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Ugyiratszám PEIKTFí26-19I2O17. Tárgy: Mecsekstir Bt. hulladékgazdálkodási
Ugyintéző: Soós Dániel engedélyének módosítása
Telefon: (06-1) 224-gloa Hiv, szám:-

Metléklet:

HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Mecsekstir Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (székhely és telephely: 7673 Kővágószőlós,0165/33 hrsz.,
KUJ: 103472526, KTJ: 102654500, adószám: 25481943-2-a2, cégjegyzékszám: 02-06-a74439,
KSH szám: 25481943-3821-117-02, nyilvántartási szám: 948I2KEN2O17. a továbbiakban: Engedélyes)
részére a Kormányhivatal által PE-KTF/26-1112017. ügyiratszámon kiadott - nem veszélyes hulladékok
országos szállítási, kereskedelmi és gyűjtési tevékenységre vonatkozó * hulladékgazdálkodási engedélyt
(a továbbiakban: Határozat) - Engedélyes kérelmére -

módosítja

azalábbiak szerint:

l. A Határozat rendelkező rész 3.) pont táb!ázata törtésre került és hetyébe az alábbi táblázat
kerül.

Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest Mészáros utca 58/a.

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-I) 224-9 163

Azonosító
kód Megnevezés Mennyiség

(tonna/év)

03
FAFELDOLGOZÁSBOL ES
sZUszPENzlÓ-, PAPíR_
HULLADÉK

FALEMEZ-, BUToR-, cELLULoz RosT
És KARToNGyÁnrÁseóL szÁRMAzó

03 01 fafeldolqozásbóI, falemez- és bútorgyá rtásból származő h u lladék
03 01 01 fakéreq és parafahulladék 1 000

03 01 05
fűrészpor, faforgács, darabos 6selék, fa, forgácslap és furnér, amely
különbözik a 03 01 04-től

1 000

12
FEM.E_K, MÜANYAGoK ALAK|TASABoL, Flz.lKAl ES MECHANIKA!
FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK

12 01
fémek és múanyagok aIakításából, tizikai és mechanikai
felü letkezeléséből származó h u lladék

12 01 99 közelebbről meq nem határozott hulladék 1 000

15
CSOMAGOLÁSl HULLADÉK; KÖZELEBBROL MEG
FELITATÓ ANYAGoK (ABSZoRBENsEK),
SZÚRŐANYAGOK ÉS VÉOŐnUHÁZAT

NEM HATAROZOTT
röRlőxeruoőx,

15 0í csomagolási hutladék (beleértve a válogatottan gyújtött települési
csomago!ási hulladékot)

15 01 01 papír és karton csomaqolási hulladék ,1000

15 01 02 m űanvao csomaqolási hulladék 1 000

15 01 03 fa csomaqolási hulladék ,1000

15 01 04 fém csomaqolási hulladék 1 000

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 1 000

15 01 06 eqyéb, kevert csomaqolási hulladék 1 000

15 01 07 üveq csomaoolási hulladék 1 000

15 01 09 textil csomagolási hulladék ,1000

E-mail : orsza goszo ldhatosae(@pg§LgQy. !] u Web :



16
A HULLADÉx.IecyzÉKBEN xözelesenól rvlec ruervl HRrÁRozoTT
Hu1-1-RoÉx

16 01

a közlekedés (szállitás) különböző területeiről származó huIladékká
vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált
gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hu|ladék
(kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meghatározott hulladék)

16 01 19 műanvaqok 1 000

17
ÉPiTÉsl-BoNTÁsl HULLADÉK (BELEÉRTVE
TERÜLETEKRÓL K|TERMELT FÖLDET |s)

A SZENNYEZETT

17 02 fa, üveg és műanyag
17 0201 fa ,1000

17 02 02 üveg 1 000
17 0203 műanyag 1 000
17 a6 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag
17 06 04 sziqetelő anyaq, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól 1 000

19

HULLADÉKKEZELÓ LÉTESITMENYEKBÓL, A SZENNYV|ZET
XÉPZŐOÉSÉrueX TELEPHELYÉN XÍVÜl KEZELŐ
szENNYVízTlszTíTÓKBÓL, VALAMINT Az lvÓvíz És lPARl viz
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 10
fémtartalmú huIladék aprításából (shredderezéséből) származó
hulladék

,í9 10 04 könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól 1 000

,l912 közelebbről meg nem határozott mechanikai kezeIésből (p!,
osztályozás, a p rítás, tömörítés, pellet készítés) származó h u lladék

191201 papír és karton 1 000
19 12 04 műanyaq és qumi 1 000

20

TELEPÜLESl HULLADEK (HAZTARTASl HULLADEK ES A HAZTARTASl
HuLLADÉKFIoZ !-|AsoNLÓ KEP.ESKEDELMI, IPAR! És tnqrÉzMÉ}tyl
HULLADÉK), IDEÉRTVE Az ELKüLöNíTETTEN GYűJTöTT FRAKCIóT
ls

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

20 01 01 papír és karton 1 000
20 01 02 üveg 1 000

20 01 38 fa, amely különbözik a20 01 37-től 1 000
20 01 39 műanyaqok 1 000
A hulladékgazdálkodási tevékenységekbe bevonható hulladékok mennyisége
összesen Ieqfeliebb:

1000

ll. A Határozat 4.) pontjának két utolsó bekezdése törlésre kerü!, helyükre az alábbi
bekezdések kerülnek:

A jármúvek és gyűjtőeszköz tisáítása/karbantartása kizárőlag olyan mosóban/szervizben
történhet, amely arra megfeleló engedélyekkel rendelkezik.

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

ll!. A Határozat 6.) a) pontjának első bekezdése törlésre kerü!, helyére az alábbi bekezdés
kerü!:

Az engedélyezett hulladékok szállítását Engedélyes tulajdonában lévó, valamint
üzemeltetésében lévő szállítójárművekkel végzi a hulladékok termelőitól, birtokosaitól az
átvevőkhöz.

Kömyezetvédelni és Tennészewedelmi Főosztrily
l016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Telefon: (06-1) 224-9 I00 F ax: (06-1) 224-9 163
E-mail: onzagoszoldhatosae@nest. gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.



lV, AHatározat 6.) b) pontja törlésre kerül és helyére az a!ábbiak kerülnek:

Az engedélyezett huIladékgazdálkodási tevékenysé9 környezetvédelmijellemzói:

A járművek tisáítását a TEXIM-CO. KFT (székhely: 1,158 Budapest, Drégelyvár u. 1. fsá,3.,
telephely: 7622 Pécs, Légszeszgyár u, 23,) végzi.

A járművek karbantartását a "SOPHIANNE TRUCK SERVICE" Bt. (székhely és telephely:
7630 Pécs, Pipitér u. 105.) végzl

A hulladékok szállítására, gyűjtésére alkalmazott szállítójárművek levegóterhelése
elhanyagolható a szállítási útvonalon haladó gépjárművek forgalma mellett.

Az engedélyezett tevékenység előírás szerintivégzése kizárjaatalaj szennyezódését,

A Határozat rendelkező rész 7.) b) pontjában hivatkozott í. számú melléklet tör!ésre kerÜl
és helyébe ielen határozat1. számú melléklete kerül.

A Határozat 7,) b) pontjának második bekezdése törlésre kerül és helyére az alábbi kerÜl:

A hulladékok szállítására, gyűjtésére használt üres járművek tárolása Engedélyes bérelt
telephelyén (7673 Kővágószőlős, 0165/30. hrsz., KTJ: 1 02654500) történik,

A Határozat 9.) pont í7. pontjának tartalma törlésre kerül és helyére az alábba tartalom
kerü!:

Engedélyes a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tarIoző hulladékot kizárólag a
huliadékról szóló 2012. éviCDfiXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32lA. § (2) bekezdése alapján
létrehozott szervezet nevében eljárva vásárolhatja meg, adhatja el, gyújtheti, szállíthatja.

AHatározat 9.) pontja az alábbi 19. ponttal kerül kibővítésre:

19. A 99-re végzódő azono..gító kódszámú közelebbről meg nem határozott egyéb hulladékok
szá]lítása esetérí, a fuVárokmányokon az azonosító kódézám szerinti megnevezés mellett a
hulladék tényleges meghatározását is fel kell tüntetni,

A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BA/NEFI01235-2I2017.
ügyiratszámon a nem veszélyes hulladékok országos szállítási, kereskedelemi és gyűjtési
teúékenységére vonatkozó hulladék$azdálkodási engedélyének módosítási eljárása során
az elekironikusan megküldött dokumentációt elfogadta és a tevékenység végzéséhez
közegészség ügyi szempontból az a lábbi feltéte llel iáru|t hozzá:

,,-A tevékenységek végzése során be kett tartani a települési szilárd és folyékony. hulladékkal
kapcsotatős kozegészségugyi követetményekrőt szóló 16/2002.(lV. 10 ) EÜM rendelet
előírásait.

- A dohánytermékek etőáltításáról, forgalomba hozataláról és ellenórzésérőI, a kombinált
figyetmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi birság alkalmazásának részletes szabáIyairól
szóló 39/2013. (lt. 14,) Kormányrendelet 11, § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak
megfetelően a dohányzási kortátozással érinte;ft helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a
munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére
szembetűnó módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

- A tetephetyen a közegészségügyi feltételek biztosítása takarítás során felhasznált veszélyes
anyagokat és keverékeket, az ezekkel végzeft tevékenységet, vagy a tevékenységben
bekövetkezett váttozást a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes etjárások, tltetve tevékeiységei részletes szabátyairót szóló 44/2000 (Xl1.27.) EÜM
rendelet 9 § (1) és (2) bekezdése és 13. számú melléklete szeint elektronikus úton be kell
jelenteni az Országos Szakmai tnformációs Rendszerbe (OSZIR) az illetékes Járási Hivatal
Né peg é szsé g ü gyi O sztáIya fel é. "

A Határozat rendelkezései egyebekben változatlanok, a Határozat és jelen határozat a
továbbiakban együttesen érvényesek,

Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztaly
t0l6 Budapest, Mészáros utoa 58/a.

Teiefon: (06-I) 224-9 |00 Fax: (06-1) 224-9 163

E_mail: orszagoszoldlratosag@nest.gov.hu Web: http://www.konnanvhivatal.huÁruipg§!
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hatósági etjárás általános szabátyairól szóló 2004, évi CXL. törvény (Ket.) 44 § (9) bekezdése alapján
zár7am ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogoruoslat lehetóségéről.

Szakvéleményemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal
népegészségügyifeladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szeru kijelöléséről szóló
385/2016. (Xt, 2.) Kormányrendelet 2, § (1) bekezdés c) pont, valamint a környezetvédelmi és
természetvédetmi hatósági és igazgatásifeladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (lll. 30.)

Kormányrendelet 31. § (1) bekezdés és B. melléklet l. táblázat 4. pontja alapján adtam meg."

A Ht. 79. § (4) bekezdés alapján:

,,A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat
m ódosíth atj a vag y visszavo n h atja. "

A Kormányhivatal megállapította, hogy a Halározat módosításának akadálya nincs, ezért a fentiekre
tekintettel a Határozatot a Kormányhivatal Engedélyes kérelmére a rendelkező részben foglaltak szerint
módosította.

A Kormányhivatal a módosítási eljárás során PElKTFl26-14l2017. ügyiratszámon függó hatályú
döntést adott ki Engedélyes részére, melyhez 2017. december 24. napját követően a közigazgatási
hatósági eljárás és szotgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 7ílA. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, tekintettel
arra, hogy a Kormányhivatal az ügyben - jelen határozat meghozatalával - érdemben döntött.

A Ket. 153. § 2, pontja alapján eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. A fentiek értelmében a
Kormányhivatal azeljárási költségről a rendelkezó részben foglaltak szerint döntött.

A Kormányhivatal illetékessége és hatásköre a 71l2O15. (lll. 30.) Korm. rendelet 8. § és a í0. §
g) pontján alapul.

A Kormányhivatal határozatáta Ht,79. § (4) bekezdése alapján, valamint a Ket,71. § (-1) bekezdése,
továbbá Ket.72. § (,1) bekezdése alapján hozta meg.

A jogor:voslatra törtérrő felhívás a,központi- állarnigazgatási szervekről, valarnint a Kor:nrány tagjai és 1z
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi Xllll, törvény 1.§ (2) bekezdésének f) pontja, 5, § (2) és
(3) bekezdése, a Ket.100. § (1) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, 109. § (1) bekezdésének
a) pontjában, a7lt2O15. (l1l. 30.) Korm. rendelet B/C.'§-ában foglaltakon alapul.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi, Bíróság illetékességét a Kormányhivatal a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi lll. törvény (á 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. §-án alapul. Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XOlll, törvény
(a továbbiakban: ltv.) 43. § (3) bekezdése állapítja meg. Az illeték feljegyzésről az ltv. 59. §
(1) bekezdése, illetve a 62. § (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik.

A határozat a Ket. 73iA. § (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése alapján a közléssel jogerós.

Budapest, 2017. decemUer i.11 .

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

l

\ dr. Bartus Adrienn s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hiteléül:

\ 
'-,

'r,- -,.. --1"_H?22ry
/"/

Kapiák: ügyintézői utasítás szerint
Kömyezetvéde|mi és Természetvédelmi Fóosztaly

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Telefon: (06-1) 224-9 l00 Fax (06-|) 224-9 163
E_mail: orszagoszoldhatosag@oest.gov.hu Web: http://,www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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A P E lKí F 126 _,l 9 l 2017, szá m ú határ ozat 1 . számú m e I lé k lete

Engedélyes tulajdonában lévó 1 db szállítójármű. Rendszám: HSP_668.

Engedélyes üzemeltetésében lévó 1 db szállítójármű. Rendszám: LNY-B3g,
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