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PEST MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTF/8048-8/201 7. Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Sántha Emese Hiv. szám: -

Telefon: (06-1) 224-9100 Melléklet: 1. számú melléklet

HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Jager Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1029 Budapest, Ordögárok u. 3.,
KÜJ: 100791037, telephely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 1. 4690 hrsz., KTJ: 101260386,
adószám: 12042603-2-41., statisztikai azonosító: 12042603-3811-113-01., cégjegyzékszám:
01-09-667203, a továbbiakban: Engedélyes) részére— Engedélyes kérelmének helyt adva —

engedélyezi

nem veszélyes hulladékok Országos szállítását és gyűjtését az alábbiak szerint.

1.) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

Szállítási és gyűjtési tevékenység végzése jelen engedély 3.) pontjában felsorolt nem veszélyes
hulladékok tekintetében.

2.) A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Magyarország területe.

3.) A hulladék fajtája, típusa és mennyisége:

Azonosító Megnevezés Mennyiség
kod (tonnalev)

ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL,01 FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

01 04 nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származóhulladék

01 04 13 kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik 165 000a 01 04 07-től

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS
TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL,02 HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -

FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

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

02 01 03 hulladékká_vált_növényi_szövetek 165 000

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 165 000

02 01 07 erdőgazdálkodás hulladéka 165 000
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gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány

02 03 előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő ésélesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és
fermentálásból származó hulladék

02 03 01 mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más ~l65 000szetvalasztasokbol szarmazo iszap

02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 165 000

02 03 05 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 165 000szarmazo iszap

02 07 alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származóhulladék_(kivéve_kávé,_tea_és_kakaó)

020702 szeszfőzéshulladéka 165000

02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 165 000

FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST
03 SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ

HULLADÉK

03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék

03 01 01 fakéreg és parafahulladék 165 000

03 01 05 fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely 165 000különbözik a 03 01 04-től

03 03 cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozásihulladék

03 03 01 fakéreg és fahulladék 165 000

03 03 08 hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék 165 000

0303 11 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 16~ ~szarinazo iszap, arneiy KulonDoziK a Ui Di iU-tol

04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK

04 02 textilipari hulladék

04 02 09 társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, 165 000elasztomerek, plasztomerek)

04 02 22 feldolgozott textilszál hulladék 165 000

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

06 03 sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből,forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

0603 14 szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 ii-fől ~5 165 000a 06 03 1 3-tól

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

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

0702 13 hulladék műanyag 165 000

FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI12 FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

12 01 fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikaifelületkezeléséből származó hulladék

12 01 17 homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól 165 000

12 0-1 2-l elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek 165 000a 1201 20-tál
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CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM
15 HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK),

TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

~ 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött településicsomagolási_hulladékot)

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 165 000

15 01 02 műanyag_csomagolási_hulladék 165 000

15 01 03 fa csomagolási hulladék 165 000

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 165 000

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 165 000

1501 07 üveg csomagolási hulladék 165 000

15 01 09 textil csomagolási hulladék 165 000

15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat

15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely 165 000különbözik a 15 02 02-től

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM16 HATÁROZOTT HULLADÉK

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká
vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hullaciékká vált

16 01 gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék
(kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08
alcsoportokban_meghatározott_hulladék)

160103 hulladékká vált gumiabroncsok 165000

16 01 06 hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más 165 000veszelyes osszetevot

1601 18 nemvas fémek 165000

1601 19 műanyagok 165000

1601 20 üveg 165000

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig 165 000terjedő hulladéktípusoktól

16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik 165 000a 1602 15-től

16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek

16 0304 szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól 165 000

160306 szerves hulladék, amely különbözik a 1603 05-től 165 000

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT17 TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia

170101 beton 165000

170102 tégla 165000

1701 03 cserép és kerámia 165 000

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely 165 000különbözik a 17 01 06-tál
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17 02 fa, üveg és műanyag

170201 fa 165000

170202 üveg 165000

170203 műanyag 165000

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék

170302 bitumen keverék, amely különbözik a 1703 01-fől 165 000

17 04 fémek_(beleértve_azok_ötvözeteit_is)

170402 alumínium 165 000

170405 vasésacél 165000

17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet),kövek és kotrási meddő

1705 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 165 000

170506 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-fől 165 000

170508 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 1705 07-fől 165 000

17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag

170604 szigetelő anyag, amely különbözik a 1706 01 és a 17 06 03-tál 165 000

17 08 gipsz alapú építőanyag

170802 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 1708 01-fől 165 000

17 09 egyéb építési-bontási hulladék

170904 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-fől, 165 000a 17 09 02-fől és a 17 09 03-tól

EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL
‚. ÉSÍVAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ‚8 HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem

közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)

18 01 szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából,kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék

hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális
18 01 04 követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (p1. kötszerek, 165 000

gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET
KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ19 SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ iVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ

SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 02 hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (p1. krómtalanítás, ciántalanítás,semlegesítés)_származó hulladék

19 02 03 előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz 165 000

19 05 szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék

190501 települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója 165 000

19 05 03 előírástól elférő minőségű komposzt 165 000

19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nemhatározott hulladék

19 08 01 rácsszemét 165 000

19 08 02 hornokfogóból származó hulladék 165 000

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 165 000
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1908 12 ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik 165 000a 1908 Il-től

1908 14 ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik 165 000a 1908 13-tál

19 12 közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (p1.osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készités) származó hulladék

19 12 01 papír és karton 165 000

191204 műanyagés gumi 165000

191205 üveg 165000

19 12 07 fa,_amely_különbözik a 19 12 06-tál 165 000

19 1208 textíliák 165 000

19 12 09 ásványi anyagok (p1. homok, kövek) 165 000

19 12 10 éghető hulladék (p1. keverékből készített tüzelőanyag) 165 000

19 12 12 egyéb, a 19 12 li-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert 165 000hulladék_(ideértve_a_kevert_anyagokat_is)

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI20 ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN

GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

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

200101 papírés karton 165000

200102 üveg 165000

2001 10 ruhanemű 165000

200111 textíliák 165 000

20 0134 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tál 165 000

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 165 000

200139 műanyagok 165000

20 02 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot isbeleértve)

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 165 000

20 02 02 talaj és kövek 165 000

20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék 165 000

20 03 egyéb települési hulladék

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 165 000

20 03 02 piacokon képződő hulladék 165 000

20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék 165 000

20 03 06 szennyvíztisztításból származó hulladék 165 000

20 03 07 lomhulladék 165 000

20 03 99 közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 165 000

A hulladékgazdálkodási tevékenységekbe bevonható hulladékok mennyisége 165 000
legfeljebb összesen:
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4.) Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

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

A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát — a kárelhárítás egyidejű
megkezdésével — az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes
környezetvédelmi 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 és gyűjtés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb
technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

A járművek és a gyűjtőeszközök tisztítása/karbantartása kizárólag olyan mosóban!szervizben
történhet, amely arra megfelelő engedélyekkel rendelkezik.

A járművek és a gyűjtőeszközök telephelyen történő elhelyezését, tárolását úgy kell biztosítani, hogy
csepegés, elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen.

5.) Az engedély 2022. december 18. napjáig hatályos.

6.) Az engedélyezett tevékenység bemutatása:

a) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység lényeges jellemzői:

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

Engedélyes az engedélyezett hulladékokat a hulladékok termelőitől, birtokosaitól összegyűjti
hulladékkezelő iétesítnényekbe történő eiszáiiítás céljából.

A hulladékok Engedélyes telephelyére az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott
külön hulladékgazdálkodási engedély alapján kerülhetnek be.

Engedélyes jelen engedély alapján sűrű iszapszerű, valamint szilárd hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységet végez.

b) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A járművek és gyűjtőeszközök tisztítását a SCANIA HUNGÁRIA Kft. (székhely:
2051 Biatorbágy, Rozália park 1.) végzi.

A járművek karbantartását az AUTOM ELENA Kft. (székhely: 2336 Dunavarsány, Sport u. 1.)
végzi.

A hulladékok szállítására, gyűjtésére alkalmazott járművek levegőterhelése elhanyagolható
a szállítási útvonalon haladó gépjárművek forgalma mellett.

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

7.) A tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételek:

a) személyi feltételek:

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat az engedélyezett hulladékgazdálkodási
tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására. Engedélyes az
engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat
foglalkoztat.
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b) tárgyi feltételek:

Engedélyes a kérelmezett gyűjtési mennyiségnek megfelelő számú gyűjtőeszközzel
rendelkezik (konténerek).

Engedélyes a kérelmezett mennyiségnek megfelelő számú és kapacitású járműveI
rendelkezik (a járművek adatait Jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza).

Az üres járművek, valamint az üres gyűjtőeszközök tárolása Engedélyes telephelyén
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 1.4690 hrsz., KTJ: 101260386) történik.

c) pénzügyi feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet felszámolása céljából Engedélyes az Allianz
Hungária Zrt-nél 322571939 kötvényszámon környezetszennyezési felelősségbiztosítással
rendelkezik.

Az Engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az
engedélyezett tevékenység befejezéséig hatályában fenntartani.

8.) Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
BPIPNEF-TK1IO3725-3/201 7. ügyiratszámon a dokumentáció alapján megállapította,
hogy a vizsgált szakkérdések szempontjából az engedély kiadásának jogszabályi
akadálya nincs. Az engedély kiadása az alábbi feltételek teljesítése esetén
engedélyezhető:

~A hulladékkezelésre szolgáló gépi és egyéb eszközök tárolóterűletének rágcsáló- és
rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni. Az elkülőnítetten
gyűjtött biológiailag lebontható hulladék csak zárható eszközben gyűjthető, a gyűjtés helyét
rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell.”

9.) Előírások, egyedi feltételek:

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

2. Az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántartást a vonatkozó
jogszabályban előírt határidőig (5 évig) meg kell őrizni.

3. Engedélyesnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell
vezetnie, illetőleg adatot kell szolgáltatnia.

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 száll ítania.

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. Engedélyes gyűjtőként az engedélyezett hulladékokat a hulladékbirtokosoktól, illetve a
hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti hulladékkezelő létesítményekbe történő
elszállítás céljából.

9. Engedélyesnek gyűjtőként gondoskodnia kell az általa összegyűjtött hulladékoknak
hulladékkezelő létesítményekbe történő eljuttatásáról.

10. A gyűjtő által összegyűjtött, átvett hulladék elszállítást megelőző előzetes válogatása,
előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről
haladéktalanul gondoskodni kell.

11. Engedélyesnek tevékenysége során az általa üzemeltetett hulladékgazdálkodási
létesítményeket a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt szabályok figyelembevételével
kell kialakítania, azokat üzerneltetnie.
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12. Engedélyes a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a
hulladékról szóló 2012. évi CL)(XXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. ~ (2) bekezdése
alapján létrehozott szervezet nevében eljárva gyűjtheti, szállíthatja.

13. 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.

14. Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy a különböző hulladékfajták egymással nem
keveredhetnek. A hulladékokat egymástól Jól elkülönítetten kell szállítani, gyűjteni.

15. Engedélyes nyilvántartásában a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából, a
természetes személytől átvett hulladék esetében a jogszabályban előírt adatokat tarthatja
nyilván.

16. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet csak olyan módon lehet végezni,
amely alkalmas arra, hogy a kiporzást megakadályozza annak érdekében, hogy a
tevékenység során környezetszennyezés ne következzen be.

17. A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a
levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

18. A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb
légszennyező anyag kibocsátása mellett történjen.

19. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
20. Engedélyesnek a 18 főcsoport alá tartozó hulladékok szállítása, gyűjtése tekintetében az

egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 12/201 7. (VI. 12.) EMMI rendeletben foglaltaknak is eleget kell tennie.

21. A 99-re végződő azonosító kódszámú közelebbről meg nem határozott egyéb hulladékok
szállítása esetén, a fuvarokmányokon az azonosító kódszám szerinti megnevezés mellett a
hulladék tényleges meghatározását is fel kell tüntetni.

Jelen hulladékgazdálkodásí engedélyezési eljárásában a Kormányhivatal megállapítja, hogy
160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint összegű eljárási költség merült fel, amelyet Engedélyes
megfizetett.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálatát — jogszabálysértésre
hivatkozással — a Kormányhivatalhoz a közléstől számított 30 napon belül 3 példányban benyújtott,
és a Fővárosi Közigazgatási é~ Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettei ichel. kérni.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.
Az ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétől
számított nyolc napon belül írásban kérheti.

IN DO KOLÁS

Engedélyestől 2017. október 20-án kérelem érkezett a Kormányhivatalhoz nem veszélyes hulladékok
Országos szállításának és gyűjtésének engedélyezése iránt.

Engedélyes a kérelem hez mellékelte a környezetvédelmi szakértő által készített engedélyezési
dokumentációt és igazolta, hogy 160.000,- Ft-ot azaz százhatvanezer forintot igazgatási szolgáltatási
díj jogcímén megfizetett a Kormányhivatal számlájára, a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet 2. ~
(1) bekezdésének előírása, valamint 1. melléklet 4.1. és 4.5. pontjai alapján.

A Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71 /201 5. (Ill. 30.) Korm.
rendelet) 31. ~-a és 8. melléklet I. táblázat 4. pontja alapján 2017. november 21-én megkereste az
ügyben Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályt, aki
BP/PN EF-TKI/03725-3/201 7. ügyiratszámon az alábbiakat állapította meg:

„A Jager Kft. nem veszélyes hulladékok kereskedelmére és szállítására vonatkozó hulla dékkezelési
tevékenységet végez az Országos KÖrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
4,751-6/2014. számú engedélye alapján, amely 2019. március 18-ig érvényes. A Kft. a megváltozott
piaci igények okán egy Új nem veszélyes hulladékok szállítási és gyűjtési tevékenységére vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedélyt kérelmez az egész ország területére kiterjedően.
A telephely a Nagykovácsi Nagykőzség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által kiadott
01-310,74/2013. űgyiratszámú telepengedéllyel rendelkezik. A cég a hulladékszállítás és gyűjtés során
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a hulladékokat engedélyes hulladékátvevőkhöz szállítja el, amelyre 13 db saját tulajdonú
tehergépjármű áll rendelkezésre. A gépjárművek tárolása a telephelyen történik. A hulladékok a
telephelyre nem kerülnek beszállításra, az átvett hulladékokat teljes egészében ártalmatlanításra vagy
hasznosításra adják át. A dolgozók részére a szociális rész biztosított, kőzműellátás megoldott.
A szállítójárművek szervizelését és karbantartását a Autom Elena Kft. (2336 Dunavarsány,
Sport u. 1.), mosását és tisztítását a Scania Hungária Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 1.) végzi
szerződés alapján. A dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátását a Belvárosi Űzemorvosi és
Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Dániel út 7/b.) biztosítja. A cég tevékenységéhez kárelhárítási
(havária) tervet állított össze, amely tartalmazza az esetleges veszélyhelyzetekkel kapcsolatos
szabályokat és tudnivalókat.

A dokumentáció alapján megállapításra kerűlt, hogy a vizsgált szakkérdések szempontjából az
engedély kiadásának jogszabályi akadálya nincs. A engedély kiadása az alábbi feltételek teljesítése
esetén engedélyezhető:

A hulla dékkezelésre szolgáló gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és
rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kelt végezni. Az elkülönítetten gyűjtött
biológiailag lebontható hulladék csak zárható eszközben gyűjthető, a gyűjtés helyét rendszeresen
tisztítani és fertőtleníteni kell.

Fenti kikőtések a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EűM rendelet 3. ~ (2) bekezdése és a 7. .~ (1) bekezdése
írja elő.”

A Ht. 2. ~ (1) bekezdés 26. pontja szerint: „hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása (...].“

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. 12. ~ az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„(2) A gyűjtő — a (2a) bekezdésben és a 28. ~ (5) bekezdésében meghatározott kivétellel —

tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi. [...]

(3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása — kormányrendeletben vagy
miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel — összesen legfeljebb I évig végezhető. Ezt követően
a hulladék kezelésérői haladéktalanul gondoskodni kell.”

A Ht. 14. ~ az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„(1) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján
lehet szállítani, kivéve ha
a) a természetes személy ingatlanhasználó az elkűlönítetten 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.
(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 szennyezésmentesítésérőt és a hulladék
elszállításáról.”

A Ht. 65. ~ alapján:
„(1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója,
kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt:
nyilván tartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a
tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.
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(2) A hulladék gyűjtője, szállítója, kereskedője, kőzvetítője, 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
tarthatja nyilván.
(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, üzemnapló nem selejtezhető.
(5) A nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartás! és adatszolgáltatási kőtelezettségekről 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 hulladék szállítása, gyűjtése hulladékgazdálkodásnak minősül, mely tevékenység — a

jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve — kizárólag hulladékgazdálkodási engedély
birtokában végezhető.

- Engedélyes a benyújtott kérelem alapján a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba
vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 7. ~-ában foglalt előírásoknak csak részben
tett eleget, ezért a Kormányhivatal PE/KTF/8048-2/201 7. űgyiratszámon hiánypótlásra hívta fel
Engedélyest. Engedélyes a hiánypótlást teljesítette.

- Engedélyes igazolta a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök meglétét.
- Engedélyes a hulladék szállításához, gyűjtéséhez szükséges személyi, tárgyi és

~közegészségügyi feltételeket, a;: alkalmazni kí’~’ánt [achnológ~ továbbá az eszközök,
a berendezések és a járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát,
minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat csatolta.

- Engedélyes kapacitásszámítással igazolta, hogy a 3.) pontban engedélyezett 165 000 tonna/év
keretmennyiségnek megfelelő szállítási kapacitással rendelkezik.

- Engedélyes a kapacitásának igazolására csatolta nyilatkozatát, hogy „[...] a Jelenleg folyamatban
lévő eljárás eredményeként a jogerős hulladékgazdálkodási engedély birtokában a
14(751-6/2014. számú engedélyűnk vissza vonását kezdeményezzűk.”

- Engedélyes csatolta a járművek és a gyűjtőeszközök tisztítására vonatkozó a SCANIA
HUNGARIA Kft-vel (székhely: 2051 Biatorbágy, Rozália park 1.) kötött megállapodás másolatát.

- Engedélyes csatolta a járművek karbantartására vonatkozó az AUTOM ELENA Kft-vel (székhely:
2336 Dunavarsány, Sport u. 1.) kötött szerződés másolatát.

- 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. rendelet 7. ~-a alapján környezetvédelmi
megbízottat foglalkoztat a környezetvédelmi feladatok ellátására.

- Engedélyes csatolta a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 11. ~ szerinti nyilatkozatot.

- Engedélyes igazolta, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.
- Engedélyes csatolta nyilatkozatát, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben köztartozása

nincs.
- Engedélyes csatolta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a telephelyére hulladékok nem

kerülnek be.
- Engedélyes jelen engedély alapján sűrű iszapszerű, valamint szilárd hulladékokkal kapcsolatos

tevékenységet végez.

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a 01 főcsoportba tartozó hulladékra csak akkor
terjed ki a Ht. hatálya, így jelen engedély alapján azok akkor vonhatóak be az engedélyezett
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hulladékgazdálkodási tevékenységbe, amennyiben fenti hulladékokkal végezni kívánt tevékenység
nem minősül bányászati hulladékkezelésnek.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szabályai szerint bányászati hulladékkezelés:,,az
ásványi nyersanyagok bányászata, tárolása és feldolgozása során keletkező hulladék - kivéve a nem
közvetlenŰl e tevékenységekből származó hulladék - hulladékkezelő létesítményben történő gyűjtése
és tárolása, valamint a hulladék keletkezési helyétől a hulladékkezelő létesítményig történő szállítása.
A bányászati hulladékkezelést a bányafelügyelet engedélyezi.

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy az állati melléktermék csak abban az esetben
sorolható be a 02-es főcsoport megfelelő azonosító kódja alá és tekinthető hulladéknak — így csak
akkor lehet bevonni a hulladékgazdálkodási tevékenységbe — ha megfelel a Ht. 1. ~ (2) bekezdés
c) pontjában támasztott feltételeknek.

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy a mezőgazdasági termelőtevékenység, az
erdőgazdálkodás, továbbá a fafeldolgozás során képződő nem veszélyes természetes anyag csupán
akkor tekinthető hulladéknak — így az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységbe akkor
vonható be — amennyiben azt a mezőgazdaságban, az erdészetben vagy biomasszaként energia
előállítására nem használják fel, vagy nem úgy használják fel, hogy az az eljárás vagy módszer a
környezetre és az emberi egészségre veszélytelen lenne.

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának
a Jelen határozatban foglaltak szerint akadálya nincs.

A Kormányhivatal az engedélyezési eljárás során PEIKTFÍ8O48-312017. ügyiratszámon függő
hatályú döntést adott ki Engedélyes részére, melyhez 2017. december 20. napját követően
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71IA. ~ (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. pontiában foglalt időbeli hatálya a FIt. 79. ~ (1) bekezdése alapján
került méghatározásra.

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 előírt kötelezettségeinek betartására, illetve
a jogsértő állapot megszüntetésére, ha az abban foglalt előírásokat a hulladék birtokosa, tulajdonosa,
illetve a környezethasználó megszegi, teljesülésűket 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, [...] kötött tevékenység engedélytől eltérő vagy
engedély nélkül~ valamint a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység nyilvántartástól eltérő vagy
nyilvántartás nélküli folytatását. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül 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,
c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
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(2) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból vissza vonja, ha
a) az engedély megadásához előírt feltételek mér 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.

A Ket. 153. ~ 2. pontja alapján eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.
A fentiek értelmében a Kormányhivatal az eljárási költségről a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.

A Kormányhivatal határozatát 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 hulladékjegyzékről szóló 72/201 3. (VIII. 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. s-án alapul; a 7.) pontja a 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 7. s-án alapul; a 8.) pontja a 71/201 5. (III. 30.) Korm. rendelet 31. g-án és 8. melléklet
I. táblázat 4. pontja alapján; a 9.) pontja az alábbi jogszabályhelyeken alapul: 439/2012. (XII. 29)
Korm. rendelet 14. ~ (1) bekezdése, Ht. 65. ~‚ a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 4. s-a, 28. ~ (2) bekezdése, valamint 30. ~ (1) bekezdése, illetve az egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításáról és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet.

A jogorvoslatra történő felhívás a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. év.~ XLIII. törvény 1. ~ (2) bek~zdéséí ~ek f) p~’rija, 5. ‘~ (2) és
(3) bekezdése, a Ket. 100. ~ (1) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, 109. ~ (1) bekezdésének
a) pontjában, a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 8/C. ~-ában foglaltakon alapul.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a Kormányhivatal a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. ~ (7) bekezdése, 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. 338. s-án alapul. Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: ltv.) 43. ~ (3) bekezdése állapítja meg. Az illeték feljegyzésről az tv. 59. ~ (1)
bekezdése, illetve a 62. ~ (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik.

Az engedély megléte nem mentesít a jogszabályok által előírt egyéb engedélyek megszerzése
illetőleg nyilvántartásba vételi kötelezettségek teljesítése alól.

A határozat a Ket. 73/A. ~ (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése alapján a közléssel jogerős.

Budapest, 2017. december 19.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

dr. Bartus Adrienn s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hiteléül:

pj~j~ ugyintezot utas tas szerint
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A PEIKTFI8O48-812017. számú engedély 1. számú melléklete

Engedélyes tulajdonában lévő 13 db jármű (rendszámok: JHZ-735, KEZ-094, NFS~692,
NJR-529, NKU-072, NLZ-916, NPS-037, NSS-954, NVY-067, NYA-139, LPE-772, WCD-161,
XTZ-71 1).


