
ORszAGOSKORNYEZETVEDELMIESTERMESZETVEDELMI, , , 

FOFELUGYELOSEG 

Iktatoszdm: OKTF-KP/8287-17/2016. Tqrgy: Hulladekgazdalkodasi engedely,
 
Ogyintriz/J:' Santha Emese
 

HATA.ROZAT 

, ' 

Az Orszagos Kdmyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fofelugyeloseg (a tovabbiakban.Fofelugyeloseg) 
, a POPAREC-RECYCLING Hulladekhasznosito es 'Kereskedelmi Korlatolt FelelOssegii Tarsasag 
(szekhely; 1115 Budapest, Bartfai u. 44. fszt., KUJ: '102123625, telephely: 5600 Bekescsaba, -
Ketegyhazi lit 22. 2626/6, 2627 hrsz., KTJ: 101027103, adoszam: ,13511469-2-43., KSH azonosit6: 
13511469-4619-113-01.: cegjegyzekszam: 01-09-955280, nyilvantartasi szam:91812KER/2016,
 
a tovabbiakban: Engedelyes) reszere -Enge,d61yes kerelmenek helyt adva

oJ , 

, e n g e d e l y e z i : 

I " 

nem veszelyes hulladekok orszagos szallitasat, kereskedelmet es gyiijteset az alabbiak szerint. 

, , 

1.) AzengedeIyezett hUlladekgazdalkodasi teve~enyseg~egnevezese: 
Szallitasi, kereskedelmi es. gyiijtesi tevekenyseg vegzese jelen engedely 3. pontjaban felsorolt nem 

- ~eszelyes hul1adekoFtek1ntetebell." ;C"'-'_' '_... _.,~•._.- .~--

2.) Ahulladekgazdalkodasi tevekenyseggel erintett teriilet: 

Magyarorszag teriilete.. 

3.) A hulladekok fajtaia, tipusa es mennyisege:, 

.a) Szallitasi tevekenysegbe vonhat6 nem veszelyes hulladekok fajtaja, tipusa es mennyisege: 

Azonosito 
kOd 

Megnevezes
\ 

Mennyiseg 
(tonna/ev) 

07 SZERVES KEMIAIFOLYAMATBOL SZARMAZQ ,HVLLADEK 

0702 
mfianyagok, miigumi es' ' miiszalak gyarfasabOl, kiszerelesebol, 
forgalmazasabol es felhasznalasabel szarmazo hulladek 

070213 huliadekmuanyag 200 

15 
, CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBJJROL MEG NEM 

HATARoZOTT FELITATO ANYAGOK(ABSZORBENSEK), 
TORLOKENDOK~SZUROANYAGOKESvEDORUHAzAT 

, 

1501 
.lcsomagolasi hulladek '(beleertve a valogatottan gyiijtdtt teleptilesi 

csomagolasi hulladekot) 
, 

1501 01 papir es karton csomagolasi hulladek 8500 

1501 02 mtianyag csornagolasi hulladek 1150 
150103 fa esomagolasi hulladek 300 

15 01 05 vegyes osszetetelu kompozit csomagolasi hulladek , 500 

15 01 07 iiveg csomagolasi hulladek 500 
, 



16 
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTTHULLADEK 

1601 

a kozlekedes (~zallihls) killdnbozd teriileteirfil szarmazo hulladekka valt 
. I . 

gep.jarmii (ideertve .a terepjaro jarmfivet is), a hulladekka valt 
gepjarmii bontasabol, valamint karbantartasabol szarmazo hulladek 
(kiveve a 13, a 14 fOcsoportokban, a 1,6 06' esa 16 08 alcsoportokban 

.' meghatarozott hulladek) 

160119 mfianyagok 100 

17 
EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZET{ 
TERULETE:kROL KITERMELT F0ltDET IS) . 

1702 fa, iiveges mfianyag _~ .. 

170201 fa 200 
170203 

19 

100miianyag ~__. 
r ._ ,,--=,-,----'--;,;-------=,---.-,::-,---------f---~-___j 

HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A. SZENNYVIZET 
KEPZODESENEK TELEPHELYEN KtvUL KEZELO 
,SZENNYVIzTiSZTITOKBOL,' VALAMINT AZ rvovtz ES IPARI 
viz SZOLGALTATASBOL szARMAio HULLADEK 

1912 
. kdzelehbrdl meg nem hatarozott mechanikai kezeleshol (pI. osztalyozas, 

apritas, tdmdrites, pellet keszites) szarmazo hulladek 

191204 mtianyag es gumi 200 

20 

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 
HAZTARTASI HlTLLADEKHOZ HASONLOKERESKEDELML 
IPARI 'ES . INTEZMENYI . HULLADEK), IDEERTVE AZ 

.~ ELKULONITETrEN~YUJTOTT FRAKCIOT IS 
·2001 elkiildnitetten gyiijtOft.huUadek frakci6k (kiveve a 15(1) -

2001 01 papir es karton ' . 5000' 

200139 . miianyagok . 
I 

500 

Osszesen: 19800 
r ' 

4~) Bevezetendo biztonsagi es el~vigyazatossagi intezk~desekrevonatkozo ko;etelmenyek: 
, . 

Az engedelyezett nem veszelyes rhulladekok kozuton t6rteno szallitasa, valamint kereskedelme es 
gyiijtese Magyarorszag teriileten tortenhet, a hUlladekok fizikai.kemiai es bio16giai tulajdonsagainak 
megfelelo, a kornyezet veszelyezteteset, szennyezodeset, a hulladekok szorodasat kizaro m6don. 

A tevekenyseg vegzese soran bekovetkezo esetleges havariat- a karelhantas egyidejfi megkezdesevel 
azilletekes viziigyi hatosagnak kesede1em neIkiil be kell jelenteni, az illetekes -kornyezetvedelmi hatosag 
tajekoztatasa me.llett. 

A tevekenyseg vvegzese soran bekovetkezo esetleges karesemeny, .szennyezcdes eseten annak 
.felszamolasarol, a teriilet eredeti allapotaba valovisszaallitasarol Engedelyes koteles gondoskodni. 

Rakodas, szallitas es gyiijtes saran megfelelo intezkedes megtetelevel es az elerheto legjobb technika 
alkalmazasaval biztositani kell a talaj- es a levegoterheles megelozeset, . 

" , " . .' 

A .szallitojarrmivek es a gyiijtoeszkozok tisztitasa/karbantartasa kizarolag olyan mosoban/szervizben 
tortenhet, arnely arramegfelelo engedelyekkel rendelkezik. 

A szallitojarmiivek es gyujtoeszkozok telephelyen torteno parkoltatasat, tarolasat ugy ken biztositani, 
hogycsepeges, elfolyas ne tortenhessen, kornyezetszennyezest ne eredmenyezzen. 

~ , , . . 

5.) Jelen enged~ly 2021. november 2. napjaig hatalyos, 
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Engedelyes koteles a kornyezeti karok felszamolasara szolgalo biztositasiszerzodest az 
engedelyezett tevekenyseg befej ezeseig hatalyaban fenntartani. 

8.) Az elhirasban kozrem~kOdo szakh~t6sag megnevezese es azaUasfoglahisanak rendelkezo resze: . 

~ A Bekes Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegiigyi Foosztaly BE/25100918~2/2016. iigyiratszamu 
. szakhatosagi allasfoglalasaban Engedelyes altal benyujtott kerelemre a nem veszelyes hulladek orszagos 

szallitasi kereskedelmi es gyujtesi engedely kiadasahoz "a kornyezet-egeszsegiigyi szakkerdesekre; igy 
kulonosen az egeszsegkarosito kockazatok es esetleges hatasok jet'miresere, a fertozo rbetegsegek 
terjedesenek megakadalyozasara, a rovar-' es ragcsdloirtas, a veszelyes keszitmenyekkel vegzett 
tevekenyseg vizsgalatara, a' telepidesi szilard hulladekkal ikapcsolatos kozegeszsegiigyi, jarvanyugyi 
vonatkozasu kovetelmenyek ervenyesitesere kiterjedoen" kozegeszsegugyi szempontbol szakhatosagi 
hozzajarulasat az alabbi feltetelekkel adta meg: . . . . 

,,1.	 A munkdltato iranyitasa ala tartozo valamennyi zart es szabadteri munkahelyen gondoskodni kell ".
a megfelelo munkavedelmi (munkabiztonsagi es munkaegeszsegiigyi) kovetelmenyek megleterol, 
beleertve az egyeni vedoeszkozok biztositasai, azok elkiilonitett tarolasat, rendszeres tisztitasat, 
karbantartasat es sziikseg szerinti gyakorisaggal torteno cserejiiket is. 

2. A munkdltato iranyitasa ala tartozovalamennyi zart es szabadteri munkahelyen gondoskodni kell 
a nemdohdnyzok vedelmerol. . 

3.	 Veszelyes anyaggal, veszelyes keverekkel vegzett tevekenyseg eseten gondoskodni kell az 
egeszsegkarosito hatasok megfelelo modon torteno azonositasdrol, megelozeserol, csokkenteserol, 
eiharitasarol, valamint azoknak a munkavdllalok fele tortenakozleserol. A tevekenyseget be kell 
jelenteni az illetekes Jdrasi Hivatal Nepegeszsegiigyi Osztalyan. . 

4. Afoglalkoztatottak elozetes is idoszakos orvosialkalmassagi vizsgalatra kotelezettek: " 

9.) Eloiras~)k, egyedi felt~telek:' 

1.	 Jelen hatarozat '1 rnasolati peldanyat a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg vegzese soran a 
gepjarmtivon kell tartani. 

. 2. Az egyes cszallitmanyokra vonatkozo fuvarokmanyokat es a nyilvantartast a vonatkoz6
 
jogszabalyban eloirthataridoig (5 evig) meg kell orizni. .
I 

3.	 Engedelyesnek ahulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi .es adatszolgaltatasi kotelezettsegekrol 
sz616 kormanyrendeletben meghatarozott modon nyilvantartast kell vezetnie, illetve adatot kell 
szolgaltatnia. . . . '. 

4.	 Engedelyesnek szallitokent a" hulladekokat a hulladek termeloje- birtokosa altal meghatarozott, 
atvetelre jogosult atvevohoz kell szallitania. Ha az atvevo a szallitott hulladekokat nem veszi 'at, 
Engedelyesnek a termelohoz visszakell aztszallitania. . 

5.	 Engedelyes telephelyerebekerulo Inilladekok tarolasa, kezelese (beleertve az elokezelest is) csak . 
a hataskorrel rendelkezo, teniletilegilletekes kornyezetvedelmi hatosag altal kiadott megfelelo 
engedely birtokaban tor.t6nhet.· . 

6.	 A kereskedo a hulladekot - ha jogszabaly"elteroennem rendelkezik - csakkezeles celjabol, a 
kezelesre vonatkozo hulladekgazdalkodasi .engedellyel rendelkezo gazdalkodo szervezetnek 
adhatja at: . 

'7.	 A kereskedo' az atvett hulladekot a 'hulladekkezelonek valtozatlan, vagy legfeljebb elokezelt
 
formaban adja at. '\ .'
 

8.	 Engedelyes gyiijtokent az raltala osszegyujtott hulladekokat hulladekkezelo letesitmenyekbe 
koteles szallitani. . 

9..	 Engedelyes az engedelyezett hulladekot a hulladekbirtokosoktol, illetve a hulladekgazdalkodasi 
letesitmenyekbol osszegyujti hulladekkezelo letesitmenyekbe torteno elszallitas celjabol. 

10. A	 gyujto altal gy(ijtott hulladek e16zetes valogatasa, elozetes .tarolasa - jogszabalyokban 
meghatarozott kivetellel ~ osszesen legfeljebb- 1 evig vegezhet6. Ezt kovetoen a hulladek 
kezeltser61 haladektalanulgondoskodni kell. 
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I , 

I 

l
 

( 

A kozigazgatasi hatosagi eljaras les szolgaltatas altalanos szabalyairol sz616 2004. evi CXL. tor~eny 
(a: tovabbiakban: Ket.) 4(4. § (1) bekezdese, vaIamint a kcmyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es 
igazgatasi feladatokatellat6 szervek kijeloleserol sz6I6 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
(a tovabbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 31. § (3) bekezdese, tovabba a 8. melleklet 
II, tablazat 4. pontja alapjana Fofelugyeloseg 2016. oktober 3. napjan megkereste az ugyben hataskorrel 
es illetekesseggel vrendelkezo Bekes Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegugyi Foosztalyat, aki 
BE/25/QQ91S-2/2016. iigyiratszamu szakhatosagi allasfoglalasaban Engedelyes altal benyujtott'kerelemre' . 

· a neni veszelyes hulladek orszagos szallitasi kereskedelmi es gytijtesi engedely kiadasahoz "a kornyezet
egeszsegiigyi szakkerdesekre; igy kiilonosen QZ egeszsegkarosito kockdzatok es esetleges hatasok 
felmeresere, a fertozo betegsegek terjedesenek megakadalyozasara, arovar-es ragcsaloirtas; a veszelyes 
keszitmenyekkel vegzett tevekenyseg vizsgalatara, a; telepulesi szilard hulladekkal kapesolatos 

· kozegesz$egiigyi, jarvanyiigyi vonatkozdsu kovetelmenyek ervenyesitesere kiterjedoen "kozegeszsegiigyi 
szempontb61 szakhatosagi hozzajarulasat fe~tetelekke!Jj..e,tameg. 

Aszakhat6sagi allasfoglalas indokolasa az alabbiakat tartalmazza: 
i '	 . 

"A PPPAREC_RECYCLING Kft. .kerelemmel fordult az Orszagos Kornyezetvedelmi es 
Termeszetvedelmi Fojeliigyeloseghez,melyben ne711 veszelyes hulladek szallitasi, kereskedelmi es gyiijtesi 
engedely kiadasatkerte. l..' 

A szakhatosagivelemenyezesre megkuldott dokumentacio alapjan a nem veszelyes hulladek szallitasi, . 
.kereskedelmi es gjJiijtesi engedely kiadasahoz a jenti kozegeszsegiigyi kikotesekkel jarultam hozza..
 
'Allasjoglalasom a munkahelyek munkavedelmi kovetelmenyeinek . minimalls szintjerol sz616
 
3/2002. (II 8.) SZCSM:EiiMegyiittes rendelet, a nemdohanyzok vedelmerol es a dohany termekek
 

· fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes szabalyairol sz616 1999. hi XLII Tv., a kemiaibiztonsagrol 
sz616 2000. eviXXV Tv., a veszelyes anyagokkal es a veszelyes keszitmenyekkel kapesolatos egyes 
eljarasok, illetve tevekenysegek reszletes szabalyairol -sz616! 44/2000. (X11.27.) EiiM rendelet, 
a munkakori, szakmai, illetve szemelyi higienes alkalmassdg orvosi vizsgalatarol.es velemenyezeserol 
sz61633/1998. (VI- 24) NM rendeleieldirasain alapul. Szakhat6sagiallasjdglaitisornafakfJzigazgatasi 
hatosdgi eljaras esiszolgaltatas-altalanos szabalyairol sz616 2004. evi CXL Torveny (Ket) 44. § 
(1) bekezdesere figyelemmel, a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es igazgatasi jeladatokat 

'. ellato szervek kijeloleserol sz616 '71/2015. (III 30.) Kormanyrendelet 31. § (3) bekezdese, 8. melleklete 
II tablazata alapjan ill. szakkerdesekre vonatkoz6an, az Allami Nepegeszsegugyi es Tisztiorvosi 

. Szo!galatr61,	 a nepegeszsegpgyi szakigazgatasi feladatok eliatasarol.' valamint a gyogyszereszeti 
allamigazgatasi szerv kijeloleserol sz616 323/20JO. (X11.27.) Kormanyrendelet (Korm.r.) 10. § 
(1) bekezdes b), e) pontjdban biztositott jogkorben. a Ket. 21.§ (1) bekezdes a) pont es a (Korm.r.) 4. § 
(2) bekezdeseben megallapitott illetekesseggel adtam ki. " i 

Engedelyes megfizette a szakhatosagi kozrermikodes igazgatasi szolgaltatasi dijat, 

A hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. torveny (a tovabbiakban.Ht.) 2.·§ (1) bekezdes 26.pontja·· 
szerint: .Jeulladekgazdalkodas: a hulladek gyiijtese, .szallitasa [..} a kereskedokent [. ..] vegzett 
tevekenyseg [..0]. " .. . . 

A Ht: 62. § (1) es (3}bekezdese az alabbi rendelkezest tartalmazza: 

,,(1) Hulladekgazdalkodasi tevekenyseg - e torvenyben, valam'int kormanyrendeletben meghatarozott 
kivetellel - a k6rnye;etvedelmi hatosag ialtal kiadott hulladekgazdalkodasi engedely' [. ..] alapjan
 
vegezheto. " . .
 
,,(3) A hulladekgazdalkodasi engedely [. ..] iranti kerelmet a kornyezetvedelmi hatosagnal kell
 
eloterjeszteni a. hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hat6sagi
 
engedelyezJsero[ sz616kormanyrendeletben meghatarc:zott tartalommal. " .'
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(3) Az (1) bekezdes szerinti nyi!wintartast a hulladekjegy~ekral sz616 miniszteri rendeletben 
meghatdrozott azonosit6 kodok alapjan kell vezetni.. ". ' 
(4) A nyilvantartqst.riizemnaplot, bizonylatot anyilvantartas ,vezetesere kotelezett legalabb 5 evig » 

veszelyes hUlladek eseten 10 evig -smegorzi. Hulladeklerakoeseten a hulladeklerokdsi tevekenysegrol 
sz616 nyilvdntartas.nizemnaplo nem selejtezheto. . . 
(5) A nyilvantartas vezetesere kotelezett a nyilvantartas alapjan a hulladekkal kapcsolatos nyilvdntartasi . 
is adatszolgaltatasi kotelezettsegekrol sz616 kormanyrendelet szerint Q' kornyezetvedelmi hatosagnak 
adatot szolgaltat, tovdbbd nyilvantartasat a hatosag felhivasa eseten a hatosag rendelkezesere 
bocsdtja. " . 

A Ht. 71. § szerint: 

"A tevekenysegevel okozhato, elore nem lathato kornyezeti kdrok felszamolasat lehetove tevo
 
finanszirozds biztositasa erdekeben' kornyezetvedelmi biztositast kot az a kormanyrendeletben
 
meghatarozott gazdalkodo szervezet, ~
 

b) amely e torveny szerint hulladekgazdalkodasi engedelyhez [...} kotott tevekenyseget vegez [...}."_ -' .
 

Fenti jogszabalyhelyek es Engedelyes kerelme alapjan a Fofeliigyeloseg megallapitotta az alabbiakat: 

A hulladek szallitasakereskedelme es gyujtese hulladekgazdalkodasnak minosiil, mely tevekenyseg
 
- a jogszabalyokban meghatarozott kivetelektol eltekintve - kizarolag hulladekgazdalkodasi
 
engedely birtokaban vegezheto.· .
 
Engedelyes altal benyujtott kerelem nem felelt meg a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek
 
riyilvantartasba vetelerol, valaminthat6sagi engedelyezesrol szolo 439/2012. (XII.' 2.9.)
 
Korm. rendelet (a.itovabbiakban: 439/2dI2. (XII. 29.). .Korm. rendelet) 6.§ es 7. §-aban
 
foglalt eloirasoknak, ezert Fofeliigyeloseg Engedelyest OKTF-KP/8287-10/2016. iktatoszamon
 
hianypotlasrahivtafel. Engedelyes a hianypotlast teljesitette. .
 
Engedelyes igazolta a rendelkezesere a116 penzugyi eszkozok megletet.
 
Engedelyes ahulladek szallitasahoz, kereskedelmehez es gyujtesehez sziikseges szemelyi, targyi es
 
kozegeszsegiigyi felteteleket, az i.alkalmazni kivant technologiat.Ttovabba az eszkozok,' a
 
berendezesek es a jarmiivek muszaki. es kornyezetvedelmi jellemzoit, azok allapotat, minoseget es
 
felszereltseget igazo16 dokumentumokatesatolta.
 
Engedelyes esatolta a jarmiivek es. a gytijtoeszkozok tisztitasara vonatkozo, Szabo ~e egyeni J
 

vallalkozoval (szekhely: 5600 Bekescsaba, Ponty u. 3., telephely:5600 Bekescsaba, Kerek 637.)
 
kotott szerzodes masolatat,
 
Engedelyes esatolta 'a jarmtivek karbantartasara vonatkozo, a Formulaszerviz Kft-vel (szekhely es.
 
telephely: 5600 Bekescsaba, Fabry utca 58/1.) kotott vallalkozoi szerzodes masolatat,
 

- Engedelyes esatolta Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Jegyzoje altal ll.3614/2Q07. iktatoszamon
 
kiadott rrnikodesi engedely, valarnint II.1733-9/2013. iktatoszamon kiadott telepengedely masolatat,
 
mely alapjan telephelyenaz-ures.jarmtivek es gytijtoeszkozok tarolhatoak. .'
 
Engedelyes esatolta akomyezetbiztonsagra, az esetlegesen bekovetkezo karesemeny elharitasara
 
vonatkozo tervet. . .
 

Engedelyes benyujtotta a kornyezetvedelmi biztositas megkotesenek tenyet igazo16 dokumentumot.
 
Engedelyes igazolta, hogy a 439/2012. (XII. 29.) Korm.irendelet 7. §-a alapjan kornyezetvedelmi
 
megbizottja latja el akornyezetvedelmi feladatokat. '
 
Engedelyes esatolta akorabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrol szolo, 439/2012. (XII. 29.)
 
Korm. rend~let 11.§ szerinti nyilatkozatot. . . ,
 
Engedelyes csatolta nyilatkozatat arra vonatkozoan, hogy onkormanyzati adohatosaggal szemben
 
koztartozasanincs.
 
Engedelyes esatolta az allami ado- es .vamhatosag 30 napnal nem regebbi igazolasanak masolatat
 
arra vonatkoz6an, hogy az allami ado- es varnhatosagnallejart koztartozasa nines. .
 
Engedelyes es~tolta nyilatkozatat,rniszerint "Jelen eljaras [. ..] nem terjed ki a telephelyi taroIas
 
'engedelyezesere. ". . . . 
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b) azengedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggelfelhagy, azt megsziinteti, 
valamint ' 
c) a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatdsa a kornyezet veszelyeztetesevel, szennyezesevel, 
karositasaval jar. " 

Amennyiben Engedelyes a hulladekgazdalkodassal kapcsolatos jogszabalyok, vagy a ra vonatkoz6 
hatosagi hatarozat eloirasainak nem tesz eleget, a kii16n jogszabalyban meghatarozottak szerint 
hulladekgazdalkodasi birsagot koteles fizetni. 

A Ket. 15~. § 2.pontja alapjan eljarasi koltseg az igazgatasi szolgaltatasi dij. ,
 
A fentiekertelmeben a Fofelugyeloseg az eljarasi koltsegrol a rendelkezo reszben foglaltak szerint
 
~~ . , 

...._.f 

A Fofeliigyeloseghatarozatat a Ht. 62. § (I) bekezdese alapjan hozta .meg. 

-
A Fofeliigyeloseg illetekessegetes hataskoret a 71/2015. (III. 30.) Konn. rendelet 2. § es 10. § g) pontja 
.alapozza m~g. 

. A rendelkezo resz 3. pontjaban a hulladekgazdalkodasba bevonhat6 hulladekok koret a Fofelugyeloseg a 
hulladekjegyzekrol sz616 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletszerint felsorolt azonosito kodszamok alapjan 
allapitotta meg; a 4.) pontban foglaltak a Ht. 80. §' (1) bekezdes e) pontjan alapulnak; 
az 5.) pontban fogialtakjogalapja a Ht. 79. § (I) bekezdesen es a Ht. 80. § (Ijbekezdes f) pontjan alapul; 
a 6.) es 7.) pontja a 439/2012.(XII. 29.) Konn. rendelet 7. §-an alapulnak; a 8.) poritja a 71/2015. 
(III. 30.) Konn. rendelet 31. § (3) bekezdesen.rtovabba a 8. melleklet II. tablazat 4. pontjan, valamint a 
Ket. 72. § (1) .bekezdes dbjalpontjan alapul; a 9.) pontjaa 439/2012. (XII. 29) Konn. rendelet 14. § 
(1) bekezdesen, a Ht. 65. §, a levegovedelmerol sz6I6 306/2010. (XII. 23.) Konn. 28. § (2) bekezdesen, 
illetve az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasarol es iizerneltetesenek szabalyairol sz616 
246/2014. (IX. 29.) Konn. rendeletenalapul, ' " , -: . '. '0' 

A jogorvoslatra torteno felhivas a kozponti allamigazgatasi szervekrol, valamint a Kormany tagjai es az 
allamtitkarok.jogallasarol sz616 2010. evi XLIII. torvenyL § (2) bekezdesenek g) 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.) Konn. rendelet l . §-aban foglaltakon al.apui. 

A Fovarosi Kozigazgatasies Munkaiigyi Birosag illetekesseget a Fofelugyeloseg a polgari 
perrendtartasrol sz6I6 1952. evi III. torveny (a tovabbiakban: Pp.) 326. § (7)bekezdese, hataskoret a 
Pp. 22. § (2) .bekezdese alapjan allapitotta meg. A keresetlevel benyujtasanak helyet es idejet a 
Pp. 330. § (2) bekezdese hatarozza meg. A targyalas tartasa irantikerelem lehetosegerol valotajekoztatas 
a Pp. 338. §-an alapul. Az illetek merteket az illetekekrol sz616 1990. evi XCIII. torveny 

. (a tovabbiakban: .Itv.) 43., § (3) bekezdese allapitja meg. Az illetek feljegyzesrol az 
ltv. 59. § (Llbekezdese.dlletvea 62. § (1) bekezdesenek.h) pontja rendelkezi~. 

Az engedely meglete riem mentesit a jogszabalyok altal eloirt egyeb engedelyek megszerzese illetoleg 
nyilvantartasba veteli kotelezettsegek teljesitese alol. . 

A hatarozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdesenek c) pontja es (3) bekezdese alapjan a: kozlessel jogeros. 

Budapest, 2016. november 2. '. 

Busi Lajos
 
foigazgato megbizasabol
 

dr. Dobrai Balazs s.k. 
foosztalyvezeto 
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Az; OKTF';'KP/8287-17/2016. szanuiengedely 1. szamu melleklete 

Engedelyes .tulajdonaban leva 7 db szallitojarmti (rendszamok: GHA-l98, IBW-563,
 
IRZ-136, JGM-083, MDW-248, MEZ-654, XRZ-028).
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