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HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az FTSZV Fővárosi
Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1138 Budapest, Váci út 182., KÜJ: 100381159, telephely: 1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2.
210007/2
hrsz.,
KTJ:
101862722,
adószám:
12120497-2-41,
statisztikai
számjel:
12120497-3700-113-01, cégjegyzékszám: 01-09-466334, nyilvántartási szám: 1398/2KER/2019.,
a továbbiakban: Engedélyes) részére - Engedélyes kérelmének helyt adva engedélyezi

nem veszélyes hulladékok országos szállítását és kereskedelmét az alábbiak szerint,
valamint
a
Kormányhivatal
által
PE/KTFO/00268-2/2019.
ügyiratszámon
módosított,
PE/KTFO/03186-8/2018. ügyiratszámon kijavított, PE/KTFO/03186-6/2018. ügyiratszámon módosított,
PE/KTF/588-9/2018. ügyiratszámon módosított és kijavított, PE/KTF/5927-14/2017. ügyiratszámon
módosított, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban:
Főfelügyelőség) által 14/5269-10/2014. iktatószámon kiadott - nem veszélyes hulladékok országos
szállítási és kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedélyt
(a továbbiakban: Határozat) egyidejűleg visszavonja.
A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 65. § (1) és (4) bekezdéseiben,
valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet)
3. § (1) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdéseiben, 8. § (1) bekezdésében és a 12. §-ában
foglaltaknak megfelelően Engedélyesnek nyilvántartás vezetési, őrzési és adatszolgáltatási
kötelezettségeinek eleget kell tennie.
1. ) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:
Szállítási és kereskedelmi tevékenység
nem veszélyes hulladékok tekintetében.

végzése

jelen

engedély

3.

pontjában

2. ) A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Magyarország területe.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utc-a 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
E-mall: orszaqoszoldhatosao@nest aov.hu Web: http://www.kormanvtilvatal.hu/liu/pest
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3.) A hulladék fajtája, tipusa és mennyisége:

Azonosító
kód

Mennyiség
(tonna/év)

Megnevezés

19

HULLADÉKKEZELŐ
LÉTESÍTMÉNYEKBŐL,
A
SZENNYVIZET
KÉPZŐDÉSÉNEK
TELEPHELYÉN
KÍVÜL
KEZELŐ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 07

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz

19 07 03

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-töl

19 08

szennyvíztisztító művekből
határozott hulladék

19 08 09

olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj
keverék

származó,

közelebbről

meg

50.000

nem

20 01

hulladék
(háztartási hulladék és a
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS
INTÉZMÉNYI
HULLADÉK),
IDEÉRTVE
AZ
ELKÜLÖNÍTETTEN
GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 25

étolaj és zsír

2.000

Települési
20

A hulladékgazdálkodási
összesen:

1.000

tevékenységbe

bevonható

hulladékok

mennyisége

53.000

4.) Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok közúton történő szállítása, valamint kereskedelme
Magyarország területén történhet, a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő,
a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok elfolyását kizáró módon.

A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát - a kárelhárítás egyidejű
megkezdésével - az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes
környezet védelmi hatóság tájékoztatása mellett.
A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak
felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.

Rakodás, szállítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika
alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegöterhelés megelőzését.
A szállítójárművek tisztitása/karbantartása kizárólag olyan mosóban/szervizben történhet, amely arra
megfelelő engedélyekkel rendelkezik.

A szállítójárművek telephelyen történő parkoltatását, tárolását úgy kell biztosítani, hogy csepegés,
elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen.

5. ) Az engedély 2024. szeptember 15. napjáig hatályos.
6. ) Az engedélyezett tevékenység bemutatása:
a.)

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység lényeges jellemzői:

Az engedélyezett hulladékok szállítását Engedélyes tulajdonában lévő szállítójármüvekkel
végzi a hulladékok termelőitől, birtokosaitól az átvevőkhöz.

Engedélyes kereskedőként az engedélyezett hulladékokat saját vagy más
megvásárolja, és azt követően eladja.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06 1)224-9163
E-mail. orszaqoszoldhatosaq@pest.gov.hu Web; http;//' w.kormanvhlvatal.hu/liu/pest
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A hulladékok Engedélyes telephelyére az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott
külön hulladékgazdálkodási engedély alapján kerülhetnek be.
Engedélyes jelen engedély alapján folyékony halmazállapotú hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységet végez.
b.)

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A szállítójárművek tisztítását a Vedox Kft. (székhely: 2900 Komárom, Sport út 28/A.), valamint
a Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.) végzi.

A szállítójárművek karbantartását a M-U-T Hungária
Iparcentrum
u.
3.)
valamint
Engedélyes
végzi
ATI Sziget Ipari Park 1323. ép.12001/92 hrsz-ú ingatlanon.

Kft.
a

(székhely: 2851 Környe,
2310
Szigetszentmiklós,

A hulladékok szállítására alkalmazott szállítójárművek levegőterhelése elhanyagolható a
szállítási útvonalon haladó gépjárművek forgalma mellett.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység előírás szerinti végzése kizárja a talaj
szennyeződését.

) A tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételek:
7.
a) személyi feltételek:
Engedélyes környezetvédelmi céget bízott meg az engedélyezett hulladékgazdálkodási
tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására. Engedélyes az
engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat
foglalkoztat.

b) tárgyi feltételek:

Engedélyes a kérelmezett szállítási mennyiségnek megfelelő számú és kapacitású
szállítójárművel rendelkezik (a szállítójármüvek adatait jelen határozat 1. számú melléklete
tartalmazza).
A hulladékok szállítására használt üres szállítójárművek tárolása Engedélyes telephelyén
(1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2. 210007/2 hrsz., KTJ: 101862722) történik.
c) pénzügyi feltételek:
Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet felszámolása céljából Engedélyes az Generali
Biztosító
Zrt.-nél
96100917123934900
kötvényszámon
környezetszennyezési
felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az
engedélyezett tevékenység befejezéséig hatályában fenntartani.
Budapest
Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi
Főosztály
BP/FNEF-TKI/00096-7/2019 iktatószámon a dokumentáció alapján megállapította, hogy
az engedély kiadása környezet-egészségügyi szempontból az alábbi feltétel teljesítése
esetén engedélyezhető:

8. )

„A hulladékgazdálkodási tevékenység során használt jármüvek, gépek, berendezések és
eszközök tárolására szolgáló telephely rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség
szerint, de legalább évente kell elvégezni. “
9. ) Előírások, egyedi feltételek:

1.

Jelen határozat 1 másolati példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a
gépjármüveken kell tartani.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
E-mail: orszaqoszoldhatosao@pest aov.hu Web: http://www.kormai
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Engedélyesnek
a
hulladékkal
kapcsolatos
nyilvántartási
és
adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell
vezetnie, illetőleg adatot kell szolgáltatnia
3. Az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántartást a vonatkozó
jogszabályban előirt határidőig (5 évig) meg kell őrizni.
4. Engedélyesnek szállítóként a hulladékokat a hulladék termelője, birtokosa által meghatározott,
átvételre jogosult átvevőhöz kell szállítania. Ha az átvevő a hulladékokat nem veszi át.
Engedélyesnek a termelőhöz vissza kell azokat szállítania.
5. Engedélyes telephelyére bekerülő hulladékok tárolása, kezelése (beleértve az előkezelést is)
csak a hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott
megfelelő engedély birtokában történhet.
6. A hulladékok kizárólag olyan átvevőnek adhatóak át, amely rendelkezik az adott azonosító
kódszámú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, az engedélyében
szereplő átvételi mennyiség erejéig.
7. Engedélyes tevékenysége során nem lépheti túl jelen határozatban szereplő éves
mennyiségeket.
8. A kereskedő a hulladékot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak kezelés céljából, a
kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek
adhatja át.
9. A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt
formában adja át.
10. Engedélyes a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot "kizárólag a
Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján létrehozott szervezet nevében eljárva vásárolhatja meg,
adhatja el, szállíthatja.
11. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen
engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül
Engedélyesnek azt a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási
tevékenységet érintő változást Engedélyesnek előzetesen kell bejelentenie.
12. Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy a különböző hulladékfajták egymással nem
keveredhetnek. A hulladékokat egymástól jól elkülönítetten kell szállítani.
13. Engedélyes nyilvántartásában a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából, a
természetes személytől átvett hulladék esetében a jogszabályban előirt adatokat kezelheti.
14. Az engedélyezett hulladékok szállítását csak olyan módon lehet végezni, amely alkalmas arra,
hogy a hulladékok elfolyását megakadályozza annak érdekében, hogy a tevékenység során
környezetszennyezés ne következzen be.
15. A folyékony hulladékok szállítását zárt konténerben vagy a csöpögést, elfolyást
megakadályozó célgéppel kell végezni úgy, hogy a szállítás során lakosságot zavaró bűz ne
kerülhessen a levegőbe.
16. A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a
levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
17. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
18. A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb
légszennyező anyag kibocsátása mellett történjen.
19. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése
és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a
környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt,
és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
2.

Jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a Kormányhivatal megállapítja, hogy
140.000,- Ft, azaz száznegyvenezer forint összegű eljárási költség merült fel, amelyet Engedélyes
megfizetett.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az kézbesítéssel véglegessé
válik, ellene közigazgatási per indítható - az okozott jogsérelemre hivatkozással - a közléstől
számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a
Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén
elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. a felek
bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS
Engedélyestől 2019. július 23-án kérelem érkezett a Kormányhivatalhoz nem veszélyes hulladékok
országos szállításának és kereskedelmének engedélyezése iránt.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest. Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
E-mall: orszaqoszoldhatosaq@Dest.qov.hu Web: http://wwv.kornianvliivatal.hu/liu/post
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Engedélyes a kérelemhez mellékelte a környezetvédelmi szakértő által készített engedélyezési
dokumentációt és igazolta, hogy 140.000,- Ft-ot azaz száznegyvenezer forintot igazgatási
szolgáltatási díj jogcímén megfizetett a Kormányhivatal számlájára, a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási dijairól szóló 14/2015. (III. 31.)
FM rendelet 2. § (1) bekezdésének előírása, valamint 1. melléklet 4.2. pontja alapján.

A Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet) 31. §-a és 8. melléklet I. táblázat 4. pontja alapján 2019. augusztus 9-én megkereste
az ügyben a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályát,
aki
BP/FNEF-TKI/00096-7/2019. iktatószámon az alábbiakat állapította meg.
„Az FTSZV Kft. nem veszélyes hulladékok országos szállítását és kereskedelmét végzi az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által 14/5269-10/2014. iktatószámon kiadott,
többször módosított és kijavított engedély alapján, amely 2019 október 29. napjáig hatályos. Jelen
eljárásban a kérelem az engedély megújítására irányul.

A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység keretében a Kft. egyrészt szilárd települési
hulladéklerakóban rendszeresen keletkező technológiai szennyvíz (csurgalékvíz) helyszínen történő
szippantását és szennyvíztisztító műbe való szállítását kívánja végezni, másrészt éttermekben,
intézményi és üzemi melegkonyhákon keletkező használt étolaj, sütőolaj és zsiradék, valamint a
konyhai zsírfogókból, illetve zsírfogó aknákból származó hulladékok (vizes zsír) összegyűjtését és
szállítását tervezi engedéllyel rendelkező átvevőkhöz. A szállítást közúton, saját tulajdonban és
üzemeltetésben lévő tartályos gépjárművekkel valósítanák meg. A hulladékok mérlegelése az
ártalmatlanító helyen lévő hitelesített hídmérlegen történik.
A telephely a Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal által 11/26756-4/2017.,
11/16468-1/2018. és 11/16468-4/2018 iktatószámon kiadott hatósági bizonyítványok alapján a
szállítójárművek tárolására alkalmas. A Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
VII-26207-34/2017. (VII-28807-2/2018. iktatószámú módosítással együttesen érvényes) iktatószámú
igazolása szerint a szállítójárművek tárolására vonatkozóan az ipari tevékenységet a telephelyre
bejelentették. A dolgozók számára a tisztálkodási lehetőség biztosított a telephelyen lévő öltözőben.

Az autók karbantartását végző cégekkel kötött szerződések másolata a kérelem mellékletét képezi, de
az FTSZV Kft. maga is rendelkezik gépjárműjavító-,
és karbantartó műhellyel a
2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Ipari Park (hrsz. 12001/92) 133. sz. bérelt épületében.
A telephelyen üzemelő Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és sodorvonali bevezetésre kiadott
vízjogi üzemeltetési engedély és módosító határozata alapján a szállítójárművek tartályának belső
mosása végezhető a telephelyen. A szállítójármüvek külső és belső mosását, tisztítását a Vedox Kft.
(székhely: 2900 Komárom, Sport út 28/A.) végzi szerződés alapján az általa vagy partnerei által
üzemeltetett járműmosókban

A Kft. az esetleges haváriás helyzetek kezelésére vészhelyzeti tervvel rendelkezik. A dolgozók
foglalkozás-egészségügyi ellátását Dr. Fekete Mária biztosítja
A dokumentáció alapján megállapítottam továbbá, hogy az engedély kiadása környezet-egészségügyi
szempontból az alábbi feltétel teljesítése esetén engedélyezhető:
A hulladékgazdálkodási tevékenység során használt járművek, gépek, berendezések és eszközök
tárolására szolgáló telephely rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesltését szükség szerint, de legalább
évente kell elvégezni.

Fenti kikötést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017 (VI. 12.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése írja
elő. “
A Kormányhivatal az eljárás során megállapította, hogy Engedélyes a Kormányhivatal által
PE/KTFO/00268-2/2019. ügyiratszámon módosított, PE/KTFO/03186-8/2018. ügyiratszámon kijavított,
PE/KTFO/03186-6/2018. ügyiratszámon módosított, PE/KTF/588-9/2018. ügyiratszámon módosított
és kijavított,
PE/KTF/5927-14/2017. ügyiratszámon módosított, a Főfelügyelőség által
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
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14/5269-10/2014. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási - nem veszélyes hulladékok országos
szállítási és kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó - engedéllyel rendelkezik.
A Kormányhivatal 2019. július 31-én nyilatkozattételre
hulladékgazdálkodási engedélyével kapcsolatban.

hívta

fel

Engedélyest

a

hatályos

Engedélyes 2019. augusztus 8-án érkezett nyilatkozatában kérte a Határozat visszavonását jelen
engedély kiadásával egyidejűleg.
A Ht. 79. § (4) bekezdés alapján:
„A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett
adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja."
A Kormányhivatal Engedélyes nyilatkozatának figyelembevételével a Határozatot visszavonta.

A
hulladékgazdálkodási
tevékenységek
nyilvántartásába
vételéről,
valamint
hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet) 15. § (3) bekezdés alapján:
„A környezetvédelmi hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a
tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó
követelményeket."

Tekintettel arra, hogy Engedélyes telephelyére a Határozat alapján nem kerülhettek be a hulladékok,
ezért a Határozat visszavonásával egyidejűleg a Kormányhivatal nem állapított meg külön
követelményeket a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése alapján.
A Ht. 65. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdéseiben, 8. § (1) bekezdésében és a 12. §-ában foglaltaknak
megfelelően Engedélyesnek nyilvántartás vezetési, őrzési és adatszolgáltatási kötelezettségének
eleget kell tennie a Határozat vonatkozásában.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint.
„A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője - az (5) és (6)
bekezdésben meghatározott kivétellel - a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként
képződő, mástól átvett, másnak átadott általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint
szállított hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet."
A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint:
„A kereskedő [...Ja nyilvántartást
a) nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 5. pontja,
[■■J
szerinti adattartalommal vezeti."

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint:
„A kereskedő [...Ja hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást."
A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint:
„(1) A szállító nem veszélyes hulladék esetén az egyes hulladékszállítmányra vonatkozó, a
nyilvántartás részét képező fuvarokmányt a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve
5 évig megőrzi."

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint:
.Az adatszolgáltatást [...Ja kereskedő [. .] telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti."
A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja szerint:
„Adatszolgáltatási kötelezettségét
a) [...Ja kereskedő a 3 melléklet 1. és 3. pontja;
szerinti adattartalommal teljesíti."

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint:
„A [...Ja kereskedő [...]
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
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a) a nem veszélyes hulladék [...] kereskedelemre [...] történő átvételéről évente a tárgyévet követő év
március 1. napjáig ( . .] szolgáltat adatot"

A Ht. 2. § (1) bekezdés 26. pontja szerint: „hulladékgazdálkodás: a hulladék (...) szállítása, (...)
a kereskedőként [...] végzett tevékenység [...];"

A Ht. 62. § (1) és (3) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:
„(1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott
kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély (...) alapján
végezhető.
[...]
(3) A hulladékgazdálkodási engedély (...) iránti kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál kell
előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal."
A Ht. 13. § az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„(1) A kereskedő (...) a kereskedelem (...) tárgyát képező hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységet nyilvántartásba vétel alapján végzi, kivéve, ha a hulladék a
birtokába kerül.
(2) Ha a kereskedőnek (...) a kereskedelem (...) tárgyát képező hulladék a birtokába kerül,
tevékenységét csak kereskedelemre (...) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.
(3) A kereskedő (...Ja hulladékot - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - csak
kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetnek adhatja át (...].
(4) A kereskedő [...]- ha a hulladék a birtokába kerül - az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek
változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
(5) Ha a kereskedőnek (...) a hulladék nem kerül a birtokába, a hulladék hulladékkezelőhöz történő
eljuttatásáért ugyanúgy felel, mintha a hulladék a birtokába kerülne.
(6) A kereskedő, a közvetítő, a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó - a 39. § (3)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékot kizárólag a 32/A. § (2) bekezdés alapján létrehozott szervezet nevében eljárva vásárolhatja
meg, adhatja el, gyűjtheti, szállíthatja és közvetítheti. “
A Ht. 14. § (1) - (4) bekezdései alapján:
„(1) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján
lehet szállítani, kivéve ha
a) a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot
hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe
szállítja, valamint
b) a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelő létesítménybe
szállítja,
c) a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját
járművével, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra,
hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja.
d) a természetes személy ingatlantulajdonos vagy ingatlanbirtokos által használt ingatlanon képződő,
elkülönítetten gyűjtött 17 06 05* azonosító kódú, azbesztet tartalmazó építőanyag megnevezésű
veszélyes hulladékot az annak szállítására és tárolására alkalmas gyűjtőedényben,
környezetveszélyeztetést kizáró módon - nem üzletszerű szállítás keretében - az (5)-(6)
bekezdésben foglaltak betartásával hulladékgyűjtő pontra vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja
(2) A hulladék szállítója felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért.
(3) Szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik az eredeti környezeti
állapot helyreállításáról, így különösen a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék
elszállításáról.
(4) Ha a hulladék szállításáról a kereskedő [...] saját maga gondoskodik, akkor a kereskedőre (...) a
szállítóra vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell."

A Ht. 65. § alapján:
„(1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója,
kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt:
nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a
tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
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(2) A hulladék gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője, kezelője az (1) bekezdésben
meghatározott nyilvántartásban a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából, a
természetes személytől átvett hulladék esetében
a) a természetes személyazonosító adatokat, valamint
b) a lakcímet
kezeli.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott azonosító kódok alapján kell vezetni.
(4) A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig veszélyes hulladék esetén 10 évig - megőrzi. Hulladéklerakó esetén a hulladéklerakási
tevékenységről szóló nyilvántartás, űzemnapló nem selejtezhető
(5) A nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a
környezetvédelmi hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a
hatóság rendelkezésére bocsátja. “

A Ht. 71. § alapján:
„A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő
finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben
meghatározott gazdálkodó szervezet,
b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez [. .] kötött tevékenységet végez [...]."

Fenti jogszabályhelyek és Engedélyes kérelme alapján a Kormányhivatal megállapította az alábbiakat:
A hulladékok szállítása és kereskedelme hulladékgazdálkodásnak minősül, mely tevékenység a jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag hulladékgazdálkodási
engedély birtokában végezhető.
Engedélyes a benyújtott kérelem alapján a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-ában foglalt
előírásoknak csak részben tett eleget, ezért a Kormányhivatal PE/KTFO/04716-4/2019.
ügyiratszámon hiánypótlásra hívta fel Engedélyest. Engedélyes a hiánypótlást teljesítette.
Engedélyes igazolta a rendelkezésére álló pénzügyi garancia meglétét azzal, hogy az
OTP Bank Nyrt-nél elkülönített összeget helyezett el.
Engedélyes a hulladék szállításához és kereskedelméhez szükséges személyi, tárgyi és
közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök,
a berendezések és a szállítójárművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát,
minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat csatolta.
Engedélyes
kapacitásszámítással
igazolta,
hogy
a
3.)
pontban
engedélyezett
hulladékmennyiségnek megfelelő szállítási kapacitással rendelkezik.
Engedélyes csatolta a Vedox Kft.-vel (székhely: 2900 Komárom, Sport út 28/A.) kötött, a
szállítójárművek tisztítására vonatkozó szerződés másolatát.
Engedélyes
csatolta
nyilatkozatát,
hogy
a
szállítójármüvek
tisztítását
a Fővárosi Vízmüvek Zrt.-vel (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.) kívánja végeztetni.
Engedélyes csatolta a Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest. Váci út 23-27.)
nyilatkozatát, hogy Engedélyes szállítójárműveinek tisztítását elvégzi.
Engedélyes csatolta a M-U-T Hungária Kft.-vel (székhely: 2851 Környe, Iparcentrum u. 3.) kötött,
a szállítójárművek karbantartására vonatkozó szerződés másolatát.
Engedélyes csatolta a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Jegyzője által
07/1486-4/2018 számon módosított, 07/1486-1/2018. számon kiadott bejelentés-köteles ipari
tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolatát, amely alapján Engedélyes
2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 1323. ép.12001/92 hrsz-ú ingatlanon az üres
szállítójármüvek karbantartása végezhető.
Engedélyes csatolta a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal által
VII-28807-2/2018. iktatószámon módosított, VII-26207-34/2017. ügyiratszámon kiadott
bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolatát, amely
alapján Engedélyes telephelyén az üres szállítójárművek tárolhatóak.
Engedélyes csatolta a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény
elhárítására vonatkozó tervet.
Engedélyes benyújtotta a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló
dokumentumot.
Engedélyes igazolta, hogy a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelőt 7. §-a alapján környezetvédelmi
céget bízott meg a környezetvédelmi feladatok ellátására.
Engedélyes csatolta a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 11. § szerinti nyilatkozatot
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
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Engedélyes igazolta, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Engedélyes csatolta nyilatkozatát, hogy önkormányzati adóhatóság felé adótartozása nincs.
Engedélyes csatolta nyilatkozatát, miszerint jelen engedély alapján folyékony halmazállapotú
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet végez.
Engedélyes nyilatkozott, miszerint a folyékony hulladékokat tartályos felépítményű
szállítójármüvekkel szállítja a környezet szennyezését kizáró módon.
Engedélyes csatolta nyilatkozatát, miszerint "[...] A hulladék az FTSZV telephelyére nem kerül."

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a 20 01 25 (étolaj és zsír) kódszámú hulladék
csak akkor tekinthető hulladéknak, ha a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a
belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az
1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2009. október 21-i 1069/2009/EK RENDELETE 2. cikk (2) bekezdésben foglaltaknak eleget tesz:
„Ez a rendelet nem vonatkozik a következő állati melléktermékekre:
g) étkezési hulladék, kivéve, ha
i. nemzetközi viszonylatban működő közlekedési eszközökről származik;
ii. takarmányozási célra szánják;
iii. nyomással történő sterilizálással való feldolgozásra, vagy a 15. cikk (1) bekezdése első
albekezdésének b) pontjában említett módszerekkel történő feldolgozásra, vagy biogázzá vagy
komposzttá történő átalakításra szánják;"
Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának
a jelen határozatban foglaltak szerint akadálya nincs.

A Kormányhivatal Engedélyest, mint engedéllyel rendelkező hulladék kereskedőt jelen
engedély kiadásával 1398/2KER/2019. számon nyilvántartásba vette.
A Kormányhivatal az engedélyezési eljárás során PE/KTFO/04716-5/2019. ügyiratszámon függő
hatályú döntést adott ki Engedélyes részére, melyhez 2019. szeptember 16. napját követően
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
43. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, tekintettel arra, hogy a
Kormányhivatal az ügyben - jelen határozat meghozatalával - érdemben döntött.

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján
felügyeleti díj fizetésére kötelezett.
A határozat rendelkező részének 5. pontjában foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján
került meghatározásra.

A Ht. 84. § (1) és (2) bekezdése alapján:
„(1) A környezetvédelmi hatóság az e törvényben, valamint más jogszabályban meghatározott
előírások teljesítése érdekében a hulladékbirtokost, a hulladék tulajdonosát, illetve a
környezethasználót kötelezi
a) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban előirt kötelezettségeinek betartására, illetve
a jogsértő állapot megszüntetésére, ha az abban foglalt előírásokat a hulladék birtokosa, tulajdonosa,
illetve a környezethasználó megszegi, teljesülésüket elmulasztja, illetve a hulladékgazdálkodási
engedélyhez [...] kötött tevékenységet az engedélytől, a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet
a nyilvántartástól eltérő módon gyakorolja;
b) a környezetet veszélyeztető, szennyező, illetve károsító tevékenység felfüggesztésére,
abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására;
c) a környezet szennyezése esetében olyan intézkedés megtételére, amely a környezetszennyezést
csökkenti vagy megszünteti, a környezet károsodását kizárja.
(2) A környezetvédelmi hatóság - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - felfüggeszti, korlátozza
vagy megtiltja a hulladékgazdálkodási engedélyhez, [. J kötött tevékenység engedélytől eltérő vagy
engedély nélküli, valamint a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység nyilvántartástól eltérő vagy
nyilvántartás nélküli folytatását A határozat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható."
A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése szerint:
„(1) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély
kiadását ez érdemben befolyásolta,
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c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
(2) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
a) az engedély megadásához előirt feltételek már nem állnak fenn,
b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt
megszünteti, valamint
c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével,
károsításával jár. “
Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó
hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
Az Ákr. 124. §, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a
költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességröl szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdés 2. pont alapján az eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. A fentiek
értelmében a Kormányhivatal az eljárási költségről a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Kormányhivatal határozatát az Ákr. 80. § és 81. §-ai és a Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hozta
meg.
A Kormányhivatal illetékességét és hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8."§ és 10. § g)
pontja alapozza meg.

A rendelkező rész 3.) pontjában hulladékgazdálkodásba bevonható hulladékok körét a
Kormányhivatal
a hulladékjegyzékröl szóló 72/2013. (Vili. 27.) VM rendelet szerint felsorolt azonosító kódszámok
alapján állapította meg; a 4.) pontban foglaltak a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján alapulnak; az 5.)
pontban foglaltak jogalapja a Ht. 79. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdés f) pontja; a 6.) pontja a
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-án alapul; a 7.) pontja a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
7.§-án alapul; a 8.) pontja a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. §-án, valamint a 8. melléklet
I. táblázat 4. pontján alapul; a 9.) pontja az alábbi jogszabályhelyeken alapul: 439/2012. (XII. 29)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése, Ht. 6. § (1) bekezdése, Ht. 65. §, a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § és 30. § (1) bekezdése.
Jelen határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A
közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a Kormányhivatal a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 4. § (1) és 13. § (1) bekezdései alapján állapította meg.
A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.
A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint
ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság
tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben az alperes a vádiratban
kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre
köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján
az országos illetékességű környezetvédelmi hatóság a Kormányhivatal.

Az engedély megléte nem mentesít a jogszabályok által előírt egyéb engedélyek megszerzése
illetőleg nyilvántartásba vételi kötelezettségek teljesítése alól.
A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

Budapest, 2019. szeptember 16.

Dr. Tárnái Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Vörös Viktor s. k.
főosztályvezető
A kiadmány hiteléül: /
Kapják: ügyintézői utasítás szerint.
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A PE/KTFO/04716-9/2019. számú engedély 1. számú melléklete

Engedélyes tulajdonában lévő 30 db szállítójármű (rendszámok: FZM-001, HKC-365,
HMT-194, HMT-195, HMT-281, HMT-282, HMT-283, LPG-884, LYT-782, LZD-596, MCC-881,
MCC-882, MCC-883, MCW-986, MCX-039, MCX-040, MCX-051, MCX-078. MCX-086,
MCX-089, MCX-091, MCX-092, MCS-554, MDH-635, MHJ-887, NIG-706, NRD-875, MIT-488,
PST-558, RBV-315).
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