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HATÁROZAT

A BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Dózsa
György út 21.; telephely: 2040 Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.; KÜJ szám: 100388 332; KTJ
szám: 102011 770; KSH azonosító kód: 10639205-3530-572-13; a továbbiakban:
Engedélyes) részére a határozat 1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékoknak a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a
továbbiakban: Felügyelőség) illetékességi területén belűl történő gyűjtését és közúton
történő szállítását az átvétel helyei és a hulladékkezelők telephelyei között - a KTVF:
33149-11/2011. számú hulladékkezelési engedély egyidejű visszavonása mellett-

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

LI Gyűjthető és szállítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító Megnevezés Mennyisége
kód (tonna/év)

0201 03 hulladékká vált növényi szövetek 2000
0201 07 erdőgazdálkodás hulladéka 1000
0201 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 1000
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 3000
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 1000
15 01 03 fa csomagolási hulladék 500
15 01 04 fém csomagolási hulladék 500
15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 500
15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 500
15 01 07 üveg csomagolási hulladék 1000
15 01 09 textil csomagolási hulladékok 500
1601 03 hulladékká vált gumiabroncsok 500
1601 17 vasfémek 500
1601 18 nemvas fémek 500
1601 19 műanyagok 500
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Azonosító
Megnevezés Mennyisége

kód (tonna/év)
1601 20 üveg 500
1601 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 500
1701 01 beton 1000
1701 02 tégla 1000
1701 03 cserép és kerámia 1000
1701 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, 2000

amely különbözik a 17 01 06-tól
170201 fa 1000
170202 üveg 1000
170203 műanyag 1000
1703 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 O1-től 1000
170401 vörösréz, bronz sárgaréz 1000
170402 alumínium 1000
170403 ólom 1000
170404 cink 1000
170405 vas és acél 1000
170406 ón 1000
170407 fémkeverék 1000
1704 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 1000
170504 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 1000
170506 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 1000
170508 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 1000
170604 szigetelő anyag, amely különbözik a 170601 és a 17 06 03-tól 500
1708 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 1708 01-től 500
170904 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01- 1000

től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
2001 01 papír és karton 3000
2001 02 üveg 1000
2001 11 textíliák 500
2001 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 500

2001 27-től
2001 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 2001 33-tóI 500
2001 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 500

különböznek a 2001 21-től, a 2001 23-tóI és a 2001 35-től
2001 39 műanyagok 1000
2001 40 fémek 1000
200201 biológiailag lebomló hulladék 2000
200202 talaj és kövek 1000
2003 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 10000

hulladékot is
2003 03 úttisztításból származó maradék hulladék 500
200307 lomhulladék 2000
2003 99 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok 20000

Összesen: 80000
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2.1 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékoknak a Felügyelőség
illetékességi területén belül történő gyűjtése és közúton történő szállítása az átvétel helyei és a
hulladékkezelők telephelyei között.

Engedélyes a tevékenységet saját tulajdonú tehergépjárművekkel végzi, melyeket a 2040
Budaörs, Vasút utca 097 hrsz. alatti bérelt telephelyen tárol, üres állapotban. A gépjárművek
szervizelését, karbantartását és mosását szakcégek végzik.

2.1./ Személyi feltételek:

Engedélyes biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételeket.

2.2./ Tárgyi eszközök:

12 db tehergépjármű,
hulladékgyűjtő konténerek.

2.3./ Pénzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi tevékenységre a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-nél kötött,
környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik (kötvényszám:
95450901563953800).

3.1 Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó
jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során
bekövetkező havária esetén a Felügyelőséget haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24
órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali
megkezdése mellett.

2. Jelen engedély birtokában veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett
egyéb hulladék gyűjtése és szállítása tilos.

3. A 20 03 01 azonosító kódú (egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési
hulladékot is) hulladéktípus gyűjtését és szállítását Engedélyes kizárólag
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély birtokában, illetve
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező szervezettel kötött
szerződés alapján, annak alvállalkozójaként végezheti.

4. A nem veszélyes hulladékok kizárólag olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik
az adott azonosító kódú hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes
környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő
engedélyének meglétéről.

5. A szállítás során a környezet a szállított nem veszélyes hulladékokkal nem
szennyeződhet, a szállítás során keletkező esetleges szennyeződés esetén a hulladékok
eltakarításáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles
gondoskodni.
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6. Jelen engedély birtokában a nem veszélyes hulladékokat közvetlenül a további
kezelőhöz, átvevőhöz kell szállitani, a szállítójárműveket a telephelyen még
átmeneti jelleggel sem lehet úgy leállitani, hogy azokon szállitásra váró hulladékok
találhatók. A telephelyre a szállitási tevékenységből származó egyéb hulladékokat
bevinni tilos.

7. A szállításhoz használt eszközök csak megfelelő műszaki állapotú és felszereltségű
gépjárművek lehetnek, amelyek alkalmasak a hulladékok környezetveszélyeztetést és
környezetszennyezést kizáró módon történő szállítására.

8. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaró eszközök épségéről rendszeres
ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.

9. A különböző nem veszélyes hulladékok elkülönített szállítását meg kell valósítani,
tekintettel a hulladékok kémiai és fizikai tulajdonságaira.

10. Engedélyes köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról
gondoskodni.

11. A szállítójárműveket az erre engedéllyel (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási
engedély) rendelkező mosóban kell tisztíttatni, gépkocsimosást a telephelyen -
megfelelő berendezés és szennyvízkezelés, valamint üzemeltetésre jogosító engedély
(vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) hiányában - végezni nem szabad.

12. A gépjárművek szervizelését a telephelyen végezni nem szabad.

13. Szállítási tevékenység során országos jelentőségű védett természeti területre, Natura
2000 területre, az arra kijelölt utak kivételével nem lehet behajtani.

14. A hulladékszállítási tevékenységre vonatkozó fuvarokmányokat 5 éven keresztül meg
kell őrizni.

15. Az engedély 1 példányát (hitelesítve) a közlekedés során a gépjárművön kell tartani.

16. Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt
haváriatervben foglaltakat.

17. A tevékenység végzése során Engedélyesnek a tevékenység megkezdésétől annak
befejezéséig rendelkeznie kell környezeti káreseményre is kiterjedő, érvényes
felelősségbiztosítással.

18. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételek ben bekövetkező változást,
illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől
számított 15 napon belül a Felügyelőségnek be kell jelentenie.

19. A nem veszélyes hulladékok kezeléséről a külön jogszabályban foglalt előírásoknak
megfelelő nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a
Felügyelőségre.

20. Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a Felügyelőség által ellátott
felügyeleti tevékenységért telephelyenként a Felügyelő ség részére külön
jogszabályban meghatározott mértékű - éves felügyeleti díjat fizetni minden év február
28. napjáig.

3.1.1 A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete a PE-06RJ033/04073-3/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a
tevékenység végzéséhez az alábbi kikötéssel járult hozzá:
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon kell

ng'CZD.i
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A fenti előírások határidőre történő, megfelelő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a
kozigazgatási hatóságz eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény [a továbbiakban: Ket.] 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Amennyiben a Felügyelőség megállapítja, hogy Engedélyes a kérelemben valótlan adatokat
szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az
engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben
foglaltaktói eltérő módon gyakorolja, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a
továbbiakban: Ht.] 84. § (1) és (2) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül
alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat elő írásait megsérti, a hatósági
engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött
hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy
bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy amelléktermék előállításáról vagy
képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja,
hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, akkor
Engedélyest a Felügyelőség a Ht. 86. §-a alapján hulladékgazdálkodási bírság
megfizetésére kötelezi.

4.1 Az engedély 2019. október 31. napjáig hatályos.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díja 160 000 Ft,
melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj
megfizetésre került.

Megállapítom továbbá, hogy a Pest Megyei Konnányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézetét, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke
27 700 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogya szakhatósági
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédehni és
Természetvédehni Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőséghez három példányban
benyújtandó fellebbezéssei lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 80000 Ft, amit a
Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú
elő irányzat-felhasználási számlájára kell befizetni átutalási megbízással, vagy készpénz-
átutalási megbízással (csekk) postai úton. A fellebbezés elektronikus úton történő
benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Engedélyes kérelemmel fordult a Felügyelőség felé, hogy öt évre engedélyezze a határozat 1./
pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékoknak a Felügyelőség illetékességi területén
belül történő gyűjtését és közúton történő szállítását az átvétel helyei és a hulladékkezelők
telephelyei között.

A Felügyelőség a Ket. 33/B. §-a alapján a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és szállítására
irányuló eljárásokat egyesítette és egybefoglalt döntést hozott.
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Tekintettel arra, hogy az Engedélyes kérehnében feltüntetett hulladéktípusok és azok
mennyiségei megegyeztek a KTVF: 33149-11/2011. számú, 2015. január 15. napjáig hatályos
hulladékszállítási engedélyben feltüntetett hulladékok típusaival és mennyiségeivel, a
duplikáció elkerülése érdekében a KTVF: 33149-11/2011. számú engedély visszavonása vált
szükségessé.

A Ht. 39. § (1) bekezdése értehnében "az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén
képződő települési hulladékot gyűjti, és azt - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a
közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja". Továbbá a Ht. 39. § (3) bekezdése szerint
"a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét
képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 31. § (1) bekezdésében meghatározottak
szerint gondoskodik. "

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Konn. rendelet 3. § (2)
bekezdése szerint "a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a következő hulladék
tartozik:

a) az ingatlantulajdonos által az ingatlanon gyűjtött vegyes és elkülönítetten gyűjtött
hulladék - a Ht. 39. §-ában meghatározott eltéréssel - ; "

A Ht. 41. § (3) bekezdése szerint , a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésben meghatározott, továbbá a (2) bekezdés szerinti célok elérése érdekében a
hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátására - a közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén
a közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak megfelelően - alvállalkozát vehet igénybe. "

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vizvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013.
(XII. 17.) Konn. rendelet] 11. §-a alapján "a Ht. 20., 29., 68., 69., 78., valamint 81. §-ában
foglalt esetekben környezetvédelmi hatóságkém az OKTF jár el. "

A Ht. 81. § (1) bekezdése a következő rendelkezéseket tartahnazza:
"a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az
állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok
többségévei tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság
tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai
többségét megválassza vagy visszahívja ''.

Fenti jogszabályhelyek alapján a 2003 01 azonosító kódú (egyéb települési hulladék, ideértve
a vegyes települési hulladékot is) hulladéktípus gyüjtését és szállítását a rendelkező részben
foglaltak szerint engedélyezte a Felügyelőség.

A kérelemből, annak mellékleteiből megállapítottam, hogya fenti előírások betartása mellett
Engedélyes tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával
összhangban van.

A gyüjtési és szállítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok típusainak
meghatározása a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIlI. 27.) VM rendelet melléklete
alapján történt.

A Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi, illetve zaj- és rezgésvédelmi szempontból az
engedély kiadásához előírások megtétele nélkül hozzáj árult, tekintettel arra, hogy a
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levegőtisztaság-védelmi előírásokat a Budakeszi Város Jegyzője által a KTVF: 38492-6/2013.
számú szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével kiadott, 3188-1012013. számu
telep engedély tartalmazza, illetve a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén nincs
védendő létesítmény.

A szállítási tevékenység előre meghatározott területhez nem köthető, így védett természeti
terület, atura 2000 terület védelmét szolgáló egyéb kikötést a Felügyelőség nem tett.
A telephelyként megjelölt Budaörs 097 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett, vagy
védelemre tervezett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LUI.
törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet,
illetve természeti értéket nem érint. Az ingatlan az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 27512004. (X. 8.) Konn. rendelet és az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000
hálózat területének sem része.
Nem képezi részét továbbá az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének és nem érinti a barlangok
felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított
barlang felszíni védőövezete sem.
A Felügyelőség fentiek, valamint a Tvt. 7. §-ának figyelembevételével az engedély
kiadásához táj- és természetvédelmi szempontból a rendelkezö részben tett előírással
hozzáj árult.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a
PE-06R1033/04073-312014. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység
végzéséhez a rendelkező részben foglalt kikötéssel hozzáj árult. Szakhatósági
állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

"A benyújtott dokumentáció és a 2014. 09. 02-án megtartott helyszíni szemle tapasztalatai
alapján figyelembe véve a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
kozegészségügyi kovetelményekrol szóló 16/2002. (IV 10.) EüM rendelet 3. § (1), (2), (3)
bekezdésében előírtakat a rendelkező részb en foglaltak szerint döntöttem.
A szakhatósági állásfoglalásomat a fentiekben említett jogszabályokon túlmenően az
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi Xl törvény 4. § (1)
bekezdés c) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §-ában biztosított jogkörömben eljárva
adtam meg.
Hatáskörömet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 35. § (1)
a, pontja, 6. sz. melléklet 3. pontja, az Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról,
a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (R.) 19. § (1)
bekezdése, illetékességemet a R. 3. számú melléklete határozza meg.
Afellebbezés lehetőségét a KET 44. § (9) bekezdése zárja ki. "

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását a Ket. 72. §
(1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása
ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy a kérelem teljesítésének környezetvédelmi
szempontból nincs akadálya, ezért a Ht. 12. § (2) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, 62. § (1)
bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,
valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XlI. 29.) Konn. rendelet 7. §-a alapján a
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rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtését és
szállítását engedélyezem.

Jelen engedély a Ket. 71. § (1) bekezdésén és 72. § (1) bekezdésén alapuL

Az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a kornyezetvédelmi, természetvédelmi,
valamint a vízügyi hatásági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.
27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. számú
mellékletének 4.1. és 4.5. sorszámai alapján állapítottam meg.

A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az A.Uami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes kiizigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (1. 30.) EüM rendelet [a
továbbiakban: 1/2009. (1. 30.) EüM rendelet] 1. számú mellékletének XI. 13. pontja alapján
állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. § (2)
bekezdése és az 1/2009. (1. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az
igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette (számlák száma: H1KVI4-02703 és
H1KVI4-03021; KTF: 38930-10/2014. és KTF: 38930-11/2014. számokon iktatva).

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a
Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4)
bekezdése írja elő.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi
aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz,
nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet
engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően
végez, vagy amelléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot
nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként
használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a Felügyelőség hulladékgazdálkodási bírság
megfizetésére kötelezi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a
határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a
végrehajtást végzéssel elrendelem, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban
meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer
forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy
eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételt en is kiszabható.

Jelen határozat egy példányát tájékoztatásul megküldöm a területileg illetékes
katasztrófavédelmi igazgatóság részére, a Ket. 15. § (4) bekezdésének, továbbá a 481/2013.
(XII. 17.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdésének figyelembevételével.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 481/2013. (XII. 17.) Korm.
rendelet 43. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet ének IV. 5. pontja szabályozza.
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Jelen döntés - fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül - a fellebbezési határidő leteltét
követő napon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2014. október 18.

Pintér Eszter s. k.
igazgató

A kiadmány hiteléül
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Kapják: ügyintézői utasítás szerint
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