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Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelóség)
a ROLLO Műanyaggyártó és Kereskeclelmi Kor|átclt Felelősségű Társaság (székhely:
6412 Balotaszálitás, I. ker. 95,; t<Ül: 100545256; telephelyek: 6472 Balolaszállás, I. ker. 95.
013Il54 hrsz,, KTJ: 101025785; 641? Balotaszállás, I. ker. 95la. 0I33l44 ltsz., KTJ: 1018B2199;
adószám: I1a29544-2-03; KSH-s:iirri: ' 11029544-2229-113-03; cégegyzékszám: i 4-09-001B i 1;

nyilvántartási száma: 548l2KOZl20I4; a továbbiakban: Engedélyes) részére - kérelmének helyt adva -

engedél.vezi

nem veszélyes hulladékok országos szállítását és közvetítését az alábbiak szerint.

1.) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

Szállítási és közvetítési tevékenység végzése nem veszélyes hulladékok tekintetében.

2.) A hulladékgazclálkodási tevékenységgel érintett terület:

Magyarország tenilete. .

3.) A hulladék faitáia. tíDusa és mennvisége:

Azonosító
kód Megnevezés

Merrnlisóg
(t/év)

02

MEaőGAaDASÁGI, KERTESzETI, AKvAKULrÚnÁs
TERMELESBÓL, ERDŐGAZnÁrxonÁSBÓL, VADÁSZATBÓL,
IIALÁszATBóL, rrnr-iurszER-Er,őÁLrírÁsnór ns
FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ Hur,raonx

02 01
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás,
vadfszat és halászat hulladéka

0201 04 n[ianyaghulladék (kivéve a csomagolás) 750

07 SZERVBS xnnrrar FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HurLanBx

07 02
műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából származó huIladék

01 02 13 hullaciék műranyag 3 000

l2 FEMBK, lrŰRxyacox ALAKÍTÁSÁBÓL, 'FIZiKAI Bs
MECHANIKAI FELÜLETKEZElnsnnŐl SZÁRMAZÓ rrurrnorx

01l2 fémek és műanyagok alakítírsából', fizikai és mechanikai felületkezeléséből
származő hulladék

12 01 05 gyalulásbó1 és esztergálásbó1 szárrrlazó miianyag íbrgács 1 500

I016 Buclapesl, Mész/rros u. 58/a. Lel,élcím: ]539 Bp, Pt. ó75 vvww.orsza9Oszo ltlhatt)sa i], cOv. hu
'fclctiln. 2219-10l) Fax: 2249- 1 (l3 ,, ()r§zagos(lt]zol(ihatosag.hu



15
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELBBBROL MEG NEM
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSBK),
rönr-őxnNDóK, szúnóaxyAcoK ns vroónuHÁzAT

l5 01
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolá§i hullacl ékot)

15 0l 02 rnűanyag csomagolási hulladék 750

19

HULLADEKKEZELő r,nrnsÍrnrnxytxgŐr, A SZENNYVIZET
xÉ:pzőnÉ,spxnx TELEpHELyEN xívül KEzELő
szENNr,vÍzrtszrírÓrnÓr,, vALAMINT AztvÓviz ns rpanr vÍz
szoLGÁLTATÁsBÓL szÁRMAzÓ Hut laopr

19 12
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztáIyozás,
aprí.á:, tömörítés, pellet készítés) származó hullaclék

19 12 04 muanyag es guml 3 000

össrese.r: 9 000

4.) Bevezetendő biztonsági és eIővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

Az engedélyezett nem veszéiyes hulladékok közúton történő szállítása Magyarország területén történhet,
a hulladékok fizikai, kémiai, és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a kömyezet veszélyeztetését,
szerlnyeződését, a hulladékok szóródását l<tzárő módon.

A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát - a kárelhádtás egyidejű rrregkezdésével -
az illetékes vízijgyi hatóságnak késedelem néikül be ke1l jelenteni, az illetékes kömyezetvédelmi hatóság
tájekoztatása mellett.
A tevékenység során bekövetkező esetleges káresernény. szennyeződés esetén amak felszámolásáról, a
terület eredeti állapotába való visszaállítasáról Engedélyes köteles gondoskodni.

Rakodás és szállítás során nregfeleló intézkedés megtételévei és az elérhető legjobb technika
alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

Az Engeclélyes köteles a könryezeti károk elirárítására szolgáló biztosítási szelzőclést az engedélyezett
tevékenys ég b efej ezés éi g hatályában ferrntartani.

A szállító jármíivek tisztítása kizárőIag olyan gépjánnűmosóban törlénhet, amely arra megfelelő
engedélyekkel rendelkezik.

A tehergópjárművek telepheiyen történő tárolását, parkoltatását úgy keli biztosítani, hogy csepegés,
elfoiyás ne törtéihessen, kötnyez etszennyezést ne erec]ményezzen.

5.) Az ehgetléIy jeleri határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig hatályos.

6.) A tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezése:

a) A hulladék szállítását Engedélyes végzi a terrrrelőktől, birtokosoktól a kezelők telephelyeire
tulaj donában és üzemeltetésében lévő tehergépj árműVekke1.

Engedélyes telephelyére bekerülő hullaclék tárolása,'kezelése külön lrulladékgazclálkodási
errgedély alapján történhet.

A hullaclékok szá]lítására alkainras iires tehergépjánrríivek tárolása Engedélyes telephelyein
(6412 Balotaszállás, I. ker. 95.0131/54 lrrsz.: 6412 Balotaszállás, I. ker. 95/a.0133l44 hrsz.)
történik.



b) A hulladékszállítási technológia környezetvédelmi jellernzői:
A szállítójánnűvek tisztítását és karbantartását az Elektrans Elek és Fia Kft. (6400 Kiskunhalas,
Majsai út 15.) végzi vállalkozőj szerződés alapján,

A hulladékok száilítására alkaltnazott szállítójánnűvek levegőterhelése elharryagollrató a
szá1 1 ítási ittvonalon haladó gópj ármíivek íbrgalma mellett.

A száilítási tevékenyég előírás szerinti végzóse kízárja a talaj szennyeződését.

7.) A tevékenység végzéséhez szükséees egyedi feltételek:

a) szerrrélyi feltételek:
Engedélyes környezetvédelmi céget bizott meg a hulladék száliítási és közvetítési tevékenységgel
kapcsolatos kömyezetvédelnri rrregbízotti feladatok eliátására. A hulladék száliítási és közvetítési
tevékenys é g v é gzéséhez meg fel el ő s zárnú a lkalmazo ttat io glalkoztat.

b) tárgyi feltételek:
- Engedélyes tulajdonában és üzemeltetésében lévő 3 db gépjármúi és 2 pótkocsi (rendszámok:

JRZ-B] 7, MDZ -] 48, MVH-42 8, XLM-649, WAB -5 5 5 ),
- Az üres szállítójárrníivek tárolása a 6412 Balotaszállás, I. ker. 95. 0I3ll54 hrsz. és a

6412Balotaszállás, I. ker. 95/a. 0133l44helyrajzi szám alatti telephelyeken történik,

c) pénzügyif-eltételek:
Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhádtása céljábó1 Engedólyes a
K&H Biztosító Zrt.-nél 20014]39 kötvényszámú környezetszeruryezési felelósségbiztosítással
rendel kezi k.

8.) Az eliárásban közreműködő szakhatóság megnevezése és az állásfoglalásának rende|kqző része:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
BKR/001/02286-212014. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásban a nem veszélyes hulladékok
szállítási és közvetítési tevékenységére vonatkozó engedély kiadásáhozkőzegészségügyi szempontból az
alábbi kikötés betartása mellett j árul t hozzá:

,, o A hulladékszállítás ,során gondoskodni kell a kiszóródás megclőzéséről,"

9.) Előírások:

1. Jelen határozat 1 példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység
kell tartani.

2. Az egygs szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a
jogszabályban előíí határidőig (5 évig) meg keil őrizni.

3. A hulladék szállítójának, közvetítőjének a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekrő1 szóló konnányrendeletben meghatározott módon és
tafialorr.ma1, a tevékenységéve1 érirrtett huliadékró1 típus szerint a teleplrelyén naprakész
nyilvántartást ke1l vezetnie.

4. Engedélyes az általa szállított hulladékot a hulladék tenrrelője, birtokosa által rneghatározott,
átvételre jogosult kezelőhöz köteles szállítani. Ha a kezelő a szállított hullaclékot nem veszi át.
azt az Engecl,élyesnek el tennelőhöz vissza kel1 szállítania.

5. A közvetítő a hurlladékot - ha törvény vagy konnányrendelet eltéróell neln rerrdelkezik - csak
kezelés cétjábó1, a kezelésre vonatkozó hulladékgazclálkodási enge<léllyel rer-rdelkező gazclálkoció
szervezetnek adhatja át.

6. A kijzvetítő zrz átvett hulladókot a hr-rlladókkezeliinek változatlarr íbrrr'ában aclja át.
7, Errgeciélyes te Iephelyére bekeriiló lrullaclékok t/rrolása, kezelése (beleértve zrz előkezclést is) csak

a hatáskörrel rerrdelkező, teriiletileg illetékes könryezetvódelrlli hatóság álta1 kiadott megleleló
cngedély birtokában tijt,térrhet.

VegZeSe Solan a gepJarTnllvon

nyilvántartást a vonatkozó



8. Amennyiben az errgeclélyben rneghatározott í-eltételekben változás történik, annak
bekövetkezésétő1 szárnított 15 napon beliil a körrryezetvéclelrrri hatóságrrak be kell jelenteni,

9. A szállított huliaclékok kizárólag o1yan kezelőrrek aclhatóak át, atnely rendelkezik az aclott
azonosító kódszámú hulladékokra érvényes hullaclékkezelési engecléliyel, az engedélyéberr
szerepiő átvételi menrlyiség erejéig.

10. Engedélyes a huLladékgazclálkodási kilzszolgáltatás körébe tartozó lruliadékot kizárólag a

közszolgáltató nevében eljárva szállíthatja, közvetítheti, kivéve, ha kezeli is a hulladékot.
1 1. Tevékenysége során nern lépheti tirl jelen határozatban szereplő éves mennyiséget.
12. A lrulladék száilítását csak olyan rnódon iehet r,égezni, anrely alkalmas arra, hogy a kiporzást

megakadályozza annak érdekében, hogy a tevékenység során környezetszeruryezés ne
következzen be,

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát -jogszabálysértésre hivatkozássa1 -
a Fófelügyelőséghez a közléstől számított 30 napon belül 3 pélclányban benyújtott, és a Ei,,zárosi
Közigazgatási és Munkaiigyi Bíróságnak círrrzett keresette1 1ehet kérni.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja e1, a felek bármelyikének kérel,:;érc,azonban tárgyalást tart. Az
ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevéiben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétől számított
nyolc napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
BKR/001/02286-212014. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása a határozat elleni felülvizsgálat
keretében támadható mes.

INDOKOLÁS

EngedélyestőI 2014. augusztus 11-én kérelem érkezett a Főt'elügyelőséghez nen veszélyes hulladék
országos száilításának, közvetítésónek és gyírjtésének engedélyezése ir-ánf .

A Fófelügyelőség a hulladékgazdálkodási kérelmet 1lem veszélyes hulladékok gyírjtése tekintetében
I4l5018-212014. iktatószámú végzésével részben áttette az illetékességgel és hatáskörrel rendelkezó
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre.

Engeclélyes a kérelernhez mellékelte a környezetvéclelmi cég által készít;tt engeclél.vezési ciokumentációt
és igazolta, hogy 140.000,- Ft-ot (azaz egyszázbúszezer forint) igazgatási szolgáltatási díj jogcímén
meglrzetett a Főfelügyelóség számlájára, a kömyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vizijgyi
hatósági eljárások igazgaíási szolgáltatási díjairól szóló 3312005. (XII. 21 .) KvVM rendelet
(a továbbiakban:3312005.(XII. 27.) KvVM rendelet) 2 § (1) bekezdésének előírása, valamint 1. számú
rnelléklete I. 4.2, pontja alapján.

A Főf'elügyelőság a közigaz:gatási hatósági eljárás és szolgáitatás általános szabályairól szőlő 2004. évl
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezclése alapján és a kömyezetvédelmi,
természetvédelmi, vízűgyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérői szóló
4BIl2013. (XII. 17.) Kotm. renclelet (a továbbiakban:48112013. (XII. 17.) Korm. rendelet) 34. §
(1) bekezdés a) ponda és (3) bekezdése értelrnében szakkérciésben az ellárás során közreműködő
szakhatóságként 2014. szeptetnber l2-én tnegkereste a Bács-Kiskun Megyei Konnányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét (a tor,ábbiakban: Szaklratóság).

A Szaklratóság BKR/001102286-212014, ügyiratszálnon kikotesset rnegadta szakhatóság áilásfbglalását.
A szakható sá gi á 1l ásfo glalá s inclokolása az a l ább iakat tartaltnazz1:

,,A ROLLÓ fuIíianllctggyártó és KereskecJelttti K/i. (,székhell;, telephel1,; 61]] BctlorLtszálIíis, I ker.95.)
nettt t,e,s:éll,es l,tulladék,szcillítási és közl;t,/írci,si rt,vtrkt,itl,,l,,1g végzésére vclttuíkozó engedély kérelmet
nyti.jrot he az ()rszágtls Környg2e.1|!clclnti és.7'arttté,yzelt,édelmi Flí/blúgl;el(íséghez, ruelv haíristig
,;zakhutri.stigiállci,s/b;.alalá,s kiutlcisct célltlhól keresíc tlteg Ittté:eíiinkeí.



A tnegktilclt;tt clokttmentáció átvizsgálását követőett megúllapíírííam, hngy a íevékenység
engedélyezésének közegészségiigyi szentpontból a neghutározttít kikötés beíaríltsct melleíí akadá|-a
n in c s, e zé rí tt r e n cl e l ke z (í r é s zb en .frl gl alt ak s z e rin t tl önt ö t 1 e m.

Az önállÓ.jogorvosl.ctítlí ,,közigazgatási haíósági eljárás úlíciláno,:, s_tthtilyrtirr)l" ,lz:t)ló 20()1. évi CXL,
íörvény ( továbbiakbcu: Ket..) ]1 § (9) bekezclése alapján zúríam ki.

Az eljíu,cisi csel.eknún,- kapcsán az eljórási kóltség méríékét (27.70() l;'t) ,,az Állcuni llrépegészségiiglli !5
Tiszíiorvosi Szolgálat egyes kózigctzgtttcísi eljárásaiért és közigazgatási jellegíi szolgáltatásaiért fizetendő
díjakról" szóló 1/2()09 (I 30 ) Eíi],:I rendelet XL13. pontja haíározza meg.

Szakhatósítgi állcí,sfogtctlásontaí Ket. 11. s|-ára ./i8},elentntel, ,,ct k(lrnyezeNéclelnti, ltrttttl,s:erl,ltlelttti,
vínédelmi haíó,sági és iguzgatási Jbladatokcl ellátó szervek kijelöléséről" szcjló 1B1/20]3. (XI. 17,)
Kormányrendelet 31. § (l) ts (31 bekezdésében és 6, sz.-,nellékletében meghalározolt h.atáskörötnben
eljárva, ,,ct telepiilési szilárd és.folyékony futlladékkal kapcsolatos közegészségügxli kóvetelményekről"
szóló I6/2002. (Ir t0,) EüMrendele; e.lőírásaira tekiníetlel, ,,az Áltami.l,iIépegészségúgyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról, a népcgészsegiigyi'iltkiguzgatási .feladatok ellátásáról, valaminl a gyógyszerészeti
állclmigazgctíási szery kijelöléséről" szóló 323/20]0. (XIL 27.1 Korm. rendelet 4 § (2l bekezc]ésében
megállapított ill etékességgel adtam ki. "

Engedélyes rnegíizette a szakhatósági közremíiködésért járó igazgatási szolgáltatási díjat.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 26, pontja
szerint: ,,hulladékgazdálkodás: a hulladék [...J szállítása [ .] az ilyen műveleíek .felügyelete, [,..J
könetítőkéní [...J végzett tevékenység t..]"

AHL 62. § (1) és (3) bekezdése az alábbi rendelkezésltartalmazza:
,,(1) Hullatlékgazdálkodási íevékenység - e íörvényben meghalározotí kivéíellel - a ktlrnyezetvéclelmi
hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély [...J alapján végezhető."
,,(3) A hulladékgazdálkodási engedély [...J iráníi kéreltnet a környezetvédelmi hatóságnál kell
elŐíerjeszíeni a hulladékgazdálkodási /evékenységek nyilváníaríásba yételéről, val.amint haíósági
engedélyezéséről szóló ktlrmányrendeletben tnegh.atarozott íartalommal. "

A Ht. 13. § szeritrt: I

,,(1) A [...] közvetítő [ J a közvetítés tárg,,át képező hulladékkal kapcsolalos hulladékgazdálkodási
tevékenységet nyilváníartásba vétel alapján végzi, kivéve, ha a hulladék a birtokába keríil,
(2) Ha [..J n közvetítőnek [, ] a közvetítés tárgyát képező hulladék a birtokába kerül, tevékenységét
csak [...J közvetííésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.
(3) A t...] kazvetítő a hulladékoí - ha lörvény vagy kormányrendeleí eltérően nem rendelkezík - csak
kezelés céljából, a kezelésre vrlnaíkozó htlladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szerv ezeíne k [... l_ közve tí thet i.
(1) A t.] könetítő - h.a a hulladék a biríokába keriil - az átvetí hulladékot a hulladékkezelőnek
v ál t o z at l an .for máb an adj a át.
(5) Ha [...] közvetít-őnek a hulladék nem keríil a birtokába, a hulladék hulladékkezelcihö: tút,ténő
eljutíatítsáérí ttpg,anúgv./blel, ntíntha a hulladék a birtokába keriilne.
(6)At.]kijn'etít(j-a39.§(3) bekezclésében./bglaltakra.figyelenunel-ahttl|,1clékgttztltilktltltisi
közszolgáltctlás körébe taríclzti httllcttlékot kizárólag a közszolgciltatrj nevében eljcírvu [...J szátlíthatja,
közvetítheti, kit;éve, hct kezeli is u hulladékrlt, "

A F{t. 14. § az aiábbi rendelkezéseket tartallnazza:
,,(]) Hullcdékoí csctk hulladékgctzctálkodási engeclély birlokcibun'lehet szállítttni, kivéve hct
ct) a terntészeíe,s személy inguílanha,sznúl(l az elkiili)nítetren gvííjmt liázturtcisi hulltldékot httlludékgvíijr(í
ponlr0, hulludékg:{tjí(í udvttrba, án,ércli helr-re vugv httllatlékkezeltí lé/esítnténllbe s,zilllítjct, t,alttmin:
b.) ct gl,ciríó, u.ftlrgalntctzrj ttz áh,éíeli kölelezett,\ég,Jel ér"intett hulluclékoí hullaclékkezelij létesítnűnl,be
.t:,illítj,t.
2)A hullutlék szúllítója./bl.elíj.y ct hulladék renc[elíeté,si hel1,!yg t.örlénő bi:íon,scigos eljttííttíci,stiért.



(3),\zállitásból ereclő szennl,;ezés eseíén a hulloclékszcillít(ja goncloskoclik az eredeíi kü,nyezeíi állapot
helyreállítcisáról, így kiiIönósen a terlilet s,zennyezé,sntenlesílésért'íl és a hulladék elszállításíu,ól.
(1) Ha a httlladék szállításárt)l a kere,skeclíj és a kölaííő sajál tnttga goncloskodik, ukkor a kereskedőre
és a közvetítőre a szállírllra yonaíkozr| szabál1,-okat is tncglblellien tllkctlmazni kell."

A FIt. 65. § alapján:
,,(1) A hulladék termelője, birtokosa, gyűjt(ije, sztillítója. kereskeclője, közvetít(í.je és kezelője, yalaminí ct
k(lzszolgitltató (a továbbiakban egyíiíl; nyilváníat,ttisra kóíelezett) a hulladékkal kctpcsolaíos
nyil.váníarlási és adctíszolgciltatási köíelezeííségekríjl szilló kormányrendeletben meghaíározoíí mrjdon és

íclrtalonl.nnl, a tevékenységével érinteíí httllacléh,ól ííptts szeriní u telephelllén nyilvántcu"íótsí vezeí.
(2) A hulladék gyiyt(ije, szállítilja, kereskedője, közvetítője, kezelője az (1) bekezdésben meghatározott
nyilvántaríásban a hulladék eredetének nyoillon kövelhelősége céljtiból, a íermészetes szernélytől ánet
hulladék eseíél:en
a) a term.észet" 7..,,:emélyazonosító adaíokaí, valaminí
b) o lakcímet
tarthatja nyilván.
(3) Az (1,) bekezdás szeriníi nyilvántcu,íásí a httlladékjegyzékről szóló m.iniszteri rendeletben
nrcghatározott ctzonosííó kódok alapján kell vezetni,
(1) A nyilvántctrtásí, üzemncryilót, bizonylatot a nyilváníaríás vezetésére kótelezett legalább 5 évig -
veszélyes hulladék eseíén l0 évig - megőrzi. Hullctdéklerakó esetén a hulladéklerakási tevékenységr(il
s z ó l ó nyi lv án t ar í ás, ii ze ntnap l. ó n e m s e l ej t e z h e t ő.

(5) A nyilvántartás vezetésére kótelezeít a nyilván.íartás alapján a httlladékkal kapcsolatos nyilvántartási
és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormánllrendelet szerint a környezetvédelmi hatóságnak
adatot szolgáltat, továbbá nyilvántaríását a hatóság.felhívása eseíén a hatósóg rendelkezésére bocsátja.
(6) Az ű hulladékkal kapcsolatos nyilváníartási és adcttszolgáltatási kötelezettségekről szóló
kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezeí, amely tnellékterméket állít elő vagy
tevékenysége során mellékíermék képződik, és Qz előállított vagy képződöít anyagot, íárgyat
nrclléktermékkéní tárolja, lrusznűlja .fel vagy jbrgalmctzza, a mcllékíermékrijl - kormányrendeletben
meghalároz<ltt tartalommal - nyilváníaríásí vezel. "

A Ht. 71, § szerint:
,,A tevékenységével okclzható, előre netn látható környezeli károk J'elszántolását lehetővé tevő

finanszírozás biztosítása érdekében kórnyezetvédelnti bizíosításí köt az a kormányrendeletben
m e ghatcirozoíí gozdál kocl ó s zerve ze í,

,,b)arnelyeíörvényszerinthullcldékgctzdálkodásiengeclélyhez[...Jkóíötttevékenységetvégezt.] "

Fenti jogszabályheiyek és Engedélyes kérelme alapján a Fófelügyelóség megállapította az, alábbiakat,.

A hulladék szállítása és közvetítóse hulladékgazdálkodásnak minősül, mely tevókenység - a Ht.-ben
meghatározott kivételektől eltekintve - hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.
Engedélyes- által benyújtott kérelem rrem felelt meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántarlásba vótelérő1, valamint hatósági engeclélyezésről szóló 43912012, (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 43912012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 6. § és 7. §-ában foglalt
előírásoknak, ezért Főfelügyelőség 1415018-3l20I4. és 1415018-912014. iktatószámokon
hiánypótlásokat rendelt e1.

Engedélyes a hiánypótlásokat a negadott lratáriclőberr teljesítette.
Engedélyes igazolta a pénzügyi garancia rneglétét azza\, hogy a PARTISCL]M XI
Takarékszövetkezetnél 5812l2014 iktatószárnon pénzösszeget 1Telyezett e1.

lJngedélyes a hulladék szállításához,közvetitéséhez sziikséges szerrrélyi, tárgyi és kiizegészségúgyi
feltételeket, az alkalmazni kívánt teclnológiát, továbbá az eszközök, a.berendezések és a járrnűvek
ltrűszaki és kömyezetvédelrrri jelierrrzőit, azok állapotát, ninőségét és í-elszereltségét igazoló
dokutlentulnokat csatolta.
Engedélyes csatolta telepheiyeirc vonatkozó Balotaszállás Község Jegyziije álta1 329-8/2005 és
1 3 -1 l 2a09 . szátnokon kiadott l-ratározatokat,
Engeclélyes csatolta a könryezetbiztonságra, az esetiegesen bekövetkező káresernény (havária)
cl hárítására vonatkozó tervet.



Engeclélyes csatolta a gépjánntivek tisztítására és karbantartására vonatkozó Elektrans Elek és Fia
Kft.-vel (6400 Kiskunhalas, Majsai út 15.) kötött váilalkozói szerzőclést.
Engedélyes csatoita a könryezetvédelmi biztosítás rnegkötésének tényét igazoló dokunrentumot.
Engeclélyes igazolta, 1rogy a 439l2()12. (XIl. 29.) Kotm.. rendelet 7 § (1) bekezdés k) és
nr) pondában tbglaltaklrak azzal tett eleget, hogy környezetvédelnri céget bízott rneg.
Engedélyes csatolta a korábbi hullaclékgazdálkodási tevékenységéről szóló,
43912012 (Xrr. 29.) Kornr. renclelet 1 1. § szerinti nyilatkozatot.
Engedélyes csatolta az irllami adó- és vámhatóság 30 napná1 nern régebbi igazolásának nrásolatát
ara vonatkozóan, hogy az állarni adó- és vámhatóságná1 lejárt köztartozása nincs.
Engedélyes kapacitásszámítással tgazo7ta, hogy a 3. pontban szereplő hulladékok szállitásához
rr-regt-elelő kapacitássai rendelkezik.

Fentiek alapján a Főfeiügyelőség megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának, a
jelerr határozatban t'oglaItak szerirtt akadálya nincs,

A FŐfelügyelőség Engeclélyest, mint engedéIlyel rendelkező hulladék közvetítőt jelen engedély
kiad ásával 5 48 |ZKOZ l20 1 4. szám on egyidej űleg nyilvántartásba vette.

A FŐfelügyelőség felhívja Engeclélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján l'elügyeleti
díj fizetésére kötelezett

Az eljárás során közremúiködő szakhatóság állásfoglalását és arurak indokolási részét a Főfelügyelőség a
Ket. ]2. § (1) bekezdésének db) és ed) pontjai alapján foglalta ahatározatba.

A határozat rendelkező részének 5. pontjában foglalt időbeli hatáIya aHt. ]9. § (1) bekezdése alapján
került meghatározásra.

Amenn,lzrben a huliacék brrtokosa jogszabályban vagy hatósági határczatbarr előírt kötelezettségeinek
nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzt, akkor - a
külön jogszabályban előír1 szankciók alkalmazása mellett - a környezetvédelmi hatóság kötelezi a
jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidó előírásával, a körülmónyek mérlegelése alapján a
tevékenység korlátozása vagy í-el lűggeszlése mellett.

A 439'20 l ]. (XIL 29. ) Kornl. renclelet l 5. § ( l ) és (2) bekezdése szerint.
,,.(1) Á környezeí.véclelrui hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhaíja, hct
a) az engecléIy jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nllilvántartási és adatszolgáltatási
kót e l e ze tts é ge kről s zóló ko rtn ányrend e l e tb en tne ghatáro z o tt kötele ze tt s é gén ek,
b) megállapítjcl, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adaíokaí szerepelteteíí és az
engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
c) az engedély jogtlsultja a íevékenységét ctz engedélybenfoglaltaktól eltérő tn.ódon. pyakorolja, vapy
d) az engedély jo"gosultja a haí(lsági ellenőrzést akadcilyozza.
(2) A kórnyezetvédelmi hatóság az engedélyt hivaíalból visszavonja, hct
a) az engedély megaclásához előírt feltételek rnár netn óllnukfenn,
b) clz engedély.jogoniltja az engedélyezeít hulladékgazdálkodási levékenységgel.felhagy, azí megszüníeíi,
vulttttt in.l

c) ct httllaclékgazdrilkoclósi tevékeny,ség.ftllyícttósa a környezel lle,szélyeztetésével, szenn);ezésével,
kór o s í íci s civ ctl j ár. "

Amer-rnyiben Engeclélyes a 1rulladékgazclálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó
hatósági határozat előírásainak netn tesz eleget, a kr.iiön jogszabálybarr meghatározottak szerint
hul|arlékgllztlá lktltl :isi bírságot köt el cs l r zctn i.

A Fóí'cliigyeliiség 1ratáro z,ttíáí a I1í. 62. § ( 1 ) be kezdése alapján hozta neg.

A FiiÍ-ellrgyelŐség illetékesseget cs hatáskörét a 481/20]3. (XII. l7.) Konn. rendelet 2. § és 12, §
(3) bekezciése alapozza tle_e.



A rencielkező rész 3.) pontjában a hullaclékgazdálkodásba bevonl-rató hulladékok körét a Főí-elügyelőség
a hullaclékjegyzékről szőlő 7212013. (XIil,27.) VM rendelet szerint felsorolt azonosító kódszárrrok
alapján állapította meg; a 4.) pontban foglaltak a Ht.80. § (1) bekezdés e) pontjárr alapuinak, az
5.) pontbair foglaltak jogalapja a Ht. 80. § (1) bekezclés t] pont; a 6.) ponda a 43912012. (XtI. 29.) Kortrr.
rerrdelet 7. § (2) bekezdés a) pontján alapul; a 7.) ponda a 43912012. (XII. 29.) Konn. renclelet 7. §
(2) bekezdés b) pondán alapr-rl; a 8.) pontja a 48112013.(Xil. 17.) Konn. rendelet 34. § (1) bekezdés
a) pontja és (3) bekezdése, valamint a Ket. 72. § (1) bekezdés db) alpontján alapu1; a 9.) ponda azalábbi
jogszabályhelyeken alapul: 439l20I2. (XIL 29.) Korm. rendelet 5 § (1) bekezdése, Ht.65. § és a levegő
védelmérő1 szóló 30612010. (XII. 23.) Kornr. rendelet 28. § (2) bekezdésén aiapul.

A jogorvoslatra történő felhívás a központi államigazgatási szervekről, valamint a Korrnány tagjai és az
államtitkárok iogállásáról szóló 2010. évi Xltil. törvény 1. § (2) bekezdésének g) pontja, 5. §
(2) és (3) bekezdése, a Ket. 100, § (1) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, 109. § (1) be]<_e:désének

a) pontjában, a 48Il20I3. (XII. i7.) Korrn. rerrdelet i. §-ában foglaltakon alapul.

A Fóvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékesség,-- -.r, Főfelügyelőség a polgári
perrendtarlásról szóló 1952. évi Iil. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezclése, hatáskörét a Pp.
22. § (2) bekezdése alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. §
(2) bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Pp.
33B. §-án alapul. Az illeték rnérlékét az illetékekről szóló i990. évi XCm. törvény (a továbbiakban: Itv,)
13. § (3) bekezdése állapítla rrreg, Az ilieték feljegyzésrőI azItv.59. § (1) bekezdése, ilietve a 62. §
(1) bekezdésének h) pontja rendelkezik.

Az engedély megléte nem mentes ít a jogszabályok áital elóírt egyéb engedélyek megszerzése alól.

Ahaíározat aKet. 13lA. § (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezclése alapján a közléssel jogerős.

Budapest, 2014. IL 12.
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