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HATAROZAT 

A Pest Megyei Korrnanyhivatal (a tovabbiakban: Korrnanyhivatal) a POPAREC-RECYCLING 
Hulladekhasznoslto es Kereskedelmi Korlatolt Felel6ssegu Tarsasaq (szekhely: 1115 Budapest, 
Bartfai u. 44. fszt. , KUJ : 102123625, telephely: 5600 Bekescsaba, Keteqyhazi ut 22. 
2626 /6, 2627 hrsz., KTJ: 101027103, adoszarn : 13511469-2-43., KSH azonosit6: 
13511469-4619-113-01., eegjegyzekszam: 01-09-955280, nyilvantartasi szarn : 918/2KER/2016, 
a tovabbiakban: Enqedelyes) reszere a Korrnanyhivatal altai PE/KTF/3466-2/2017 . ugyiratszamon 
m6dositott, az Orszaqos Kornyezetvedelm i es Terrneszetvedelrni Fbfelugyelbseg (a tovabb iakban : 
Fofeluqyeloseq) altai OKTF-KP/8287-17/2016. lktatoszarnon kiadott hulladekqazdalkodasi - nem 
veszelyes hulladekok orszaqos szallitasi , kereskedelmi es gyujtesi tevekenyseq veqzesere vonatkoz6 
- enqedelyt (tovabbiakban: Hatarozat) - Enqedelyes kerelrnere 

m6dositja 

az alabbiak szerint: 

I.	 A Hatarozat rendelkez6 resz bevezet6 reszeben Enqedelyes szekhelyenek cime, 
valamint adoszarna torlesre kerul, 

II.	 A Hatarozat rendelkez6 resz bevezet6 reszeben Enqedelyes szekhelyenek cime, 
valamint adoszarna az alabbiak szerint kerul meqallapitasra: 

szekhely: 1016 Budapest, Csap utea 7. 1. em. 15.,
 
adoszarn : 13511469-2-41.
 

III.	 A Hatarozat rendelkezesei egyebekben valtozatlanok, a Hatarozat es jelen hatarozat a 
tovabbiakban egyuttesen ervenyesek, 

Jelen	 hulladekqazdalkodasi enqedely modositasi eljarasaban a Kormanyhivatal rneqallapltja , hogy 
90.000 Ft, azaz kilenevenezer forint osszequ eljarasi koltseq meruit fel, amelyet Enqedelyes 
megfizetett . 

Jelen hatarozat ellen fellebbezesnek helye nines, annak blrosaqi felulvizsqalatat - [opszabalysertesre 
hivatkozassal - a Korrnanyhivatalhoz a kozlestol szarnltott 30 napon belul 3 peldanyban benyujtott, es 
a Fovarosi Koziqazqatasi es Munkauqyi Blrosaqnak clrnzett keresettel lehet kerni . 

A birosaq a pert tarqyalason kivul biralja el, a felek barrnelyikenek kerelrnere azonban tarqyalast tart. 
Az ugyfel a tarqyalas tartasat a keresetlevelben, illetve az alperesi ellenkerelern kezhezveteletol 
szarnltott 8 napon belul irasban kerheti. 

INDOKOLAs 

Enqedelyes a Korrnanyhivatal altai PE/KTF/3466-2/2017. uqyiratazarnon m6dosftott, a Fofeluqyeloseq 
altai OKTF -KP/8287-17/2016. iktatoszarnon kiadott hufladekqazdalkodasi - nem veszelyes hulladekok 
orszaqos szallitasi , kereskedelmi es gyOjtesi tevekenyseq veqzesere vonatkoz6 - enqedellyel 
rendelkezik. 

Enqedelyes 2017 . augusztus 16-an a Hatarozat modositasat kerte szekhelyenek cirneben, valamint 
adoszarnaban tortent valtozas miatt. 
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A Korrnanyhivatal meqallapitotta, hogy az Orszaqos Kornyezetvedeimi lnforrnacios Rendszerben 
Enqedelyes kornyezetvedelmi azonosit6 adataiban a valtozas atvezetesre kerult. 

Enqedelyes igazolta, hogy 90.000 ,- Ft-ot, azaz kilenevenezer forintot iqazqatasi szolqaltatasi dij 
joqcimen megfizetett a Korrnanyh ivatal szarnlajara, a kornyezetvedelmi es terrneszetvedelrni hatosaqi 
eljarasok iqazqatasi szolqaltatasi dijair61 sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdesenek 
eloirasa , valamint 1. rnelleklet 4.2., 4.5 . es 37. pontjai alapjan, 

Tekintettel arra, hogy a Hatarozat jelen modosltasa nem erintette Enqedelyes hulladekqazdalkodasi 
tevekenyseqet, telephelyet , valam int a hulladekokat, a Korrnanyhivatal a szakkerdes vizsqalatatol 
eltekintett. 

A hulladekrol sz616 2012 . evi CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.) 79. § (4) bekezdes alapjan : 

"A komvezetvedeimi hat6sag a hulladekgazda/kodasi enqedetvt, va/amint a nyitventertesbe vett 
adatokat m6dosithatja vagy visszavonhatja." 

A Korrnanyhivatal rneqallapitotta , hogy a Hatarozat modositasanak akadalya nines, ezert a fentiekre 
tekintettel a Hatarozatot Enqedelyes kerelrne alapjan a Korrnanyhivatal a rendelkezo reszben foglaltak 
szerint m6dositotta. 

A Korrnanyhivatal a modositasi eljaras soran PE/KTF/3466-6/2017. Ogyiratszamon fOggo 
hatalyu dontest adott ki Engedelyes reszere, melyhez 2017. oktober 16. napjat kovetoen a 
kozjqazqatasl hatosaqi eljaras es szolqaltatas altalanos szabalyalrol szolo 2004. evi CXL. 
torveny (a tovabbiakban: Ket.) 71/A. § (4) bekezdese alapjan nem kapcsolodnak joqhatasok, 
tekintettel arra, hogy a Korrnanyhlvatal az Ogyben - jelen hatarozat meqhozatalaval - erdernben 
dontott. 

A Kormanyhivatal illetekesseqe es hataskore a kornyezetvedelrni es termeszetvedelmi hatosaqi es 
igazgatasi feladatokat ellato szervek kijeloleserol sz616 71/2015. (III. 30.) Korm . rendelet 
(a tovabbiakban : 71/2015. (III. 30.) Korm . rendelet) 8. § es a 10. § g) pont jan alapul. 

A Ket. 153. § 2. pontja alapjan eljarasi koltsep az iqazqatas: szolqaltatasi di] . A fentiek ertelrneben a 
Kormanyhivatai az eljarasi koltseqrol a rendelkezo reszben foglaltak szerint dontott. 

A Korrnanyhlvatal hatarozatat a Ht . 79. § (4) bekezdese alapjan hozta meg. 

A jogorvoslatra torteno felhivas a k6zponti allarnlqazqatasi szervekrol, valamint a Korrnany tagjai es 
az allarntitkarok joqallasarol sz616 2010 . evl XLIII. torveny 1. § (2) bekezdesenek f) pontja, 5. § (2) es 
(3) bekezdese, a Ket. 100. § (1) bekezdesenek e) pontja es (2) bekezdese, 109. § (1) bekezdesenek 
a) pontjaban, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/C . §-aban foglaltakon alapul. 

A Fovarosi Koziqazqatasi es Munkauqyi Birosaq illetekesseqet a Korrnanyhlvatal a polqari 
perrendtartasrol sz616 1952. €lvi III. torveny (a tovabbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdese, hataskoret a 
Pp. 22. § (2) bekezdese alapjan allapltotta meg . A keresetlevel benyujtasanak helyet es idejet a Pp. 
330. § (2) bekezdese hatarozza meg . A tarqyalas tartasa iranti kerelern lehetoseqerol val6 
tajekoztatas a Pp. 338. §-an alapul , Az illetek merteket az illetekekrol sz616 1990. evl XCIII. torveny 
(a tovabbiakban : ltv.) 43. § (3) bekezdese allapitja meg . Az illetek feljeqyzesrol az ltv. 59. § 
(1) bekezdese, illetve a 62. § (1) bekezdesenek h) pontja rendelkezik. 

A hatarozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdesenek e) pontja es (3) bekezdese alapjan a kozlessel joqeros. 

Budapest, 2017 . okt6ber 2. 

Dr. Tarnai Richard kormanymegbizott 

neve ben es rneqbizasabol : 

dr. Bartus Adrienn s. k. 
foosztalyvezeto 

A kiadrnany hiteleul: 

Kapjak: ugyintezoi utasitas szerint. 
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