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Ügyiratszám: 14/772-6/2014.
Ügyintéző: Győrfi-Nagy András Áron

Tárgy: A Kommunális Szolgáltató Kft. 1847-6/2013.
számú veszélyes hulladék szállítási engedély
módosítása

HATÁROZAT
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség),
mint hatáskörrel rendelkező első fokú környezetvédelmi hatóság, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) által a Kommunális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2890 Tat, Malom utca 2., KÜJ: 100274390, telephely: 2851
Környe, 0369 hrsz., KTJ: 100391089, KSH azonosító: 10378137-3822-113-11, a továbbiakban:
Engedélyes) részére 1847-6/2013. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére
vonatkozó engedélyt kérelmére
módosítja
az alábbiak szerint:

I.

A 1847-6/2013. sz. határozat 1. sz mellékletét kiegészíti az alábbival:
Azonosító
kód
18 02 02*

Mennyiség
(t/év)

Megnevezés
egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális
követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

1,5

II.
A 1847-6/2013. számú határozat rendelkezései egyebekben változatlanok, a 1847-6/2013.
és 14/772-6/2014. számú határozatok a továbbiakban együttesen érvényesek.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással a Főfelügyelőséghez a közléstől számított 30 napon belül 3 példányban benyújtott, és a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettel lehet 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 8
napon belül írásban kérheti.
INDOKOLÁS
A Felügyelőség Engedélyes részére 1847-6/2013. számú határozatával engedélyezte veszélyes
hulladékok szállítási tevékenységének végzését.
A Felügyelőség 2014. január 27-én kelt, 1023-1/2014. számú végzésével áttette a Főfelügyelőség
Engedélyesnek - a tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok listájának bővítése iránti - kérelmét.
Engedélyes kérelmében előadta, hogy a 1847-6/2013. iktatószámon kiadott engedélyben meghatározott
tevékenységtől eltérni nem kíván, kizárólag a hulladékok listáját kívánja bővíteni.
Engedélyes 14/772-4/2014. számú hiánypótlási felhívást követően 90.000,- Ft-ot (azaz kilencvenezer
forint) igazgatási szolgáltatási díjat megfizetett a Főfelügyelőség számlájára, a környezetvédelmi,
természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005.
(XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 2. § (1) bekezdésének
előírása, valamint 1. számú melléklete I. 4.1 és 51. pontja alapján.
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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (4) bekezdés alapján:
,,A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.”
Fentiekre tekintettel a 1847-6/2013. számú határozatot a Főfelügyelőség a rendelkező részben foglaltak
szerint módosította.
A Főfelügyelőség hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korín, rendelet (a
továbbiakban: Komi. rendelet) 1. § (1) bekezdésének d) pontja és 12. § (3) bekezdése alapozza meg.
A Főfelügyelőség határozatát a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján hozta meg.
A jogorvoslatra történő felhívás a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdésének g) pontja, 5. § (2) és (3)
bekezdése, a Két. 100. § (1) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, 109. § (1) bekezdésének a)
pontjában, a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakon alapul.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a Főfelügyelőség 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. §án alapul. Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43. §
(3) bekezdése állapítja meg. Az illeték feljegyzésről az Itv. 59. § (1) bekezdése, illetve a 62. § (1)
bekezdésének h) pontja rendelkezik.
A határozat a Két. 73/A. § (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése alapján a közléssel jogerős.
Budapest, 2014. 04. 16.
dr. Szentmiklóssy Zoltán
mb. főigazgató megbízásából
Vad Helga s.k.
mb. főosztályvezető
Címzettek:
1. Kommunális Szolgáltató Kft.
2. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
3. Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
4. Felügyelőségek
5. HNYR
6. Irattár

2890 Tat, Malom utca 2.
2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18.
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