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Targy: Nyilvantartasba vetel
Hiv. szam: Melleklet: -

Ugyiratszam: PE/KTFO/05460-2/2019.
Ggyint6z6: Varga Andras
Telefon: (06-1)224-9100

HATA ROZAT

A Pest Megyei Kormanyhivatal (a tovabbiakban: Kormanyhivatal} az FTSZV Fovarosi
Telepiitestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag (sz^khely:
1138 Budapest, Vaci ut 182.. KOJ: 100381159, telephely: 1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2.
210007/2 hrsz., KTJ: 101862722, c6gjegyzekszam: 01-09-466334, ad6szam: 12120497-2-41,
statisztikai szamjel: 12120497-3700-113-01, nyilvantartasi szam: 1359/1KOZ/2019., a tovSbbiakban;
KOzvetltO) k6relmenek helyt ad, 6s mint nem vesz6lyes hulladekkal kapcsolatos orszagos
hullad6kgazdalkodasi -- kOzvetitesi -- tev6kenyseget vegzfi gazdalkod6 szervezetet az alabbi
adatokkal
nyitvantartasba

1.

veszi

K6zvetlt6 adatai:

Orszagjel:
Nev:

Szekhely:
KDJ-azonosit6:
Telephely:
KTJ-azonosit6:
Ad6szam:
KSH azonositb:
Cegjegyzekszam:
Nyilvantartasi szam:

HUN
F I'S/V Fovaroyf Telepuld'stisztasng es K6rnyezetv6delmi
Korlatolt Feleloss^gu Tarsasag
1138 Budapest. Vaci Clt 182.
100381159
1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2. 210007/2 hrsz.
101862722
12120497-2-41
12120497-3700-113-01
01-09-466334
1359/1KOZ/2019

2. A bejelentesert feleltis szem^ly adatai:

Nev:
Beoszt^s:
Telefonsz^m:

Antalne Lengyel Tlmea
Ogyvezetfi igazgat6
+36 30 860 7740

Fax:
E-mail:

-

lengyel.timea@ftszv.hu

K0rnyezetv6delmi 6s Term6szelv6delmi Fdoszt^ly
1016 Budapest, M6sz3ros utca 58/a.

Telefon: (OC-1) 224-9100 Fax; (06-1) 224-9163

E-mail: Q(szagoszflUJhato.5.8g@PE§.Lgo.v,hM Web: http.;//vyww,ko.rm9Dyh(y9t§l,hu/tiy/pe5t

3.

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseggol erintett hulladekok (ipusa, fajtaja, jellege es
mennyisege:

Azonosito
kod
19

1908
19 0805
Osszescn:

Mennyrseg
(tonna/ev)

Megnevez6s
HULLADEKKEZELO
LETESl'TMENYEKBOL,
SZENNYVIZET
A
KEPZODESENEK
TELEPHELYEN
KIVUL
KEZELO
SZENNYViZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ ivoviz ES IPARI ViZ
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
szennyviztisztit6 mfivekbol sz^rmazo, kozelebbro! meg nem
hatarozott hulladek
elepulesi szennyviz tisztitasabol szarmazb iszap

70.000
70.000

Kozvetftesi tevekenyseg a hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.),
a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyitvantartasba vetelerol, valamint hatosagi engedelyezesero!
szbto 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Rendelet), valamint a hulladekkal
kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kotelezettsegekrol sz6!6 309/2014. (XII 11.) Korm.
rendelet alapjan az alabbi feltetelek mellett vegezheto.
1)

KOzvetitesi tevekenyseg jelen
vegezhetO.

nyilvantartasba

vetellel

csak

Magyarorszag

teruleten

2}

Ha KOzvetitonek a kozvetites targyat kepezo hulladek a birtokaba keriil, tevekenyseget csak
kOzvetitesre vonatkozd hulladekgazdalkodasi engedellyel vegezheti. (Ht. 13. § (2))

3) Kozvetito a hulladekot - ha torveny vagy kormanyrendelet elteroen nem rendelkezik - csak
kezeles celjabol, a kezelesre vonatkozb hulladekgazdcilkodasi engedellyel rendelkezd
gazdalkod6 szervezetnek kflzvetltheli. (Ht. 13. § (3))
4)

Kozvetito a hulladek hulladekkezelohoz tbrteno eljuttatasaert ugyanugy felel, mintha a
hulladek a birtokaba kerulne. (Ht. 13 § (5))

5) Kozvetito - a Ht. 39. § (3) bekezdeseben foglaltakra figyelemmel - a hulladekgazdalkodasi
kOzszolgaltatas korebe tartozO hulladekot kizarolag a Ht. 32/A. § (2) bekezdese alapjan
letrehozott szervezet neveben eljarva kozvetltheti. (Ht. 13. § (6))
6) A hulladek szallitojanak - jogszabalyokban meghatarozott
hul!ad6kszallitasi engedellyel kell rendelkeznie. (Ht. 14. § (1))
7)

kivetelekt6l

eltekintve

-

KOzvetito hulladekgazdalkodasi tevekenyseget a nyilvantartasba vetelt kOvetoen kezdheti
meg. (Rendelet 4. §(2))

8) Kozvetito a nyilvantartasba vetelt kOvetOen az adataiban bekovetkezett valtozast - a valtozas
bekovetkeztetol szamitott 15 napon belOl - a kornyezetvedelmi hatbsagnak kotelcs
bejelenteni. (Rendelet 5. § (1))
9) Kozvetito tevekenysege folytatasanak megszunteteset - a tevekenyseg megszuntetesenek
bekovetkez6set6l szamttott 15 napon belul - a kornyezetvedetmi hatosagnak koteles
bejelenteni. (Rendelet 5. § (2))
10J Kozvetito tevekenysege soran
mennyis6geket.

nem

lepheti

tul jelen

hatarozatban

szereplo eves

11) Kbzvetltonek a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kotelezcttsegekrOI
szolo kormanyrendeletben meghatarozott modon nyilvantartast kell vezetnie.
i 6s Termeszetv£dfilmi FoosztSly
1016 Budapest, M6sz3ros utca 58/a
Telefon: (OG-1) 224-9100 Fax: (06 1)224-9163
-mail: prszagosxoldhat_p,sag@p£;sf gov hu Web:

1?) Ko/vetito kbtek?s ;i komye/.eti karuk fds/amulas. iici s/okjalo
nyilvantnrtasbn vetfl idohnli hat;i!ya nl-'-ttt fcnntJitt.Hii (Ht / I §)
13) A nyilvantartasba vctol idobeli hatalya: 2024. Julius 29. (lit /9 § (7))
14) Jolen nyilvantartasba veteli hatarozat
Kbzvctitot. (lit 14 § (1), (4))

a hulladek

szallitasarn nern jogositja

fol

Nyilvantartasi szam: 1359/1KOZ/2019
Jclen nyilvantartasba vetelre iranyulo cljarasban a Kormanyhivatal rnegallapitja. hogy bO.OOO,- I t ,
azaz otvenezer forint ftsszegili eljarosi kolts6c] merult fcl. amolyet KCzvetito me;gfizctotl
Jolen nyilvantartasba veteli hatarozat meglete nem mentesit a jogszabalyok altal eloirt egyeb
cngedelyck megszerzcsc illotolog nyilvantartasba veteli kotolczettscgck toljcsitese aloL
Jelen egyszeriisitett dontcs az allalanos kfizigazgatasi rendtartasrol szolo 201G. evi CL. torvony
(a tovabbiakban: Akr.) 81. § (?.) bok^zdose szennt niellozi a )ogorvoslatr61 szo!6 (aj6ko^tatast.

NDOKOLAS

Kfizvetfto 2019. jufius 23- tin a Kofrnanyhivatalhoz 6rkczctt k6rcltneben a nyilvantartasba vetc!6t k6rto
hulladekgazdalkodasi tev6kenyseget vegzti K6zvetft6k6nt nem vesz^lyes liullad^kok vonatkozasaban.
KOzvetito k6relm6bcn igazolta a p6nzugyi garanciainak meg!6t6t azzal, hogy elkttlonitett 6sszeget
zarolt az OTF' Bank Nyrt-nel.
KOzvetito igazolta, hogy a General! Biztosltb Zrt.-nel
kornyezetszennyezbsi felelossegbiztositassal rendelkezik.

96100917123934900

kotvenyszamon

Tekintettel arra, hogy a Kormanyhivatalhoz benyujtott kerelem megfclclt az Akr. 41. §
(1) bekozd6s a) pontjaban fogtaltaknak, igy a Kormanyhtvatal sommas eljarast folytatott le es
8 napon beliil dontdtt.
A Kormanyhivatal felhfvja Kozvetito figyclm6t, hogy a Ht. 82/A. § (1) bckozdoso alapjan
feliigyclcti dij megfizetesi kotelezettscgc van.
A Kormanyhivatal illetekessege es hataskdre a kornyezetvedelmi 6s termeszetvedelmi hatos^gi es
igazgatasi (eladatokat ellat6 szervck kijnlolns6rol sz6!6 71/2015. (III. 30.) Korm rnndolet 8 § es a
1°- § 9) pontjan alapul.
A Kormanyhivatal a hatarozatot a Ht. 13. §-a, 14. §-a, 79. § (7) bckezdese, 80. § (2) bekezdese,
Rendelet 3. §-a, az Akr. 80. § (1) bekezdese, 81. § (2) bekezdese, 112. §~a, 113 §-a, 114. §-a, 116. §
(4) bckezdes d) pontja alapjan hozta meg.
A tiatarozat az Akr 82. § (1) bekezd6se alapjan a kozlessel v6glegesse valik.
Budapest, 2019. Julius 31.
Dr. Tarnai Richard kormanymegbizott

nev6ben es megbizasab6l:

/

dr. Bartus Adricnn s. k.
foosztalyvezeto

A kiadrnany h!tel60l:/7
Kapjak: ugyint6z6i,utasftas szerint
//

K0rnycze(v6delmi 6s lermiszelvddnlrni FOos/trily
1016 Budapest. MCszdfos utca 58/;i
Teluforv (06-1)224-9100 ( ; ax (06-1)224-9163
[f-fnail o!S/;.i(jos/oldfi;ilos;iy{a>p(,'3t.gov.hu Wob: http //www KpnnanyMtVfiUil tuj/luj/j>or,t

