcsoportokban
meshatározott hullaclék)

16 01 11 vasférnek 4

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 11
kiseiejtezett berendezés, anrely krilönbözik a 16 02 09-tő1 16 02 13-ig
terj edő hulladéktípusoktó1

10

16 02 16
krseiejtezett berendezésból eltávolított anyag, arnely különbözik a 16 02 15:
tő1

50

17
EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A.SZENNYEZETT
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) -

17 01 fónrek (beleértve azok ötvözeteit is
17 04 01 vörösréz. bronz. sárí]aréz i5
11 04 02 alurrríniurrr 15

11 04 04 cirrk )
17 0.+ 05 vas és acél 4

17 04 06
11 01 01

1.3

1

o1l

í-é,-l-lk*.,ék
l7 04 l1 kábel, atleiy küiönbözik a 17 04 10-től 30

HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL. A SZENNYVIZET
rzún-rÁnúcúxtrl. r-r,r rrrrrr;r rzúxl r-,írriir l,r.qr't ő

l9 xrpzÓonsnxux TEI,EPHELYEN xÍviit- I{EZELÓ
SzENNYvÍzrszrÍrÓxrrÓl, VALAMINT AZ lvÓvÍz rs rpaRr
yíz szoLcÁrrarÁsBóL szÁRNIAzó rrurlenÉx

19 12
közelebtlről meg nem határozott mechanikai kezelésbőI (pl. osztályozás,
aprítás, tömörítés, pellet készités) szárnrazó hulladék

19 12 02 férn vas l0
19 12 03 nemvas férrrek 30
19 12 04 mllanYag eS gulll] l0

20

TELEPULBSI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A
HÁzranrÁsr HULLADEKHoZ HASoNLó KEREsKEDELMI,
IPARI rS INTBZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKüLöNírnrrBx GyűJTöTT FRAKcIÓI rs

20 01 elkülönítetten syűitött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 36
kiselejtezett elektrotrros és elektronikus berenclezések, arrrelyek
különbözrrek a 20 01 21-tő1. a 20 01 23-tól éS a 20 01 35_tő1

45

20 01 39 tnűatlvagok 5

Osszesen: 255,3

Azonosító
kód

Megner.ezés
Mennyiség
(tonna/év)

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK
10 08 esvéb nemvas fémek termikus kohászatáhől sr,ármazó hulladék
l0 0B 08x elsődleses és másocllasos tennelés sósalakia 50



li -l5
CSONIAGOLASI
HATÁROZOTT
rönlóxtxoóx

HULLADEK; I(OZELEBBI{OL },IEG NE\t
FELTTATÓ ANYAGoK (Al]SZORBENSEK),
szűnóeryAcoK És vÉoónut-IÁzAT

15 01
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gr,íijtött települési
csomagolási hulladékot)

l5 01 01 oaoír és karton csotnasolási hullaclék 20

15 0l 02 tnűanvas csorrra gcliás i hulladék 30

15 01 03 fa csotnagolási hulladék 50

16
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NBM
HATÁROZOTT HULLADEK

16 01

a közlekedés (száltítás) különböző területeiről származő hulladékká vált
gépjármű (ideértve a terepjáró*fárművet is), a hulladékká vált
gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hutlaclék
(kivéve a 13, a -!4 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meghatározoÍÍ truttaaet)

16 01 l7 vasfémek 190

16 01 18 ne1llvas férnek 190

16 01 19 rniiatrvagok 10

16 01 20 uVes 10

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 13*
l,eszélyes at-ryatgokat tartaltnazó kisele_jtezett bcretrdezés. anrely különbözik
a 16 02 09-tő1 l 6 02 l2-is, teriedő hulladéktípusoktól

490 r

16 02 11
kiselejtezett berendezés, atlrely külörrbözik a 16 02 09-tőI 16 02 13-ig
terj edő hullacléktípusoktó1

700

16 02 1ó
kiselejtezett berendezésbő1 eltávolított anyag, arnely kii]örrbözik a 16 02 15-

tó1
5()()

17
EPITESI-BONTASI HLILLADEK (BELEERTVE A SZENNIYEZETT
TERÜLETBKRŐL KITERMBLT FÖLDET IS)

l7 02 fa. üves és mííanvag
l] 02 02 uveg l0
I1 0203 műanyag l0
I7 a4 fémek íbeleértve azok ötvözeteit is)
]0401 vörösréz, bronz, sárgaréz I40
7 0402 alunrínium 130
"/ 04 04 cink 150

7 0405 vas és acél 150

10406 on 100

10401 fémkeverék 15i)

104I1 kábel, arrrely különbözik a 17 04 10-től 350

20

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A
HÁzrlnrÁsr HULLADBKHor HASoNLó KBRESKBDBLMI,
IPARI ps INTEZMEI\YI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKüLöNírBrrrx cyűrrörT FRAKCIÓr ts

20 01 elkülönítetten svűitött hulladék frakciólr (kivéve a 15 01

20 01 35*
veszélyes anyagokat, tafialnrazó, kiselejtezett elektrottros és eiQktronikus
beretrdezések, arrlelyek küiönböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

650

20 01 36
kiselejtezett elektronos és elektronikus berenciezések, amelyek
küiönböznek a 20 01 21_tő1, a 20 01 23-td és a 20 01 35-től

100

20 01 39 nríianyagok 140

Osszesen: 1 920



'l.) Bcl'czetenclő biztonsrigi és clőrigr,ázattlssiigi irrtézlictlóselire r orratliozó liör,ctelrnélrvcli;

Az engeclélyezett nern veszélyes lrulladékok közútorr tijrtérlő szállítása, rlalatrlint az engedélyezett
veszél,ves és tletl-t veszélyes hullaclékok kercskedeirlte \1ael,arország ter|iletén törtérlhet, a 1rr-rlladékok
fizikai, kélliai és biológiai tulal'clorrságainak n-regí'elelő. a körtl5,ezet veszélyeztetését. szennyezőclését, a
irullaclékok szóródását ktzárő módotr.

A tevékertység végzése sorátl bekövetkező escticges káresetrrérryl - a kárelhlrrítás egyiclejíi
megkezdésével - az illetékes vízigyi hatóságnak késedelenr nétkül be kell jelenteni, az illetékes
kömyezetvédelnri hatós ág tájékoztatása rnellett.

A tevékenység során bekövetkező esetleges káreserrrérry, szetrnyezőclés esetén annak felszámolásáról, a
terület ereJcti állapotába való visszaállításáró1 Engedélyes köteles gondoskoclni.

A veszélyes hulladék szállítója a veszélyes hullaclék szállítását azt követően kezdheti meg, hogy a
kitöltött szállítási lap további példányait birtokba vette. és ellenőrizte, hogy a szállítási 1aporr
rneghatározott aclatok a hulladékotl, il]etve a 1ruilaciék csolnagolásán feltüntetett jelölésnek negfelelnek.
a hullaclék csolnagolása és a járrnű állapota lehetóvé teszi a biztortságos szállítást.

A veszélyes irulladék kereskedehlét a veszélyes hr-rllaclék biztonságos és könryezetszeruryezést kizáró
módon és feltételekkel kell végezni.

A veszélyes hullaclék szállítója a szállítlrrány hulladekkezelőrrek. kereskedórrek történó átaclását követően
azátadás tényét a szállítónál lévő valarnennyi szállítási iap péiclárryárl itazoltaqa. A 1rulladékkezelő vagy
a kereskedó a szállítási lap egy példányát a szállítórlak visszaadja, amelyet a szállító igazoiáskérrt
l-tlegőriz. A hulladékkezelő vagy a kereskedő a száilítási lap rá vonatkozó e*uy péidányát bizorrylatként
megől"zi. a másik példálryt a.reszélyes hr"rlladék átr,ételét követő 30 rrapon be]ül a lruilaclék átailójárrak
visszajuttatja.

A kitöltött szállítási lapot a hullaclék átadójának, a szállítónak, a kereskedónek, a hulladékkezelőnek
10 évig rneg kell őriznie.

Rakoclás, szállítás során megí-elelő intézkedés rnegtételével és az elérlrető legjobb technika
alkalmazásával biztosítani ke11 a talaj- és a levegótelhelés rrregelőzését.

A szállitőjárművek tisztítása kizárőlag olyan nosóban történhet, atnely arra megfelelő engedélyekkel
rendeIkezik

A szállítójánnúivek telephelyen történő tárolását, parkoltatását úgy kel1 biztosítani, hogy csepegés,
elfoiyás ne történhessen, kömyezetszennyezést ne erednré ny ezzen.

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

6.) Az engedélvezett tevékenység bemutatása:

a) A huliadék szállítási és kereskedelmi tevékenység lényeges jellernzői:
Az engedélyezett netTl veszélyes hullaclékok szállítását Engedélyes tulajdorrában 1évő
szállítójárrnűvekkel végzi a hr.rllaclék terinelőitől, birtokosaitól az átvevőklröz.

Engedélyes kereskedőként az engecléIyezett hr"rlladékokat saját vagy rnás nevében rnegvásárolja,
és azt kóvetően eladja.

Engedélyes jeien engedély alapján szilárcl hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet végez.



A hLrllaciektlk Engcdélyes teLephe1l,ére tlz, illetókc,s kii1,1l1,,ezetr,écleltli hattisllg .;rltal kiadolt kLilijrr

lru ilaclékgazdálkociási engeclél y,, ai apj árl ker üLhetrlek be.

b)

A hulladékok szállítására alkalrnazott szállítójárnrílvek 1evegóterhelése ellrarryagolható a

szállítási útvonalon haladó gépj árrnűvek forgalrna mellett.

A szállítási tevékenység előírás szerinti végzése ktzárja a talaj szerrnyeződését.

7.) A tevékenység végzésóhez szükséges egyedi feltételek:

a) szernélyi feltételek:
Engedélyes környezetvédelnri végzettségű alkalrnazottat fogiaikoztat a lrullaclék szállítási és

kereskedelrni tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelrni feladatok ellátására. Engeclélyes a
huliadék szállítási és kereskedelrni tevékenység végzéséhez rnegfeielő szárnú alkalmazottat
lbglalkoztat.

b) tárgyi f'eltételek:
-Engeclélyes a kérelmezett szállítási nrerrnyiségnek megfelelő számú és telrerbírású
szállítójárrnlivekkel rendelkezik (a szállítóján-trűvek aclatait jeleri határ"ozat 1, szánú rrrelléklete
ta I,ta ltttazza).
-Az üres szállítóiárrnűvek tárolása Engedélyes 

'(ó044 
Kecskernél, Heténl.vezér utca 7-9..

202E619 ]rrsz., K'IJ: 1 01 559822) telephelyér. történik.

Az elrgecló1 yezett htr llac]ókgazdálkoclási
A szállító_jánnűvek karbarrtarlását és

Bal lószög ]o5 /a) végzi.

ter,ékerlységek környezetvédelnli i e1 1erlrzői :

tisztítását a JanTbrik és Társa Kft. (6000 Kecskemét,

c) pénzügyi t-eltéteiek;
Az esetlegeserr bekövetkező havária helyzet
Magyarország Altalános Biztosító Zft-né1
felelősségbiztosítással rendelkezik.

felszárnolása céljábói Engedélyes az AEGON
6191i kötvényszámon kömyezetszennyezési

Engeclélyes köteles a könryezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az
engedélyezett tevékenys ég befej ezéséi g hatályában fenntarlani,

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

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifoorvosi Hivata1 Errgeclélyes
részére történő veszélyes hulladék országos kereskedelrni engedélye kiadásához a KEF-1940]-212015.
iktatószámú szaklratósági áliásfoglalásában szakhalósági állásfoglalását kikötés nélkü1 trregadta.

A Bács-Kiskun Megyei Korrnányhivata1 Népegészségügyi Főosztály BKR/001/02725-2l20I5.
iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában Engedélyes részére nem veszélyes hullaclék szállítási és

kereskedelmi tevékenység végzésá,e vonatkozó engedélyének kiadásáhozközegészségügyi szernpontból
az alábbi feltéte 1 b etaft á sa mellett j áru1 t hozzá:

,,A ,íevé.kenlség során q hullqd(k szóródásának megelőzéséről ,folyamctíosan gondoskodni kell. "

9.) Előírások. eeyedi feltételek:

1. Jelen lratárazat 7 rnásolati pélclányát a hul}aclékgazclálkodási
gépj ánníivön kel1 tarlani.

2. Az egyes szállítrrrányokra vonatkozó fuvarokmányokat és
jogszabálybarr előín határidőig (nem veszélyes hulladékok esetén
10 évig) rrreg kei1 őrízni.

tevékenysóg végzése során a

a nyilvárltarlást a vonatkozó
5 év, veszélyes hulladékok estén



3. Engedélycsrrek a hLrllaclékka1 kapcsolattls llvi]\-" ilt,l,i 'si és adatszoLgirltatilsi köteiczetlsclgcliril1
szóló konllárlyrencleletbetl tlleghatár,ozotl trrótlotl l-t_yill,titrtat,tllst keli r,,czctlrie. illetcileg adatot kcl1

szolgáltatrria.
1. A hullaclékok kizárólag a szállítási llporl rncgjelö]t átvcvijrlek adlralóak tit, az átver,ő erlgeclélr,ében

szereplő átvéteii rnentryiség erej éig.
5. Engedélyes telepirelyére bekerüiő hulladékok tárolása, kezelése (beleértve az előkezelést is) csak a

hatáskörrel renclelkező, terr-iletileg illetékes környezetr,éde]lrri hatóság által kiaclott ll-re_gí-elelő

errgeclély birtokában törtérrhet.

6. A huliadékok kizárólag olyarr kezelőnek adhatóak át, amely rendelkezik az adoít azonosító
kódszámú 1rulladékola,a érvényes hulladékgazdálkoclási engedéllyel, az engeclélyében szereplő
átvételi rnennyiség erej éig.

1. A kereskedő a hulladékot - lra törvény vagy kormányrendelet eltérőerr nem rendelkezik - csak
kezelés céljából, a kezeiésre vonatkozó irulladékgazdálkoclási engecléllyel rendelkrző gazclálkodó
szervezetnek adhatja át,

8. A kereskedő az átvett lrulladékot a, hulladékkezelőnek változatlan, vagy legf-eljebb előkezelt
forrnában adja át. r -,

9, Engedélyes tevékenysége során nerrr lépheti túl jelen határozatban szereplő éves mentryiséget.
10. Huiladékgazdálkodási tevékenység a közszolgáltatás körébe tartozó hullaclék esetén kizárólag a

közszolgáltató nevében szállíthaqa, vásárolhatja nreg, acllrat_ja el. kivéve lra Engeclélyes kezeli is
ezen hulladékot. Jelen engedély hullaclékkezelésre nenr jogosí{a fel Engeclélyest.

11. Arnemyiben huliadékgazdálkoclási tevékenységet nenr érintó változás történik jelen engedélyben
nreghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 rrapon belü1 Engeclélyesrrek azt a
körrlyezetvédelrli hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkoclási tevékerrységet érintő
változást Engeclélyesnek elózeteser-r kel1 be_jelel]tellie.

12. A hulladék szállítását csak olyan llódon 1elret végezni, anrely alkalnras an,a, hogy a kiporzást
rrregakadályozza al}l]ak ér,dekébell, irogil a tevékerrység során környezetszenl-}yezés tre következzerr
be.

1 3, Engedélyesnek gondoskodrria ke11 arról, 1rogy a különböző hulladékfajták egylnással tretn

keveredhetnek. A huiladékokat egyrrrástól jól elkülönítetten kell szállítani.
i4. Engedéiyes nyilvántarlásában a hulladék eredetének nyomon követhetősége céijából, a tennészetes

szerrrélytől átvett 1Tulladék esetéber-r a jogszabálybatr előírt aclatokat tartlratja nyilván.
15. A veszélyes hulladékot tilos tnás hulladéktria1, illetve anyaggal összekeveirri vagy hígítarri.
16. A veszélyes hullaclékok ktzárőIag zárt, a huliadék kérniai, hatásának, iiletve a szállítás meclranikai

igérrybevételének ellenálló edérryzetben, a környezet szennyeződését kizáró rnódon csotnagolva
vehetók át.

17. Sénilt, vagy szivárgó veszélyes hulladékot íartalmaző küldeménydarabokat a szállítójárrnűvön
elhelyezni tilos!

18. Tilos a veszélyes huliadékot a települési vagy más nem veszélyes huliadék közé juttatni!

i9. A szállítási lapokat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell kitölteni.
20. A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a 1elretó legkevesebb

Ié gszenny ező anya g kibo c s átá sa rrre1 1 ett törtér1 en.

Jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a Főfelügyelőség nregáliapíqa, hogy 320.000,- Ft,
azazháromszázhúszezer forint összegű eljárási költség merült tbl, arnelyet Engedélyes megfizetett.

Az Áilamr Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiföorvosi Hivatal
KEF-19401-212015. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása a határozat elleni bírósági i-elülvizsgálat
keretében támadlrató meg,

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főoszíá|yának BKR/001/02125-212015.
iktatószárnú szakhatós3gi állásfoglaiása a lratározat ellerri bírósági í-elülvizsgálat keretében tárnacllrató
meg.



;\ határozttt ellen f-e l1cbbezésrlek hclye tlitlcs. ittlLurk birtisirgi l-eliilvizsgálatát - iogszabiilt,sór,tósrc
hivatkozássai - a Főfeliigyelőséglrez a kijzléstől szálllított 30 rrapotl belLil 3 példlin,vban berr;,úq161'.6, u

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósirqllak címzett keresettel lelret kérni.

A bíróság a pert tárgyaláson kír.ül bírálja e1, a t-elek bárrnelyikérrek kéreirnére azotrbatl tárgyalást tart. Az
ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelerrr kézhezvételétől szárlított
nyolc napon belül írásban kérheti.

INDOKOLÁS

Engedélyestő1 2015. október 1-én kérelern érkezett a Főfelügyelőséghez veszélyes és nem veszélyes
hulladékokka1 kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése iránt.

A Főí'elügyelőség a beérkezett kérelmet ,o"guirifri'a, és rnegállapította, hogy abból egyértelmúin nerrr

állapítható nreg a kqrelmezett hulladékgazdálkodási tevékerrység, ezért Engecléiyest
OKTF-KP/ 1 3232-2 l 20 1 5 . iktttió szárnú vé gzésében tényállás ti sztázására hívta fel.

Engedélyes 20i5. október 14-én érkezett nyilatkozatában országos veszélyes és nem veszélyes hullaclék
kereskedelrrri és netn veszélyes hulladékok szállítási, valalrrint előkeze]ési tevékenységre vonatkozó
engedélykérelemként jelölte meg.

A Főfelügyelőség OKTF-KP/13232-512015. iktatószárnú végzésse1 a kérelrnet a clokunrentációval együtt
részben áttette kezelés tekintetében - az iiletékességgel és hatáskörrel rerrdelkező
Csongl ád Megyei Konrrányhivatalhoz.

Errgeclélyes a két eleltthez rncllékelte a kötnyezetvédelrrlí szakértó álta1 készített erlgecltllve zési
clokunentációt és igazolta, hogy 320.000,- Ft-or, azaz hárotrrszázirúszezer forirrtot igazgatási szolgáltatási
díj jogcínrén megfizetett a Főfelügyeiőség szánriájára, a könryezetvédelmi és tennészetvécieiriri hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairó1 szőlő 1412015. (m.31.) FM rendelet 2.§ (1) bekezdésének
előírása, valamint 1, melléklet 4.2 és 71. pont_jai alapján.

A Főfelügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó1 szóló
2004. évt CXL. törvény,(a továbbiakban: Ket.) 44, § (1) bekezclése, valamint a környezetvédelmi,
természetvédeltni, vízvédeimi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérő1 szóló
'/Il20r5. GII. 30.) Konn. rendelet 30. § (3) bekezdése, valamint a 7. melléklet II. táblázat 2. pontla
alapján 2015. decemb er 2. napján megkereste az ügyben hatáskör:rel és illetékességgel rendelkezó Allarni
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát, aki
Engedélyes részére történő veszéiyes hulladék országos kereskecielnri engeclélye kiadásához a
KEF_19407-212015. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában szakhatósági állásfoglalását kikötés
nélkül tttegadta.

A szakhatósági állásfogialás indokolása az alábbiakat íartalmazza:

,,Az EL-Szabó Kít. (továbbiakban: Kft.) benyújtotta az Országos Környezefuédelmi és Terrnészetvédelmi
Főfelügyelőséghez (továbbiakban: OKTF) a lleszélves hulladék orszctgos kereskeclelnli engeclély irtinli
kóre l ntét.

Az OKTF OKTF-KP/]3232-10/20]5.,szánú megkeresés,ében ctz ()rs:'ítgrls Tiszíifőorvosi Hil;clíctltrjl
(tovcibbiakban: OTH) elsőJbkti szakhatósttgi állásfoglalás kiarlását kéríe.

A ffi az Áltanti tVépegészségiigyi és Tiszíiot,l,cl,:,i S:tigltlctt eg,c,s közigttzgctíit,si eljin,cisaiért és igctzgttlási
jellegű szolgáltatásaiértfizetendő díjakról szóló 1/2009. (L 30.) EílMrendelet ]. szánt.ti. melléklet XI/11.
p on íj áb űn .e l ő í rí i gaz gatás i s zol gáltaíás i clí j ctl (2 ]. 2 0 0, - F' b e.fi ze tle.



,s:óltj 7]'2() ]5. (]]].3().1 Korttt. t,clttlelel (tt lt,ll,tihhittlrhtttt, Kot,tlt. rcnLlalel) _i0,.ti 13' hekc:t]ésc s:erittí.
"(3) Á Krlrtntiltl; u 7. ntelléklet It tciblci:(llu,szeriníi httlludékgtt:rlitlk,,,lit.ss,,tl i),,l:t,fiiggő eIjúrá,sokhut ct

7. melléklet Il. l.ábltjzattibln meglclllt ,laltetelak a,s,alétt tt ?. tltellt'k](1 ]I. tLihl(i:ttttihtn ntaghuttit,tl:tlíí
h at ti,s á go kct l .i e l ö l i ki s z akh ar ós ti gk é t t t. "

A Krlrm, renclelet 7. szótnti ntelléklete J]. tűblLi:(lr ] |,nttjtt,s:ariní a: OKTF les:éll;e.i htttltrclékkal

kapcsolaíos engeclélyezési eljárástibun (u min(ísíté,si c1.1tirtis és u bír,sctg kis;'ubcistinctk kil,ételéyel) a-
egészségkárosító kockázatok és esetleges hatá,sok, ű gyorsan bomló szelnes és szeryeíl,en ctnyagokaí
íaríalmazó veszél.yes httlladék gyűjtése móc{jinctk és mennlliségének jóváhagllásct, tíu,olusct,

közegészségíigyi feltételeinek érvényesítésének vizsgitlala yonaíkozásábctn az Országas Tisztifőorvos
Hivaíal szakhat óságkéní jár el,

*uf

A k,ft. az ország egész íeriileíén yeszél.)les hulladékok keresket]eltltet kfiiutjo vége:ni- Á yeszélyes httlladék
kereskedelrtti íevékerylségnek a közegészségiigyi szakhctttiság részéről n,in.cs jclgszabáll,i akadáb,a, a
benyújtott dokumeníáciriban foglaltak alapjátt .jelcnlős köruye;el-egé,szségiipyi íerhel.és nem keletkezik,
ezáltal szignifikáns humán-egészségíig,vi kockitzctíttöl,ellj hatássct] nent kell ,szántrllni.

A szakhatósági állásJilglalcist a ki)zigctzgcttúsi huló,scigi eljtirás és szolgáltutús ciltulúnos szubályairrjl
szóló 20()1. ő,iCXL. í()rvény (tol,cibhictkhun. Kel,) 11--l5/,4. 5\-ainakrenclelkezé,seialapjátt ercltcmt ki,

Állcisfogtatá,somní a Kornt. rencleleí J0 ,\l (3) hekezctésben bizíosított hatáskörómben, az Állctnti
Népegészsésiig;j [5 Tiszíjtlt,l,tlsi ,\:olgdlutt,ól, u népegé,s:scgilgll s:ukigctzgcttti,si ./'elcttíatok ellútcistiról.
yuluminí tt gl;óg1,52gl"észeíi állaltigtt:gurúsi s:ery kilelölesértil s:ólrj 323i20]0. (,Y]]. 27.1 Kclnlt. rettdelel
2. § (])bekezdése szerinti országo,s illetekasséggel elján,u tulíunt ttteg,

Az el.s(i.{tlkú szukhutclsitgi (t!láslbglttlás elleni _ftlgon,oslut lehetőségértíl a Ket, 11. § rg) bekeztlésére

Ji gy,e le nun e l ad t am í áj é ko ztat cist. "

AKet,44. § (1) bekezdése, vaiamint a7l12015. (Iil. 30.) Koinr. rendelet 31. § (3) bekezdés, valamint a

8. rrrelléklet II. táblázat 4. pontla alapján 20]5, decerllber ?. napján a Fófeliigyelőség rnegkeleste az
ügyben hatáskön-el ós illetékességgel r,errdeikező Bács-Kiskurr Megyei Kornrányhivatal Nópegészségügyi
Fóosztályát, mint szakhatóságot, aki a BKR/001102125-2l20r5 . iktatószámú szakhatósági
állásfoglalásában Engedélyes nem veszélyes hrrlladék szállítási és kereskeclelnri tevékenység végzésére
vonatkozó engedélyének kiadásához közegészségügyi szempontból feltétel betartása mellett járuIthozzá.

A szakható sá gi á1l ásfo glalás indoko |ása az al ábbi akat taríalmazza,.

..Az EL-SZABO Elektronikai Bontt'l. Kct,elke,lelttti .és, ,S:olgáltató Kli. ó000 Kecsketttét.
Heíénwezér, Lltcű 7-9. telephelye l;ottalkozásában rtent yeszél);es hull.adékok szállítási és kereskeclelmi
tevékenllség végzésére vonatkozó engecléh kére]met nJ.,L'iíOíí be az Orszítgos KörnyezeÚéc{elnti és

Ternészelyédelmi FtíJblíigyelőséghez, nlelt, hatriság szakhatósági állci,sfoglctlas kiaclasa céljábril kereste
ffieg ]nté:elettlet,
A rnegküldöíí doktltnentágióban.foglaltak alapján megállapítoííam. hop3l a tevékenység módosításának: a
nleghaííu.ozoít íehétel belarlásával közegészségiiglli szentponíból akadálva nincs. ezért. a rendelkez(j
részben foglaltak szerinl döníöítern.

Az önálló jogorvoslaírlí "a közigazguíási hctírlsitgi eljárás ítlíctlcntls ,s:ctbtilyttirr)l" s:ólti 2001. évi CXL.
törvény (továbbiakban: KeL) 11. § (9) bekezclése alapján zitt,íam ki.

Áz eljárási cselekmény kapcsán ctz eljárási kr;ttség mértékét (27.700 Fl) "ctz Á]lami Népegészségiiglli és
Tiszíiorvo,si Szolgálat epyes közigazgctíási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizeíendő
díjukról" szóló ]/2009, (1 30 ) EiiM rencleleí XI. ]3. porttftt ha!úrozza meg.



3l ,1r 111 és (3) bekezclé,sében ls 8, .s;. tnell.ékletében nteghalározotí Jta/.áskörcltnbett eljtin:tl, "a íelepíilé,si
s:iltircl l,i .ft,,lvékcln1, hullut]ékkul ktpt,solaltl,s közege,:,zségiigl,,i. kc)vctel tnénl,ekről",y:óltl
16/20()2. (IV ] 0.) ELiM renc]eleí előírásaira tekiníeít.el, renclelet "ttz Allctnti Népegészségiigl;j g,,

Tiszíiorvosi Szolgálatról, a népegészségüg7ti szukigazgctíási Jelctclcttok al]citásiu,rji, valantinl {I

{yrigl57c76,1zeri államigctzgatá,si szenl kiielöléséről" szóló 323/2010. Xn. 27.) Ktlrtttan,t,ett,lelcl
1§ (2) bekezdésében, és "a fővcit,osi és ntegl;ei korntanyhivalalokrtjl, valuntint u júrási (fő,tirosi
keríileti) hillatalokról" szóló 6ő/2015. 0II 30.) Korm.2 § (1) bekezdésében rnegállapított illetékességgel
tdtctttt ki.'

Engedélyes megfizette a szakhatósági közrerrrűködés igazgatási szolgáltatási díjait.

A hulladékró1 szóló, 2012. évt CLXXXV. törvérry (továbbiakban: Ht.) 2 § (1) bekezdés 26. pontja
szerint: ,,hulladékgazdálkodás: a hulladék [.-.J ,szállítúsű [...J a kereskedőként [...J végzett tevékenység

t..]. 7

AHt. 62. § (1) és (3) bekezdése az alábbi rendelkezésttarta7mazza:

,,(}) Htillaclékgazdálkotlási teyekcny,ség - e tönlényben. yalantittí ktlt,tttún,l,t,ettclelcrllen ttteghalfu,o:oít
kivétellel - a körnllezeNédelmi hatóscig által ki{ldoíí hulla.dékgazdálkodási engedéhl [...J alap.jcin

végezhető. "
(3) Á hulladékgazdúlkotlási engedély [...] iránti kérelmeí (l kü,nl:e;e^:édelnti hatóstignúl kell
elíítel.f eszíeni a hulludékgazdúlkodási tet,ékenységek nllilvcinlctrtásba vételéről, iulunint hutósági
engeclélyezéséről szóló kclrnttinllrendeletben nteghaítirozclíl tarírtlontntal. "

A Ht. l3. § szerirrt:

,,(I) Á kereskedő t ] a kereskedelem, t.,] tárgyát képező hulladékkal kapcsolctíos
hulladékgazdálkodási tevékenységeí nyilvántartásba vétel alapján végzi, ki,-éve, ha a htlllarlék a
birtokába keriil.
(2) Ha a keresketlőnek I J a kereskedel.eru., [...J tcir4l,át képező hulladék a birtokába keriil,
tevékeulségéí csak kereskedelentre [...J llonaíkozó hulladékgazdálkodási engedéllyelvégezheti. 

)
(3) A kere,skeclő [ ] a httlladékot - ha ítlrvény vagy kormányrendele| elíérően nem rendelkezik - csak
kezelés céljából, a kezeI.ésre vonatkozó hullcldékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetnek adhaíja át [ ]
(1) Á kereskedő [ J- ha a htiladék a birtokába kerül - az átvetí hulladékot a htilladékkezelőnek
változatl.an, vagy legíeljebb el őkezelt formában adja át.
(5) Ha a kereskedőnek I J a httlladék nem keríil a biríokábct, a hulladék htllladékkezelőhóz íöríénő
eljrítatásáérí ugyanil.pxl Jblel, mintha a hulladék a biríokába kertjlne.
(6) A kereskedő t ] - tt 39. § (3) bekezdé,sében.foglaltakra fi,gl:elemtnel - cl hul]ctclékgazdálkodá,si
kazszolgáltaíá,l kórébe tlríozó hulladékot kizárólag a közszcll.gitltat(l nevében eljín,a t,ásárolhaíjct tneg,

adhatja el, szállíthatja [ ] kivéve, ha kezeli is a hulladékot."

A Ht. 14. § az alábbi rendelkezésekeíIatlalmazza,.

,,(1) Hutlatlékoí csak httllatlékgazcíitlkocíitsi engectély birrokábcm lehet s:állíttmi, kil,ét,e llct
(l) a l(t,:lllL'szeti,,t s:r,ntóil,ingatlanhits:nűló tt: clkiilöttitt,tten gyííjtött hú:tut,lúsi hulladékut httltadékgyíijtő
ponlra, hulladékglííjíő udvurba, átvéíeli helyre vugy- hulladékkezelő létesítmén,,-be szállítjct, valatniní
b) a gláríó, a .fbrgalntazó az ánűeli kötelezeííséggel érinteít httllttdékot hulladékkezelő létesítménybe
s:úllítju,
(2) A hulladék szállítójafelelős a hulladék rendelíeíési helyére történő biztonsúgos eljuítalasáérí,
(3) Szállítúsból eredő szenn.yezés eseíén ct hullaclék száIlítója gondoskoclik az erecleli k()rnvezeíi cíllapot
helyreállításáról, így kijlönösen o teriilet szennyezésnrcntesíté,séről és a hulladék elszállitásúról,



(1l íIu u ltttl]tttlék s:ttllírti,stit,t)l tt kat,tl,skc,li; [. J .\Ltjűl 1l1(lg(l ,1tllttltl,:krlrlik. ttkktlr u kare,sketlijt,r, f ...f tt

s:úllílrjru 1,ottclktlzti s:ubtilyokut i,s tttag/clcliictt ulkttltlttt:ltikt,ll."

A Ht. 56. § és 57. § r,eszélyes 1rullac,lékok lekirltetébcll az alábbi rcrrclelkezéseket tarta1l,nazza:

,,56.5\ 111 Veszélyes hulladékot hullctdékguzc]álkodcisi engetlé17,nélkiil ntci,s hullutlékkctl, illeíye un.l:ttggctl

összekevern i l,ct§) hígítani nem l eheí.
(2) Veszéll,es hulladékol neru lehet hígítulll t,rtgt,ös,s:ekeyerni unnuk értlckébut, hogl, cl l,es:élves
anyagok eredeti koncenírációja a hulladékol veszélyes hulladékká minősítő határérték sziníje alá
csökkenjen.
(3) Ha a hulladék keyerésére hulladékgazdálkodasi engedély nélktil keriil sor, az összekevert hullaclékoí -
amilyen mértékben rnííszaki, körnllezenéclelmi s:emponlból é,s clz é.yszerii költségrciJordítás

.fi g,e l etn b ev é re l év e l m e gv al ó s í th aló - s z é t k e l l,- úl a s zt an i.

G) A környezetvédeltni hatóság - a megl,al.ósíthatóságtól .fiiggően - ct hulladékbirtokost a hullerclék
szénálasztására kötel.ezi, ha a (31 bekezdésben.fogIalt kötelezetts_égének nem tesz elegel.
(5) A veszélyes hulladék keverése és hígíttisa hullaclékgazdci*,odcjsi engedéll,r"el rendelkez(í gazclálkcldó
szeryezeí részére akkor engetlély,ezhető, hct

a) a gazdúlkodó szervezeí által végzeíí tevékem:sóg öss:hangbult l,cm ct ő. 5' (] ) bekezdés,ében

.foglalrakkal,
b1 a keverés yary) a hígítás ereclnúnyekéní u környe:etre és a: etltberi egé,s:ségre g.l,clkorrllt huícisok
csökkennek va8y nem növekednek, l)al{o11illí
c) u keverési ruíivelet ntegfelel az elérhető legjobb technikánok."

.,57. § A httlladékkul kctllcsrlloí<ls nl,ilváníurttj,si ls uclalszolgciltulási kt)tele:ettségekrlíl s:<jlrj

kormányl"endelet alap.ján renc]szeres ut]aís:cllgtiltutti,sra kötelezeíí ga:dálkotló szer:r:e:eI. cntel}ltek
t ey é k e n ll s é ge s cl r tin l, e s zé l ),e s h u l l crcl é k k é p: (íd i k,

a) o ves:é!lles htl!ladék kéqlz(iclését erer]tlléru,c:ij tertttelő íeréken1.,ségá"ííl rln:,ctgttlérlege t készír,
b) a veszélyes hulladék képződését, gllíijtésél, cittlcltisát és titl,ételét, s:állítúscit és kezelését tlllil,-átttculjct,
azí bizonylattal igazolj a, tovdbbá
c) tevékenysé géről a környezet:,édelmi hatós ítgn ak ctdaí ol s:ol gál tat. "

A Ht. 65. § alapján:

,, (1) Á hullaclék terntelője, ktlrntítnyret,tc]eletben nleght}títrozort birítlktlsct, glííjtője, szátlítója,
kereskedője, közvetítője és kezelője, v-aluminl u közszolgáltcltó (a továbbiakbctn egsliitt: nyilyántartósra
kötelezett) a htllladékkal kapcsolatos nyiIvantaríási és adatszolgáltalási kötelezettségekről szóló
korm.ánllrendeletben meghatározotí módon és íaría|.omtllal, ct tevékenységével érinteít hullaclékról típtls
szerint a telephelyén nyilvántaríitsl yezet.

(2) Á hulladék gyt|ijtiíje, szállítója, kereskedője, közverít:ője, kezelője clz (1) bekezdésben meghalározoít
nyilvántartá,sban a hulladék eredetének nyoillol1 köl,ethetlisége céljábril, a íermészel.e,s személytől ánnetl

hullac]ék e,seíében
a) a íermészeíes szenúlyctzonosító acluíokaí, l,olcultittí
b1 u lakc,intet
íaríhatja nyilván.
(3) Áz 0 ) bekezclés szeriníi ru,vilvántartitst ct httllctdékjegyzékről szól(l ntini,szteri rentlelelbert
tn e gh aí ár o z oí í ctz ott o s í t ó kó d o k a l ap.j itn ke l l v e z e ín i.

(1) A nyilváníartást, üzelnn.aplóí, bizon},laklí a nyilyúníctrtás yezeíésére kötelezell legulább 5 él,íg -
veszélye,s hulladék eseíén 1() évig - ntegőrzi. Hullctc]éklerakó e,selén a hulladéklerakási íevékenységről
szóló nyilvóntartás, iizenmaplri nent sele jíe:heíő,
(5) A nvilyáníartás vezeíésére köteIezell u nyilvtiníu,íás aluplcín a hulladékkal kupcsolalos
nyilváníartási és adaí,szolgáltatcisi köíelezeltségekr(íl ,szól(l kormcinr-rentlelet szerint ű körm)ezet\,éclelni
hatóságnak adatoí szolgáltat, íovábbú nyilvántartás(tí ű hatósag .f'elhíllása esetélt a hatóság
retl cl e ] kezé sére b oc sátj a. "
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A I Ir. 7l. 
.*t lllLpíart:

,,A 1eyékenl,ségéycl oko:hutrj, előre neill lálhu/ó k)t,ttl,c:eli károk /el,s:titttcllús,át leltal<'íl é 1eylj

finunszírozcís bizíosílúsa érclekében kü,ny,ezet:,éc{elnti biztosííásí köí 0z o kortllánt;rendcleíban
me ghcttár o zott gaztlál kod ó s zen: e ze t,

b) antel1l e íörvény szeriní hulladékgaztlálkodási engeclélyhez [...J kölölí íevékerységet régL,: t ] '

Fenti jogszabályhelyek és Engedélyes kérelrne alapján a Főt-elügyelőség megállapította az aiábbiakat:

- A hulladék szállítása és kereskedelrrre hulladékgazdálkodásnak n-rinősü1, mely tevékenység
jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag hulladékgazdálkodási engedély
birtokában végezhetó

- Engedélyes által benyújtott kérelern nern felelt lneg a 1rullailékgazdálkodási tevékerrységek
nyilvántartásba véte!éról, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439l20l2. (XtI.29.)
Korm, rendelet (a,i.:r,ibbiakban: 43912012. (XII. 29.) Konrr, rendelet) 6. § és 7. §-ában íbglalt
előírásoknak, ezért Főfelügyelőség OKTF-KP/13232-4l20I5. és OKTF-KP/13232-812015.
iktatószárnokon hiárrypótlásra hívta fe1 Errgedélyest. Engedélyes a 1rránypótlásokat teljesítette.

- Engedélyes igazoita a rendeikezésére álló pénzügyi eszközök rneglétét.
- Engedélyes a hullaclék szállításához és kereskedelméhez szükséges szetrrélyi, tárgyi és

közegészségügyi f'eltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a

berendezések és a iárrníi míiszaki és környezetvédelmi jellerrrzőit, azok áliapotát, rninőségét és

íélszereltségét igazoló dokulnentumokat csatolta.
- Engedélyes kapacitásszárrrítással igazolta, hogy a 3. pontban szereplő sziiárc1 halnlazállapotú

lrulladékok száliításához nregfelelő kapacitássa1 rer' delkezik.
- Engeclélyes csatolta NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Bács-Kiskr-rrr Megvei Válrr- és

Pénzüg,vőri Igazgatósága által 38l2014311 iktatószárlrolr kiadott íérrrker e skedelrr. i engeclély
tnásolatát, rnely aiapjálr Engedélyes teieplreiyén a száiiítójárrniivek tárolása engeciélyezett.

- Engedélyes csatolta a szállítójárrnűrvek tisztítására és karbantartására vonatkozó, a Jatnbrik és Társa
Kft-vel (6000 Kecskernét, B allós ző g 26 5 l a) kötött szerződés másolatát.

- Engedélyes csatolta a kömyezetbiztonságra. az esetlegesen bekör,etkező káresetlény ellrárítására
VollatkoZó tel,Vet.

- Engedélyes benyújtotta a kön-ryezetvédelnri biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentunrot,
- Engedélyes igazolta, hogy a 439l20l2. (XIL 29.) Konn. rendelet 7. §-a alapján környezetvédelrni

végzettségű alkalmazottat 1bglalkoztat a környezetvédelrni feladatok ellátására.
- Engedélyes csatolta a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 43912012. (XIl. 29.)

Korm. rendelet i 1. § szerinti nyilatkozatot.
- Engedélyes igazolta, hogy a köztartozásmentes aclózói adatbázisban szerepel.
- Engedélyes csatolta n}ilatkozatát, hogy önkonnányzattal szemben adótarlozása nem ál1 ferur.

- Engedélyes csatolta nyilatkozatát a tárolássa1 kapcsolatban, miszerirlt,,Á nem veszélr-es hulladékok
gytljtése és előkezelésére, ntiní uzí az engetlélykérelenilen is íríam, ntár tnegka.pttlk u íeriiletileg
illetékes Felíig;előségtől I J".

Fentiek alapján a Fófelügyelőség rnegállapította, hogy a huliadékgazdálkodási engedéiy kiaclásának a
jelen határozaíban íbglaltak szérint akadálya nirrcs.

A Főfelügyelőség F,ngeclélyest, mint engedéllyel. rendelkező hulladék kereskedőt 812/2KER12016.
számon jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartáslra vette.

A Főfelügyelőség felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján felüg__veleti

díj lizetésér,e kölelezett.

Az eljárás során közreműköclő szaklratóság állásfoglalását és arrnak indokoiási részét a Főfelügyelőség a

KeL ]2. § (1) bekezdésének db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba.
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A határoztit renclelkező részétlck 5. porlt_jábarl 1bgllrlt id(ibcli hallr1;,a a Ilt.79. 1\ (1) bekezclésc alapjirrl

kcr,[il t rrreg l riltiI,o/á5la.

A I-lt. 84. § (1) es (2) bekezdései aiapjárl:

,,(1) Á könl;ezetyéc]elmi hul<jscig a: e töryénl;bert. vttlutttinl lttti.s.jclgs,ztlbál.ybutt meghattit,ozott el(iírúsok
teljesítése érclekében a hulladékhiríoko,st. u httllaclék /uluidonostit. illen,e u körnl,e:ethas:nt.ilrjí karele:i
ct) u,jogsztlbtilybcm.foglulr l,cts?, ltctttisltgi hult|ro:utlltut elriírl kötale:ett.ségeinek beku"tcis,ára, illelt,e u

.jogsértő állapot tnegsziiníeíésére, ha az abban Joglult elljírásokat a hullaclék birtokosct, tulajdonosa,
illets;e a környezethosználó megszegi, lcljc,\,iilé,\|ikú elintict:iztjct, illetve a httllatlékgazdcilkot]tisi
engedélyhez [...] köíöíí íeyékenységet az engedé|_1,-től, a nyilvántartásba vételhez köíötí íevékenységet a
nyilvántttrtústól eltérő tttódon gyukorolja:
b) l}órnvezeíet yeszéllleztelő, szennyező, illerve kúrclsító tevékeny,ség felfiiggesztésére, ubbahag,vására,
az eredeli ál lapoí helyreállításiu,cl:
c) a környezeí szennyezése esetében olyan intézkedés megíételére, (lmely a környezetszennyezést
c s ökke n í i vt gy ttt e gs ziin í e í i, a k ör nye z e í kíu, o,y <l cl ás át ki zíoj u.

(2) A körnvezen*édelmi haíóság - az (1) bekezdésbelt.foglaltakon ítilmenően -.felfüggeszíi, korlátozzct
vctgll megíiltju a httlladékgazdálkodási engeclélvhe:. [.".J kötött teyéken.v-ség engedélvt(íl eltér(Í vusg;

engedély nélki]li. vttlaminl o nyilyáníctrtit:;ba l,éteílte: kóíött lelékenl;ség ttyilvcutíctt,ltislril eltérő vugr,
nvilvímtaríás nélkiili ./blytctttisát. Á hutarozctí fellebhe:ésre lekiníeí nélkiil l,égrehajthatő,á
nyilvánítható. "

4-1]9l20i2,(Xll.]()._1 Konrl.rerlcjelct I5 §tt)es(])hekcztlósealap.iárr:

,,(]) A kórnyeze^,éclehni hatósrig tc enget.léh,r hil,cttttlbt)l l,iss:ct1,ottlttttjct. lrtt

ct) clz engedél1, jtlgosulrja ileill 1es: eleget a httlluclakkul kctpc,soluro,s ttl;ilvcittIurtúsi és uclctís:tllgtiltuttisi
köíelezeílségekről ,s,z(lló kornún1l,encteletbett ttteghttttit"ozotl kötele:ett,ségének.
b) megállapítjtt, ho91; cl kérelnlez(j u kéreletnbelt yulótlul utlalokctí,szerepelíeíeít és ctz engedélv
ki aclás át e z é rde ntb elt b eJb ly ás ol t a,

c) az engedély jogosttltja a tevékenységét az engedélvbert foglaltaktól eltérő ntódon gy,akorolja. vctgy-

cl) az engedélll jogostiltja ct hatósági ellenőr:é.sí akudci|.1,o::ct.
(! Á környezennéclelmi htttóság uz engetlél"1,t hivcttctlból yis,s:tl1,onia, hct

a) clz engedély megudásához előírt,/bltételek mcir nem cillnakfenn,
b) az engedély jogosultja.az engetlélllezetí hullcttlékgazdalkodási tevékenységgel _felhag1,. ctzí

m e gs ziin t eí i, v al amin í
c) a htlllcldékgazdálkodási tevéken,v-ség ./blytaíása a környezeí veszéIyezíetésével, szennyezésél:el,
kárositásával jár. "

Amerrnyiben Engedélyes a huliadékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó
hatósági ltaíározat előírásainak nem tesz eleget, a külörr jogszabáiyban meghatározottak szerint
hulladékgazdálkodási bírságot köteles í]zetrri.

A Ket. 153. § 2. pontja alapján eljárási költség az tgazgatási szolgáltatási díj.
A fentiek érlelrnében a Főfelügyelőség az eljárási költségrő1 a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.

A Főfelügyelőség határozatát aHt.62. § (1) bekezclése alapján 1rozta meg.

A Főfelügyelőség illetékességét és hatáskörét a 11l2af. GII. 30 ) Korm. rendelet
2, § és 10. § g) pontja alapozzameg.

A rendeikező rész 3.) pondában a hulladékgazdálkodásba bevonható hulladékok körét a Főfelügyelőség a

hulladékjegyzéWől szőlő 72l20I3. (VIII. 27.) VM rendelet szerit-tt í'elsorolt azonosító kódszámok alapján
állapította meg; a 4.) pontban foglaitak a Ht. 80. § (1) bekezclés e) pontján és veszélyes huiiadékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szőlő 22512015. (VIII.7.) Korm. rendeiet
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(tor,ábbiakban: Vlrr.) alapulrrak. az 5.) potrtban 1bglaltak jogalapja a HL ]9. § (1) bekezdés és a
Ht, 80. § (1) bekezdés rJ pont; a 6.) porltja a 43912012. (XlI. 29.) Konrr. rendelet 7, §-án alapul;
a 7.) pontja a 43912012. (Xn. 29.) Konn. renclelet 7. §-án alapu1; 8,) pontja a 7Il2015. GrL 30.)

Korrr.. rencielet 30. § (3) bekezdésén, a 7. nreiléklet I1. táblázat 2. valanrint a Ket.72. § (1) bekezclés
db) alpondán alapui, a 9.) ponda az a\ábbt jogszabályhelyeken alapu1: 439Dal2. (XII. 29,)

Konn. rendelet 14. § (1) bekezclése, I{t. 65. §, az egyes hulladékgazdálkodási 1étesítmények
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szőlő 24612014. (IX. 29.) Konn. renclelet, a Vhr., illetve a

levegő védelrrréról szőló 306l2a10. (XII. 23.) Konn. rendelet 28. § (2) bekezdése.

A jogorvoslatra történő feihívás a központi áIlamigazgatási szervekró1, valamint a Komány taglai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 20i0. évi XLm. törvény 1. § (2) bekezdésének g) pontja, 5. §

(2) és (3) bekezdése, a Ket. 100. § (1.) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, 109. § (1) bekezdésének
a) pontjában, a 71lZ015. ([I. 30.) Ko.,*, rendelet 1. §-ban foglaltakorr alapul.

A Fővárosi Kőztgazgalásí és Murkaügyi Bíróság illetékességét a Főfbtügyelőség a polgári_
perrendtartásró1 szóló 7952. évi IIi, törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése, hatáskö*t *'
a Pp. 22. § (2) bekezdése alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának heiyét ós idejét
a Pp. 330. § (2) bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelern 1ehetőségérő1 való
tájékoztatás _a Pp. 33B.§-án aiapu1. Az ilieték rnértékét az illetékekrői szóló 1990, évi XCm. törvérry
(a továbbiakban: Itv.) 43. § (3) bekezdése állapída lneg. Az illeték feljegyzésről az ltv.
59. §(1) bekezdése, illetve a 62. § (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik,

Az engeclély rnegléte nem mentesít a jogszabályok által előírt egyéb engeclélyek tlegszerzése illetőleg
nyi lvárrta rtásba véteLi kötelezettségek telj esítése aIól.

Alratát,ozal aKct,]3lA.§(l)bekezdésénekc)ponrjaési3.;bekezclésealapjánaközléssel.;ogerós.

Budapest, 201ó. január i9.

Búsi Lajos
f őígazgatő nregbízá sából

dr. Dobrai,Balázs s.k.
toosztalwezeto

Címzeltek:
1 . EL-SZABÓ rtt. (6044 Kecskemét, Hetényvezér vtca 7 -9 .)

Z. Áitami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatai (HK)
3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavedelmi lgazgatóság (HK)
4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK)
5. Környezetvédelnri hatóságként eljáró konnányhivataiok (HK)
6. HNYR
'7.Irattár
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