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Fej6r Megyei Kormdnyhivatal
Sz6kesfeh6rv6 ri Jirr{si Hivatala
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Iktat6szim: FE-O8/KTF 13 -6/2020.

Ugyintdz6: Hornich Zsuzsa

Trirgy: Continus Nova Kft. Szdkesfeherv6r,
020087/8 hrsz. alatti telephe lydre, vesz6lyes
hulladek gyiijt6si tevdkenysdgre vonatkoz6
hullad6kgazd6 lkodrisi engedd ly

HATAROZIT

1.00 Enged6lyes: Continus Nova Hullad€kgazd6lkodisi 6s Vagyonkezel6 Korl6tolt Felel6ss6gri

Tdrsas6g

Szdkhelye: 8000 Sz6kesf'eh6rvrir, Stirhriz t6r 3.

Statisztika i azonosit6 jel e: 247 66 I 5 l-3 8 I I - I I 3 -07

Ugyf6l azonosit6 (KUJ): 103216023

Telephelye: 8000 Sz6kesfeh6rvdr, 020087/8 hrsz.

Telephelydnek EOV koordindtii: X:210910 lr1, Y: 606090 m

Telephely azonosft6 (KTJ): 10237 0345

2.A0 Az enged6lyezett hullad6kgazdf lkod6si tev6kenys6g megnevez6se:

- vesz€lyes hulladdk gyiijtds

Engeddlyes rcszdre kdrnyezetv€dehni szernpontb6l

enged6lyezem,

lrogy a 3.00 pontban meghat6rozott vesz6lyes hulladdkok gyfljt6sdt vdgezze.

3.00 Az enged6lyezett hullad6kgazd{lkod6si tev6kenys6ggel 6rintett hullad6kok:

Azouosit6
k6dszAm

Vesz6lyes h ullad6k megnevez6se Mennyis69
[tonna/6vl

02 IVTEZ5GAZDASAG KERTESZETI, AKVAKULTURAS TERMELESEoL, E,RP6-
L, VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER.

ELoA L LiTA S BOL ES -FELDo LGoZA SBOL SZARMAZ6 UU II-ROP

02 0r nezlgazdas|g, keftdszet, akvakulttrr{s tennel6s, erd6gazd{lkod6s, vad6szat is haldszat

hulladdka

02 0l 08* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, agrok6miai hullad6k 5

03 FAFELDOLGOZASBOL gS TRI-EUPZ., BUTOR-, CELLULOZ ROST SZUSZPEN-
ZIO-, PAPiR- 6S TARTONGYARTASBOL SZARMAZO HULLADEK

03 02 thanyagv6d6szer-hu I lad6k

03 02 01* halog6nezett szelves veqyiiletehet nem tartalmaz6 faanyagv6d6szer 5

04 BOR., SZ6RME- ES TEXTILIPARI HULLADEK
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04 02 textilipari hulladek

0402 t4* ki k6szit6sb6l sz{ rmaz6, szerves old6szert tartalmaz6 h ullad6k 5

04 02 16* vesz6lyes anvagot tartalmaz6 szinez,dk 6s uigment 5

06 SZERVETLEN KEMIAI FOLYAMATBOL SZA RMAZO H U LLA DEK

06 13 ktizelebbt6l rneg nem hat6rozott. szervetlen kemiai tblyamatokb6l szfirmazi hullad6k

06 t3 0t* szeruetlen ntiv6nyv6d6 szerek, faanvagv6d6 szerek 6s egv6b biocidok 5

06 13 02* kimeriilt aktiv sz6n (hiv6ve a 06 07 02) 5

a] SZERVES KEMIAI FOLYA M ATBOL SZA RMAZO H U LLADEI(

07 05 gy6gyszelek gy6rtds6b6l, kiszereldsdb6l, fbrgalmazilsihil is t'elhaszn6l6s6b6l szirmaz6
hulladdk

07 05 13* veszdlyes anyagokat tartalmaz6 szildrd hullad6k 5

08 BEVONATOT( (FESTEKEK, LAr(KOK ES ZOMANCOK), RAGASZToT, r6Uir6-
ANYAGOK ES NYOMDAFESTEKEK CYANTASASOL, KISZERELESEBOL,
FORGAIMA Z AS AP,OI ES FELHASzIvAI-A s A e o I szn nlu AZo HIJLLA DEK

08 0t festdkek 6s lakkok gy6rt6s6b6l, kiszereldsdb6l, forgalmaz{silb6l6s felhasznril6s6birl, va-
lamint ezek eltrivo lit6s6b6 I szfu maz6 hu I I addk

08 01 2li' fest6kek 6s lakkok eltivolitfsdra hasznilt, hullad6klci vdlt anyagok 5

08 03 nyorndafest6kek gy6rt6sib6l, kiszerel6s6b6l, tbrgalmazds6b6l 6s fblhaszn6l6s6b6l sz6r-
rnaz6 hullad6k

08 03 12* vesz6lyes anyagokat ta rtalmaz6 nyomdafest6k hullad6k 5

08 03 14* vesz6lyes anyagokat tartalmazi nyomdafest6k iszap 5

08 03 t6* hullad6kk6 vrilt gravirozil olilat 5

08 03 17* veszdlyes anyagokat tartalmaz6, hullad6klcl vdlt toner f,

08 04
ragaszt6k 6s tdrnit6anyagok gydrl6sdb6l, kiszerel6s€bol, fbrgalmaz6s6b6l6s f'elhaszndl6-
sib6l sz6rmaz6 hullad6k (a vizlratlanit6 termdkeket is beledrtve)

08 04 09* szelves old6szereket vagy m6s vesz6lyes anyagokat tartalmazf ragasz-
t6k, ttimit6anyagok hullad6ka

3

08 04 t1* szerves old6szereket vagy mris vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 ragasz-
t6-, ttimlt6anyaqok iszania

5

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEI(A

09 0l f6nykdpdszeti ipar hulladdka

09 0l 0l* vizes alapri el6hiv6- 6s aktiv{16 oldat 5

09 0l 02* vizes alaprl ofszetlemez el6hiv6 oldat 3

09 0l 03* old6szer alapfi el6hiv6 oldat 3

09 01 04* rtigzft6 (Iixir) oldat 5

09 01 05* halvrinyit6 oldat 6s hatvdnyit6 rdgzitil flrir oldat 5

09 0l 06* f6nyk6p6szeti hullad6k lt6pzdd6s telephelyEn ttirt6n6 kezel6s6b6l
sz{rmaz6 eziisttartalmf hullad6k

5

09 01 u* egyszer hasznilatos f6nyk6pez6g6p, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagr
a 16 06 03 azonosit6 k6ddal jeltilt t6telekhez tartoz6 6ramforrrist is

tartalmaz

5

09 01 13* k6pzdd6s telephelydn ttirt6r6 eztist visszanyer6s vizes foly6kony hulla-
d6ka, amely kiiltinbtizik a 09 0l 06-t6l

5

l3 OLAJHULLADEK ES A FOLYEKONY UZfUaNyAG HULLADEKA (kiveve az



,

dtolajokat, valamint a 05 6s a l2 focsoportokban meglat6rozott hulladekot)

DA2 motor-, ha.it6mti- ds kenoolai hullad6k

13 02 05* isvinyolaj alapri, kl6rvegyiiletet nem tartalmaz6 motor'-, hajt6mii- es

ken6olaj
5

13 02 06* szintetikus motor-, hajt6mii- 6s ken6olai 5

t5 CSOMAGOLASI I-IUI-I-ADEK; KOZELEBBROL MEC NEM HATAROZOTT FEL-
rrATo ANYACOT( (AB SZORBENSEI(), ro nlorceN OOr, SZUnOANYAGO K ES

VEDORUHAZAT

15 01 csornagol6si hullad6k (beledrwe a viilogatottan gytrjtrltt telepiildsi csomagol6si hullad6-
kot)

l5 01 10* vesz6lyes anyagokat marad6kk6nt tartalmazi vagy azohkal szennye-
zett csomagol6si hullad6k

5

15 01 lt* vesz6lyes, szil6rd porozus mitrixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 f6mb6l
k6sziilt csomaqoldsi hullad6k, ide6rtve a kiiiriilt hajt6gdzos palackokat

5

15 02 abszorbensek, sziirSanyagok, tdrlokend6k 6s vdd6ruhitzat

vesz6lyes anyagokkal szeunyezett abszorbenseh, sziir6anyagok (ide-
6rtve a lrtizelebbrdl meg netn hatirozott olajsziir6ket), ttirl6kend6h'

v6d6ruhizat

5

l6 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBNoI. UTC NEM I.IATAROZOTT HUL-
LADEK

t6 01 a k<izlekedds (szallit6s) k0ldnbtizo tertileteir6l szirmaz6 hulladikk6 v6lt gdpj6rmti (ide-

6rrve a terepjir6 j5rmtivet is), a hullad6kki v6lt g6pjdrrnti bont6srib6l, valamiut karbantar-

t6s6btil szdrmaz6 hulladdk (kivdve a 13, a 14 fibcsoportokban, a l6 06 6s a [6 08 alcso-
portokban meghatdrozott hu llad6k)

16 01 07* olajszfi16 5

16 01 l1* azbesztet tartalmaz6 strkid6-bet6t )

t6 01 13* f6kfolyad6k 5

16 0l l4* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fagy6ll6 folyad6ll 5

t6 06 elemek 6s akkurnulitorok

16 06 01* 6lomakkumul{toroh 5

16 06 02* nikkel-kadmium elemek 2

16 06 03* higanyt tartalmaz6 elemek
.,

t7 EPiTESI-BoNTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT TERULETEK.
ROL rrreRMELT FOLDET IS)

17 04 f6mek (beleertve azok dtvtizeteit is)

17 04 09* vesz6lyes anyagokkal szennyezett f6mhullad6k l0

18 EMBEREI( VAGY AIIATOT EGESZSEGUCYT ELLATASABOL ES/VAGY AZ
AZZAL KAPCSOLATOS KUTATASBOL SZARMAZO HULLADEK (kiv6ve a kony-
hai 6s 6ttermi hulladdkot, amely nem kdzvetlentil az eg6szsigiigyi ell6t6sb6l sdfqrqzilL

I8 0r sziil6szeti vagy az emberi betegs6gek diagnosztiziil6s6b6l, kezel6seb6l, rnegel6z6sdb6l
sz6rmaz6 hulladdk

18 01 03* egy6b hullad6k, amelynek gyiijt6se 6s irtalmatlanftisa speci6lis ktive-
telm6nyehhez ktittitt a fert6z6sek elkeriil6se 6rdek6bert

200

l8 02 6llatbetegsdgek kutat6sdb6l, diagnosztizhlilsdb6l, kezel6s6b6l, rnegel6zdseb6l szdnnaz6
hulladel<

15 02 02*

I

I

I
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l8 02 02* egy6b hullarl6k, amelynek gyiijt6se 6s rlrtalmatlanitisa speci{lis kiive-
telm6nyekhez kti ttitt a fert6z6sek el keriil6s e 6nl ek6be n

200

19 HULLADEKKEZELO LETESiTMENYEKBOL, A SZENNWIZET KqPZONESC.
N EK TELEPHELY EN T<iVUI. I(EZELO SZENN YV i ZT ISZT1T 6KBOL, VALAMINT
AZ IV Ov iZ ES I PA R I Y iZ SZOLGAI.TaTAs go L SZA RM AZo HU LLA DE I(

l9 08 szennyviztisait6 rntivekbol sz{rmaz6, krizelebbr6l meg nem hat6rozott hulladdk

19 08 06* telltett vagy kimertilt ioncser6l6 gyantili 10

20 TELEPULESI HULLADEK(HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYT HULLA.
DEK),IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GWJTOTT FRAKCIOT IS

20 0l elkiildnitetten gytijt<itt hulladdk fiakci6k (kivive a l5 0l)

20 0l 13,t old6szereh 10

20 0t t7* fenykipeszeti vegyszer
20

20 01 19* ntiv6nyv6d6 szer 5

20 0l 2l* f6 nycsiivek 6s egy6b [i ganyta rtalm ir h ul lad6k 5

20 01 23* kl6r-fl uor-sz6nhid rog6nt tartalm az6 kiselei tezett berendez6s 20

2A 0126* olaj 6s zsir, amely kiiltinbiizik a2O 0125-tdl l0
20 0t 27* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fest6kek, tint6k, ragaszt6h es qyantdk 20

20 0t 29* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 lnos6szer 5

20 01 31* citotoxilcus 6s citosztatikus gy6gyszerek 5

20 01 33* elemek 6s akkumuldtorok, amelyek ktiztitt a l6 06 01, a 16 06 02 vagy
a 16 06 03 azonosft6 k6ddal jeltilt elemeh 6s akkumul6toroh is megta-

16lhat6k

l0

20 01 35* vesz6lyes anyagokat ta rtalmaz6, kiselejtezett elektromos 6s elektroni-
kus berendez6sek, amelyek kiiltinbtiznek a 20 0l 21-t6l 6s a 20 0l 23-

t6l

2A

Osszesen: 705

4.00

4.01

4.42

4.03

Az enged6lyezett hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6g miiszaki 6s ktirnyezetv6delmi
jellemz6i:

A hullad6kgazdrilkoddsi tev6kenys6ggel 6rintett teriilet: 8000 Szdkesfeh6rydr, 020087/8 hrsz.
alattitelephely

A hulladdligazdillrodisi tevdkenys6ggel 6rintett telephelyre vonatkozi inform6ci6h:

A vesz6lyes hulladdk t6r'ol6 hely szildrd, sav6ll6 beton aljzattal kertilt kialakit6sra, fedett,
zfuhati dptiletben. A telephely 24 6rils 6rzdssel biaositott ds kamerarendszer segitsdgdvel
rnegfigyelt, valamint 2 nr rnagas keritdssel kcirtilkeritett. A kdzleked6si ritvonalak szildrd
burkolattal elldtottak, kiiltdri 6s beltdri vil6git6s megoldott, szoci6lis helyisdg rendelkezdsre 6ll.
Az 6piiletben t6rolt vesz6lyes hullad6kok csapaddkvizzel val6 drintkezdse kizdn. Az dpiileten
belii I i esetleges elfolydsok zrirt akndban ker0lnek tisszegyfijtdsre.

A hulladdktrirol6 helyen egyidejiileg trirolhat6 veszdlyes hullad6kok mennyisdge: 30 t.

Az enged6lyezett hullad6kgazddlkorlisi tev6kenys6g:

Az Enged6lyes a ryi'rjt6si tev6kenysdge sonin a 3.00 pontban meghatdrozott hulladdkokat a

termel6t6l, bimokost6l 6tveszi, majd a telephely6n l6v6 hullad6kt6rol6 helyen kirmentdn
elhelyezett ADR minositett csomagol6eszk6zdkben tdrolja, trajd kezelds c6ljdb6l elszrillitdsra
keriilnek.

i
l
I
1

1
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4.04 A hullad6kgazddlkotl6si tev6kenys6g ktirnyezetv6delmi jellemz6i:

A telephelyen az engeddlyezett tev6kenysdghez kapcsol6d6an bejelentds-ktiteles l6gszennyez6
pont- 6s diffriz fbrr6s nem iizemel.

A hullad6kgazd6lkod6si tevdkenys6gb6l ad6d6anjelentds zajkibocs6t6ssal 6s leveg6terhel6ssel
nem kell szdmolni.

A hullad6kok enged6llyel rendelkezd c6geknek kertilnek 6tad6sra.

4.05 A hullad6kgazdilkodisi tev6kenys6get szolg6l6 t6r'gyr t'elt6telek:

- a hulladdkok rndrlegeldsdhez: hidm€rleg is 500 kg-os m6rleg
- a hullad6kok tirol6s6hoz: ADR mindsitett csomagol6eszkdztik (hord6k, IBC taft6lyok)

4.06 A hullad6kgazddlkoddsi tev6kenys6get szolg6l6 szem6lyi felt6telek:

Az Enged6lyes a trulladdkgazddlkod6si tevekenys6g ell6t6srit az alkalmazas6ban 6116

munkav6llal6kkal biaositja. Az Enged6lyes kdrnyezetvddelrni megbizottat foglalkoztat.

4.01 A hullad6kgazdllkod6si tev6kenys6get szolgdl6 p6nziigyi felt6telek:

Az Enged6lyes a tev6kenysdg vdgzflsflhez sztksdges p6nziigyi eszkOztikkel, valamint
kcirnyezetszennyezdsre is kiterjed6 felel6ssdgbiztosltissal rendelkezik.

5.00 El6ir6sok:

5.01 Gyiijt6sre a 3.00 pont szerinti vesz6lyes hullad6kok keriilhehrek.

5.02 A hulladdkokat elkiilonitetten kell t6rolni. A telephelyen egyidejiileg tdrolhat6 hulladdkok
mennyis6ge nern haladhatja meg a 4.02 pontban meghatdrozoft mennyis€get. T6rol6s - az
eg6szs6giiryi hulladEkok kiv6tel6vel - legfeljebb I 6vig v6gezhet6. Az egdszs6giigyi
hulladdkok hiites n6lkiil legfeljebb 48 6r6ig trirolhat6k. A fenti id6tatamok leteltdt kovet6en
haladdktalantrl a hullad6kot kezel6s cdlj6b6l el kell sz6llitani.

5.03 A hulladdkt6rol6sra haszn6lt eddnyzetek ds t6rol6terek 6llapot6t rendszeresen ellendlizni,
tisztftani 6s sztiks6g szerint javitani kell. Vesz6lyes hullad6kot olyan kontdnerben kell tirolni,
amely ellenfll a hulladdk kimiai hat6sainak.

5.04 Ha az Enged6lyes a lrullad6kot m6snak 6tadja - a hulladdkgazddlkod6si kdzszolgfltatfs
keretdben a kiizszolg6ltat6 reszere tdrtdn6 6tades kivdtel6vel -, rneg kell gy6z6dnie arr'61, hogy
az 6tvev6 az adott hulladdkgazddlkod6si tevdkenysdg vlgzesdhez sztiks6ges

hullad6kgazd6lkod6si engedellyel rendelkezik, illetve nyilv6ntartrisba vdtele megtOrtdnt.

5.05 Minden tevdkenys6get rhgy kell rnegtervemi 6s v6gezni, hogy az a ktirnyezetet a lehet6
legkisebb mdrt6kben 6rintse, vagy a ktirnyezet terheldse es ig6nybevitele csdkkenjen, ne

okozzon krirnyezetvesz6lyeztetdst vagy krimyezetszennyez€st, biztositsa a lrullad€kkdpz6des
rnegeloz6s6t, akilpzbdil hulladdk rnennyis6gdrrek 6s vesz6lyess6ginek csdkkent6sdt, a hulladdk
liasznosit6s6t, tov6bb6 kornyezetkftn6l6 6rtalmatlanitrisrit.

5.06 Az Enged6lyes koteles a vonatkoz6 jogszab6lyban foglaltak szednt nyilv6ntartist vezetni 6s

adatszo196ltatiist teljesiteni.

5.07 A tev€kenys€g v6gz6sihez sztiks6ges pdnziigyi eszkcizciket 6s a kdrnyezetv6dehni
f'elel6ss€gbiaosit6st folyamatosan ferrrr kell tartan i.

5.08 Amennyiben az enged6lyben rneghat6rozott feltdtelekben vf ltoz6s kdvetkezik be, az
Enged6lyes kdteles a bekrivetkez6sdt6l sz6mitott l5 rlapon beliil a Kornyezetvddelmi
Hat6s6gnak bejelenteni.

5.09 Amennyiben az Engeddlyes az engeddlyezett tev6kenysiget az engeddly id6beli hatityrinak
lejArtrit kdvet6en is folytatrii kivdnja, akkor az id6beli hatdly lej6rta elStt legalAbb 75 nappal,
azaz 2A24. novernber 15-ig tij enged6ly irrtnti kdrelmet kell benyrijtania a Kdrnyezetvddelmi
Hat6sdghoz.

5.10 A tev6kelrysdg sor'6n elofodul6 rendkiWli esern6nyeket a Krirnyezetv6dehni Hat5s{gnak
halad6ktalanul be kell jelenteui, a kr{relh6r'itisi tev6kenysEget az Enged6lyes kdteles azonnal
megkezdeni, az okozott k6rt saj6t kdlts6gdn felszrlmolni.

I
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5,11 Az Engeddlyes kdteles dvente a t6rry6v febru6r 28-iga K0rnyezetvidelmi Hat6sdg reszdre az

6ves feltigyeleti d{jat megfi zetni.

5.12 Amennyiben az Engeddlyes a hulladdkgazd6lkod6ssal kapcsolatos jogszab6lyok vagy a red

vonatkoz6 hat6sdgi hatilrozat el6irr{sait megsirti, tov6bbd a hat5s6gi engeddlyhez k0tott
hullad€kgazd6lkoddsi tevdkenysdget enged6ly ndlktil vagy att6l eltdrden v€gzi, a

Kdrnyezetv6dehni Hat6s6g hulladdkgazd{lkodrisi birs6g megfizetdsdre k6telezi.

5.f3 Ktizeg6szs6giigyi el6in[sok:

A hulladdkrol sz6l6 2012. evi CLXXXV. tdrv6ny 6. $ (l) bekezdisCnek drtelm6ben

hulladdkgazddlkoddsi tevdkenysdget az emberi egdszsdg veszdlyeztetdse €s a kdrnyezet
k6rositiisa n6lkiil tgy kell vdgezni, hogy az nejelentsen kockdzatot a kiirnyezeti elentekre,
ne okozzon lakoss6got zavar6 (hatrirert6ket rneghalad6) zajt vagy biizt, 6s ne befoly6solja
hritrinyosan a tdjat, valamint a vddett termdszeti ds kultur6lis 6rt6keket. Ugyanezen
paragrafus (2) bekezddsdnek €rtelm6ben aki olyan hullad6kgazd6lkodisi tevdkenysdget
v6gez, amely a tevekenysdg jelleg6b6l fakad6an a krirnyezeti elemekre, az embeti
eg6szsdgrc, a thjra, valamint a vddett termdszeti 6s kulturdlis drtekekle kock6zatot jelent,
gondoskodik au6l, hogy a kock6zatot a lehet6 legkisebbre csokkentse.

A tevdkenysdg vdgzdsdhez a munkavdllal6knak kockdzatdrtekelds alapj6n el6irt rnegfelel6
vdddoltdssal kell rendelkezniiik a fert6z6 betegs6gek 6s a jdrv6nyok megel6z6se

6rdek6ben szi.iks6ges jdrv6nytigyi int6zked6sekr6l sz6l6 l8/1998. (VI.3.) NM rcndelet 9. $
(1) - (2) bekezdiseiben el6frtak szerirt.

A leveg6 vddelernr6l sz6l6 30612010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6ilisainak megfelel6en,
a rendelet 4. 6s 5. $-a alapj6n, valamint, az eg6szsdgtigyi hat6s6gi 6s igazgatisi
tev6kenysdgirdl sz6l5 l99l.6vi XL t<irvdny 4.$ (l) bekezdds b.) pontja szerint, a

tev6kenys6get a dokunrentdci6val dsszhangban frry kell vdgezni, hory abb6l a leliet6
legkevesebb ldgszennyez6 anyag keriilhessen a kornyezetbe, 6s igy a tevdkenys€g az azt
v€gz6k 6s m6s szemdlyek egdszsdgdt ne veszdlyeztesse, 6s a kdrnyezet luirosoddsiit, ille8e
szemyezds6 t ne idezze e I 6, i I I et6 leg anna k kock6 zatifi ne ncive lje meg.

A vesz€lyes hulladdkkal vdgzett tev6kenys6g kapcsdn be kell tartani a vesz6lyes
hullad6kkal kapcsolatos egyes tevekenysdgek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 22512015. (VIII.
7.) Korm. rendelet eloir6sait.

Az tizerni ds szabadidos l6tesitmdnyektol szilrmaz6 zaj terhel6si hatfrtrtdkei a zajt6l
vddendd teriileteken nern ldphetik tirl - a krirnyezeti zaj- 6s rezgesterheldsi hatrir6r'tdkek

megillapitis6r6l sz6l6 2712008- (XII.3.) KvVM .- EiiM egyiittes rendelet 2. $ (l)
bekezd6se alapjin - az tizenri vagy szabadidti zajforrdstbl szArmaz6 zajterheldsi. l. szimfr
mell6kletben meghat6rozott hat6r6rt6keket.

A biol6giai tenyezok hatdsdnak kitett munkavdllal6k egdszsdgdnek vddelm6r6l sz6l6
6111999. (XI. 1.) EtiM rendelet 8. $-ban foglaltaknak rnegfeleloen minden olyan biol6giai
tinyezSkkel kapcsolatos tev6kenysdgn6l, amely kock6zatot jelent a munkav6llal6
biztons6g6ra is egdszs6g6re, a munkdltat6 kdteles biaosftani, hogy a munkav6llal6 ne

dtkezzen, ne igron €s ne doh6nyozzon a munkahelyen, illetve olyan helyis6gben, ahol a

biol6giai tdnyez6k kock6zat6val kell sz6molni. Tovdbb6 a munk6ltat6 k6teles a

munkav6llal6 sziim{ra megfelel6 vdd6ruh6zatot biztositani Cs kdteles a rnunkav6llal6
rendelkez6sdre bocsritani megt'ele15 rnosd6t €s illernhelyet, tovtibb6 biztosftani a

szemoblit6s 6s - amennyiben ez sztiksdges - a b6rfert6tlenit6s lehet6segdt.

A fbglalkozasi eredetii r6kkelt6 anyagok elleni v6dekez6sr6l es az {ltaluk okozott
egdszsigk6rosoddsok megel6z6s6rol sz6l6 26/20A0, (lX. 30.) EiiM rendelet el6ir6sait be

kell tartani.

A munkahelyek kdrniai biztonsdgdr6l sz6l6 25120A0. 0X. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes
rendelet 14. g alapjrin - arnennyiben kockrizat 6rt€kel6s, kock6zat elemz6s alapj6n
sziiks6ges - javasoljuk, hogy a tevikenysdg v6gz6s6hez a fern-6lom 6s az 6lom ionos
vegyiiletei expozici6j6val veszdlyeztetefi munkav6llal6 egdszsegv6delm6re vonatkoz6
kiiliinleges eltiir6sohat a 3. sz6mfr rnelldkletben foglaltak tartsdk be.

I

I

I
I

I

I

I
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Az azbeszttel kapcsolatos kockizatoknak kitett munkav6llal6k v6delm66l sz6l6 1212006.
(III.23.) Ei.iM rendelet el6irrisait be kell taftani. Ezen rendelet 3. $ (l) bekezd6sdnek
6rtelmiben minden olyan tevdkenysdg eset6ben, amikor azbesztexpozici6 kockizata
t'eltitelezhet6, a munk6ltat6 kdteles azMvt.54. $-a szerinti kocldzat6rt6kelist elv6gezni,
amelybol meg6llapithat6 a munkavillal6t dro azbesztexpozici6 jellege ds rn6rt6ke.

- A tevdkenysdget v6gz6k sz6mdm az ivbviz mindsdgi krivetelm6nyeir6l 6s az ellen6rz6s
rrndjdr6l szdl6 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet el6irdsainak rnegfelel6 iv6vizet kell
biztositani.

A tevdkenys6get rigy kell v6gezni, hory a tev6kenyseg v6gz6se sor6n ne

szennyez6dhessenek a felszini, a felszin alatti vizek, a ftildtani k6zeg, a leveg6, erre
vonatkoz6an valamennyi vonatkoz6 el6ir6s teljestiljdn, igy a leveg6 vddelm6r6l sz6l6
306i2010. (XIL 23.) Korm. rendelet, a felszini vizek min6s6ge v6delm6nek szabdlyair6l
sz6l6 22012004. (VU. 21.) Korm. rendelet, a tblszin alatti vizek vddelm6r6l sz6l6
219120A4. ryII. 21.) Korm. rendelet.

A veszdlyes anyagokkal, kever6kekkel vdgzett tev6kenys6g sor6n be kell tartani az

Eur6pai Parlament 6s a Ta:r6cs vegyi anyagok regisztrdhis6r'ol, 6rt6kel6sdr6l,
engeddlyezdsdr6l 6s korlitoz6sdr6l sz6l6 1907l2006lEK (REACH) rendelet6ben, a k6miai
biztonsigr6l sz6l6 2000. ivi XXV. tdrv6nyben 6s valamennyi vdgrehajtSsi rendeletdben
foglaltakat.

A k6miai biztonsrigr6l sz6l6 2000. dvi XXV. Tiirv6ny 20. $ (9) bekezdise szerint a

vesz6lyes anyaggal, illewe a veszdlyes kever6kkel kapcsolatos tev6kenysdget tigy kell
nregtervezni 6s vdgezni, hogy a tevdkenys6g az azt vegzbk 6s m6s szemdlyek eg6szsdgdt

ne vesz6lyeztesse, a kcirnyezet kdrosod6srit, illetve szennyez6s 6t ne id€zze el6, illetdleg
annak kock6zatitne ndvelje meg.

7 .00 A hullad6kgazdilkoddsi tev6kenys6g felhagyds6nak felt6telei:

Az Enged6lyes az engeddlyezett hulladdkgazd6lkodisi tevdkenysdg folytat6sdnak
megsziintetdsdt, befejez6sdt - a megsziintetdst, befejezdst megel6z6en legaldbb 30 nappal - a

Kdmyezetvedelmi Hat6s6gnak ktiteles bejelenteni. A bejelent6ssel egyidejfileg az

Enged6lyesnek a Kdmyezew6delmi Hat6s6ghoz benlrjtand6 dokument6ci6ban be kell
mrftatria a telephely m{kod6se krivetkeztiben a kcirnyezetet 6rt hatdsokat, tov6bbr{ a

tevdkenysdg felhagydsdra, sztiksdg eset6n a rnonitodngra, ut6gondozdsra vonatkoz6 teruet. Az
enged6lyezett hulladdkgazd6lkoddsi tev6kenysdg felhagyrisa, rnegsziintet6se esetdn, a

Kornyezetv6delmi Hat6sig az enged6lyt hivatalb6l visszavonja. A Ktimyezew€delmi Hat6s6g

az engeddly visszavon6sa esetdn hatrfuozatdban meghat6rozza a tevlkenys6g fblharyrisira,
valarnint sziiksdg eset6n a monitoring'a, ut6gondoz6sra vonatkoz6 kdvetehn€nyeket.

8.00 Enged6lyest 6s a hatArozatot hat6sdgi nyilv6ntartiisba veszem.

9.00 Jelen hatdrozat2025.januir 31-ig hatilyos.

10.00 Az eljrirris igazgat6si szolg6ltat6si dija megfizet6sre ke{ilt, egy6b eljSr6si kdlts6g nem merillt fel.

11.00 Jelen hatrirnzat nem mentesft a tev6kenys6g megkezlflsdhez ktiltin jogszab6lyok alapjdn
sztiksdges enged6lyek beszerzdse al6l.

1 2.00 A h ullarlEktrirol6 helyre vonatkoz6 iizemeltet6si szab6lyzatot j6vriha gyom.

13.00 Az FE-08/I(TFi8783-9/2018. iktat6szamri hat6rozattal m6dositott 22613/2014. iigyszdmir
1377912015. iktat6szdmfr hullad6kgazddlkod6si engeddly jelen hat6rozat v6glegess6 vil6s6val
eryidej ff leg drv6ny6t veszti.

14.00 Jogoloslat:

Drintesem ellen, annak kozl6s6t6l sz6mitott 15 napon beli.il az iigyfdl tbllebbezdst terjeszthet el6.

A fellebbez6src jogosult a fellebbezisi hat6rid6n beltil a fellebbezdsijog6rol lernondhat.
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A ddntds elleni fellelrbezds diia az eljirds lefolytatrisddrt fizetendo igazgatisi szolg6ltatisi dij
50 Yo-a, illetve civil szervezetek esetdn az alapeljirits dijrinak 1%-a, A fellebbez6si dijat
k6szpdnz-itutak{si megbiz6s (csekk) ritj6n vagy banki 6tutakissal kell megfizetni a Fej6rMegyei
Korrnrinyhivatal I 0029008-00335670-00000000 szirnt szdrnl6jira.

A k0zleminyrovatban fel trell tiintetni: ,jogorvoslati dij" szdveget; a k6relemben szerepld
tigyfEl nevdt, ttibb tigyfdl eset6n egyiktik nev6t, ftiggetlentil att6l, lrogy ki a befizet6 szem€ly; ds

a ddnt6s iktat6sz{mdt. A fellebbez6shez mell6kelni kell a dij megtizet€sdt igazol6 imt/bizonylat
mdsolatiit.

Fellebbezni csak a rnegt6madott dontesre vonatkoz6an, tartalnrilag azzal kozvetlentil
tisszefiigg6 okb6l, illetve csak a dtint6sb6l k<izvetleniil ad6d5 jog- vagy drdeksdrelemre
hivatkozva lehet. A fellebbez6st indokolni kell. A fellebbez6sben csak olyan rij tdnyre lehet
hivatkozni. amelyrol az els6fokir e[drrisban az iigyfdlnek nem volt tudom6sa, vagy atra
tinhibdjfn kiv0l es6 ok miaft nem hivatkozott.

A fellebbezdst a Pest Megyei Korrnr{nyhivatalhoz cfmezve, de a Fejdr Megyei Korm6nyhivatal
Szdkesfeherv6ri Jrir6si Hivatal6hoz (8000 Szdkesfeh6rvir, Hosszris6tatir 1., levelezdsi cim:
8002 Sz€kesfbhdrviir, Pt,: 137.; HivataliKapu: FMKHKOTE,733602165)kell benyrijtani.

Az iigyfdlkdnt elj6r6 gazddlkod6 szervezet a fellebbezdst elektronikus -irton. az e-Papir
szolg6ltat6s (https:i/epapir,gov.hu t Kormrinyhivatali iigyek ) Kdrnyezet- 6s

termdszetvidelmi feladatok ) Szdkesfehdrvdri J6r6si Hivatal) iednybevdtel6vel ktiteles
benyrijtani,

A fellebbezdst a mdsodfokir hat6s6g - a Pest Megyei Kormdnyhivatal - bir6lja el, aki a

fellebbezdssel nregt6madoft diintdst 6s az azt megel6zo elj6rrist megvizsg{lja, melynek sordn
nincs ktitve a fellebbezdsben foglaltakhoz.

INDOKOLAS

A Fejdr Megyei Konndnyhivatal Sz6kesfeh6rv6ri J6rdsi Hivatal Krirnyezetvidelmi 6s

Ternrdszetv6delmi F6osztdly6n (tov{bbiakban: K6rnyezetv6delmi Hat6sAg) 2019. december l9-6n
kdzigazgat6si hat6s6gi eljdrds indult a Continus Nova Hulladdkgazddlkodrisi 6s Vagyonkezel6 l(ft.
(tovdbbiakban. Kft.) 6ltal a Szdkesfehdrvdr, 02008718 hrsz. alatti telephelydn v€gezni kiv6nt vesz6lyes
hulladdk gyfijt6si tevekenys6gre vonatkoz6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly kiadrisa tdrgydban.

Az eljdrris FE-08/KTF/893012019. iigryilatszdmon indult, adminisztr6ci6s okokb6l az FE-
08 I KT F /3 I 2020. ii gyi ratsz6rnra kerii lt r{ti ktatdsra.

A Kft. a telephelyen jelenleg is v6gzi a kirelmezett tev6kenys6get az FE-08/KTF/8783-912018.
iktat6szdmir hatirozattal m6dositott 2261312014. tigyszdmir 1377912015. iktat6sz6mfi 2020. mrircius I-
i g 6rv6nyes hu I lad€kgazdrilkoddsi enged6ly alapjdn.

Az elj6ras rneginduldsirol t6jdkoztatdst tettem ktiz6 a Krimyezetv6delmi Hat6srig honlapjin.

Az dltaldnos k1zigazgattisi rendtartcisrdl sz6l6 2016.6vi CL. torv6ny (tov6bbiakban: Akr.1 41. $ (2)
bekezddse, valamint a 43. $ (l) bekezddse alapj6n fiigg6 hat6lyir drint6st hoztam.

A vdgezni kivdnt tevekenyseg engeddlyez6sdre irinyul6 eljdras igazgat6si szolg6ltatdsi dijinak
mdrt6ke a kornyezetvddelmi tis tenndszelt'ddelmi hatisdgi eljdrdsok igazgatdsi szolgitltcrtirsi dijairdl
sz6l6 l4DAl5. (m, 31.) FM rendelet (tov6bbiakban: DijR.) 2. $ (l) bekezd6se, valamint az 1. szimit
rnelldklet 4.6 6s I I pontja alapjrin 180.000 Ft, ami megfizetdsre kertilt.

Az elj6nis sor{n megkerestem a Fej6r Megyei Korm6nyhivatal N6pegeszs6giigyi F6osztflySt a

feladatkdrebe utalt szakk6rdisek vizsgilata 6s vdlemdnydnek megad6sa 6rdek6ben, aki FEA.{EF1007l-
212020. iktatdszdmir v6lem6ny6ben meg6llapitotta, hogy a tevdkenysig k6zegdszs6gtigyi szernpontb6l
a dokument6ci6ban fbglaltak, valamint az iltala tett, jelen hatdrozat 5.13 pontjdban szerepeltetett
feltdtelekkel enged€ lyezhet6.

Vilendnydt az alabbiak szerint indokoltq:

I

i

I

I
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,,t...1 A szakkdrdiseket megtiTsgfilva megdllapitottant, hogt a benyfijtott dokumentdcii eleget tesz a
kdrnyezet yddelmdnek altaldnos szabtilyairol szdlo 1995. ivi LIil. tdrviny eltiirusainak, a vizbazisok, a
tavlati vfzbazisok, valamint az ivdvizellcitdst szolgcili vizildtesitminyek vedehndrdl szdl6 123/1997.
(yll. 18.) Kornr. rendeletnek, levegti videlmdrdl szdl6 306/2010. (Xil. 2j.) Korm. rendelernek,
valcnn int u egrcb hotdlyas kdzegiszsi giigyi rendel kezdse kn e k.

A kdrelem tartalmazta a hulladdkgcrzclcilkocldsi tevikeqtsigek nyilvfinl*lrisba vdteldrril, valamint
horoscigi engeddlyezisdr6l szol6 439/2012. (XI. 29.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: hull.eng.R.) 7. $
(1) bekezddsdben el6(rtakat, igy

- a kdrelmez6 nevdt, szdkhelydt, telephelydt, valamint statisztikai azonosit6 adatait;

- a hulladdkgazdilkod6si tevdkenysdg megnevezes6t, leirrlsit;

- a hulladdkgazd6lkod6si tev6kenys6ggel 6rintett hulladdk megnevez6s6t, mennyisdgdt;

- a hulladdkgazdrilkoddsi tev6kenysdghez sziiksdges szem6lyi, t6rgyi 6s ktlzeg6szsdgiigyi
felt6teleket;

- a haviria teryet;

- a tervezett tev6kenys6ggel dr'intett telephely helyrajzi szitmit, mtiszaki 6s kdrnyezetv6delmi
jellenrz6it, Sz6kest'eh6rv6r Meryei Jogri V6ros Jegyzbje altal 50.3'1712014. szimon kiadott"
hullad€kgazddlkoddsi tev6kenys6gt e vonatkozd telepenged6lyt;

- a ktirnyezetszennyezdsre is kiterjed6 felel6ssdgbiaositrisi ktitvdnyt, p6nztigyi lekdtdsrol sz6l6
igazol6st;

- a ktirnyezetvddelmi rnegbizott kdrnyezetm6m6ki v6gzetts6g6t igazol6 oklevelet, a

hullad6k6W6tellel megbfzott szemdly vesz€lyes-fru tigyint6z6 6s vesz6lyes riru sz6llit6si biaonsr{gi
tan6csad6 kdpesftdsit igazol6 iratokat, a hullad6k triroldsirt felelos szemdly kd,rnyezetgazddlkod6si

agr6rm6nrdki v6gzettsdgit igazol6 okleve[6t;

- a kor6bbi hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenysdgrdl sz6l6, a hull.eng.R. I l. $-a szerinti nyilatkozatot;

- 2019. decernber havi lekirdez6s kivonatd! mely szerint a l(ft. a koztatozitsmentes adbzili
adatbdzisban szerepel.

A rendelkezdsre 6116 iratanyagok tartaknazt6k azokat az inform6ci6kat, amelyek alapjSn a telephelyen

vdgezni kiv6nt tev6kenys6g k6rnyezetvddelrni szempontb6l megit6lhet6.

A tevdkenys6g kdrnyezetszennyez6st kizir6 m6don ttirten6 vilgzdsihez a szem6lyi, tdrryi 6s p6nzUgyi

fbltdtelek rendelkez6sre 6l lnak.

A kcirnyezetv6delmi el6irrisok betafi6sa mellett a kdmyezet veszdlyeztet€s6vel nem kell szimolni,
ezeft a hulladdhgazd6lkodisi tevekenyseget kdrnyezeWddehni szenrpontb6l engeddlyeztem.

A hat6rozat 3.00 6s 5.01 pontjdban meghat6roztarn az enged6lyezett hulladdkgazd{lkodisi
tevdkenysdggel 6rintett hulladdkok azorrosit6 k6dsz5m6t, megnevezdsdt ds mennyis6gdt a benyfjtott
kdrelem alapjdn.

Az egyidejfileg t6rolhat6 hullad6kmennyis6get 6s a tdrolds id6tartam6t az 5.02 pontban hat6roztarn

meg a lrull.eng.R. 9. $ (2) bekezddsdnek b) pontja 6s az egtes hilladikgazdtilkoddsi lites[tminyek
kialakititsdnak ds iizemeltetdsinek szabdlyairdl sz6l6 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet

(tovdbbiakban: Hlr.) 19. $ (3) bekezd6se alapjdn.

Az 5.03 pontban a Hlr. 19. $ (7) bekezddse 6s a 20. $ (l) bekezd6se alapjdn tettem.

Az 5.04 pontban szereplb eloirist a Ht. 3 1. $-6ban foglaltak alapj6n tettem.

Az 5.05 pontban szerepl6 eldirdst a Ht. 4. $-a alapjdn tettem.

Az 5.06 pontban szerepld el6ir6st a Ht. 65. $-6ban foglaltak, valarnint a hulladikkal kapcsolatos

nyilvthttartasi is adatszolgdltatdsi k1telezettsigeh'til 3zbl6 3A912014. (X[. 11.) Konn. rendeletben

tbglaltak alapjdn tettem.

Az5.O7 pontban szerrcpl6 el6inist a Ht. 80, $ (l) bekezdis6nek e) pontja 6s a hull.eng.R.9. $ (2)
bekezdds6nek a) pontja alapjdn tettem.

Hat&ozatom 5.08 pontjriban szerepl6 el6irr{st a hull.eng.R 14. $ (1) bekezddse alapj6n tettem.
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Felhivom figyelmdt, hogy a hulladdkgazd6lkodrisi tevikenyseg csak vdgleges enged6ly birtokriban

v6gezhet6. Ha az engeddly jogosultja az enged6lyk<iteles tevdkenys6gdt az enged6ly id6beli
hatily6nak lej6rt6t kdvet6en is tblytatni kivdnja, akkor az id6beli hatrily lej6rta el6tt gondoskodnia kell
hulladdkgazd6lkodisi engedily megszerz6s6r6l, figyelernmel a hull.eng.R. 14. $ (5) bekezd6s6re, ez6rt

az 5.09 pontban rendelkeztem.

Az 5.10 pontban szerepl6 eloirdst a kdnrytezet videlminek dltqldnos szttbdlyair6l sz6l6 1995. 6vi LIIL
torv6ny 8. $ (1) 6s (2) bekezd6se 6s a hull.eng.R 9, $ (2) bekezdisdnek h) pontja alapjin tettem.

Az 5.ll pontban szelepl6 el6fr6st aHt.82lA. $ (l) bekezddse alapj6n tettem. A Ht. 82iA. |i (3)
bekezddsdnek a) pontja alapjdn a feliiryeleti dij mirtdke hullad6kgazddlkoddsi enged6lyhez ktittitt
tevdkenys6gek eset€n 40.000 Ft.

A tevdkenysdg enged6lytol elt6r6 v6gzds6nekjogkrivetkezrndnyeirol a Ht. 86. $ (l) bekezd6sdnek a) es

b) pond6ban foglaltak alapj6n az 3.12 pontban rendelkeztem.

Az enged6lyezett tev€kenysdg felhagyrisdra, megsztintetdsdle vonatkoz6an a 7.00 pontban tettem
el6ir6sokat a hull.eng.R 9, $ (2) bekezdds6rrek f) pontja, a 14. $ (2) bekezddse, a 15. $ (2) bekezd6s b)

pontja 6s I 5. $ (3) bekezddse alapj6n.

A kdrnyezetv6delmi hat6srigi nyilvdntart6s vezet6s6nek szabdlyaircl sz6l6 58/2019. (XII. 18.) AM
rendelet szerint jelen hatdrozat nyilvfntartAsba vdtel6r6l gondoskodtam a 8.00 pontban foglaltaknak
megfeleloen.

Az engeddly id6beli hat6lydt a 9.00 pontban foglaltak szerint, a Ht.79. $ (1) bekezddse alapjrin
6llapitottam meg.

Az eljiris sor6n benyrijt6sra kertilt a hulladdktdrol6 helyre vonatkoz6 iizemeltetdsi szabillyzat,
rnelynekj6v6hagy6s6rol a 12.00 pontban rendelkeztem a Hlr.2l. $ (4) bekezddse alapj6n.

Az FE-08/KTFl87B-9n018. iktat6szdmir hatirozattal m6dosltott2261312014. iigyszamir 13779/2015.
iktat6szrimfi hulladikgazdrilkodAsi engeddly iktat6szdn:ri hulladdkgazddlkoddsi enged6ly drvinyessdgi
idej6r6l a 13.00 pontban rendelkeztem.

A lratdrozatot a Ht. 62. $ (t) bekezdds alapj6n hoztam meg.

A J6rdsi Hivatal az tgyint€zest a jelen drintds elektronikus frton tdrt6nt tovdbbitfs5val lezilfta, az

iigyintizisi hat6rid6t megtartottnak tekinti. Az FE-08/KTF/8930-2/2019. iktat6szdrnri fiiggti hatdlyu
dtintdshez joghat6sok nem kapcsol6dnak.

A jogorvoslatr6l az Akr'. I 12. {!, 116. $, I18. $ 6s I19. $-ban foglaltak alapjdn adtam trij6koztatdst.

A f'ellebbez6si lehet6sdget - Ak.. 143. $ (2a) bekezd6se, valamint a2019. december 3l-6n lratrilyos
I16. $ (2) bekezd6s a) pontja biaositja.

Az Akr. 55. $ (4) bekezddse dr'telmdben a szakhat6s6g dOntdse az elj6r6st befejezd ddntds elleni
jogorvoslat kerctdben t6madhat6 meg.

Az Akr. 85. $ (5) bekezd6s a) pontja drtehn6ben a dtintds kdzl€s6nek napja az a llap, amelyen azt

irrisban kdzdltdk.

Azon iigyfelek esetiben, akikkel a Kcimyezetvddelmi Hat6sdg a ddntdsdt inisban riton kdzli, az Ll<t.

85. $ (5) bekezdds a) pontja,6s a 118. $ (3) bekezddse alapj6n a kiizlCstdl, azaza k6zhezvdtelt6l
szamitott l5 nap 6ll rendelkez6sre jogorvoslati kdrelem benyrijt6sira.

A jelen ddntdsem, amennyiben fellebbezdst nem terjesztettek elo. a krizl6s utrini 15. napot kdvetd
napon kiilon 6rtesitds n6lkiil vdglegessd v6lik az Akr. 82. $ (2) bekezd6s a) pontja alapjdn.

A lbllebbez6s esetdn fizetend6 jogorvoslati elj6r'6si d(jr'61 a DijR. 2. $ (5)-(7) lrekezddse, valamint az 5.

$ (l), (3) 6s (6) bekezddse, tovribb6 a 7. mell6klet 7. pontja alapjrin rcndelkeztem.

A jogorvoslati eljrinis dija a DijR. 2. $ (4) bekezd6se figryelembe vetel6vel a megfizetett igazgatdsi
szolg6ltatdsi dij 50 %-a, jelen esetben 90.000 Ft.

A DijR. 2. $ (7) bekezd€sdre figrelenrmel a civil szeryezetek esetdben, ha az enged6lyezdsi elj6riis nem

a civil szervezet kilelmdre indul, a jogorvoslati elj6r'6s d(ja a megfizetett igazgatasi szolgdltatr{si dij 1%-
a.
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Az elekn'onikus iigtixl6r6t ds bizalni szolgiltatdsok dltaltinos sztrbalyait'6| szdl6 2015.6vi CCXXI.
tdrydny l. $ 23. pontja 6s a 9. $ (l) bekezddse 6rtelm6ben 20l8.janu6r ltol kezd6d6en a kdmyezet-
ds tenn6szetvddelmi hat6srigk6nt elj6r'6j6r6si hivatalok feladat- ds hat6skdrdbe tartoz6 iigyekben is (ha
nemzetkozi szerzoddsb6l ered6 ktitelezettsdg alapjdn tiirydny vagy nemzetkiizi szezod6s elterden nem

rcndelkezik) elekronikus iigyintdz6sre kdteles - a lak{sszOvetkezet, valamint az ad6szdmmal nem

rendelkezci egyesiilet 6s alapiw6ny kivdteldvel - valamennyi gazdilkod6 szervezet (a gazd6lkod6
szervezetek felsorolis6t u polgth'i penendtartdsrdl sz6l6 2016. dvi CXXX. tiirv6ny 7. $ 6. pontja
taftalmazza).

Kdrem, hogy ha a fentiek alapj6n elektronikus tigyint6zdste kdteles, a jtivoben a kdmyezeF 6s

telmeszetvddelmi hat6s6gkdnt eljdr6 J6r6si Hivatalhoz benyiltani kivant dokumentumait a

C6gkapujriu keresztiil, e-Papiron sziveskedjen megkiildeni (https://epapir.gov.hu) Kolminyhivatali
tigyek ) Ktirnyezet- 6s term6szetvddelmi feladatok ) Szekesfehdrwiri Jrlnisi Hivatal). Amennyiben a

feltdlt€ri kivdnt melldklet terjedelme a 24 MB-ot rneghaladja, az irat 6s mell6klete postai riton
bekiildhetti.

A Jdrdsi Hivatal hatdskitret 6s illet6kess6g6t o kdmyezenddelnri is terniszetvddelmi hatdsdgi ds

iguzgqtdsi leladurokat elldt6 szervek kijeldlisirdl szbl6 7l/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet
(tovdbbiakban: Kolm. rendelet) 6llapitja meg.

A kiadmdnyoz6si jog gyakorl6sa a frivdrosi 6s megyei korminyhivatalok szervezeti 6s miikiid6si
szab|lyzatilr6l sz6l6 3912016. (XIl. 30.) MvM utasit6s, a Fej6r'Megyei Korm6nyhivatal vezet6j6nek a
kiadmdnyoz6sr6l sz6l6 l412018. 0Il. 29.), valamint az iigyrendr6l sz6l6 4712019. (XII. 19.) utasitdsa
alap.i6n ttirtint.

Sz6kesfeh6r'v6r', 2020. janu|r 24.

Dancs Norbert
j{r6si hivatalvezet6

nev€ben ds negbizisrib6l
Kiadrndny lritel6til:

Mityus Andrea
tigykezel

Kneifel R6bert s.k,
engeddlyez6si is szakhat6s6gi

osalilyvezet6
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Az eredeti papiralapri dokumentummal egyez6l

Ezen lap nem r6sze lz eredeti iratnak, kizir6lag a jogszabAlyi megfelel6s6ghez sziiks6ges

zrirad6kol6s megielenit6s6t szolgilja.

Az elektronikus hiteles mrisolatot k6 "o**, ,1..C.dfu'1. u'hdoc"' /tt "-
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Az eredeti papfralapri dokumentummal egyezo!

Ezen lap nem r6sze az eredeti irataak, kiz6r6lag a jogszabr{lyi megfelel6s6ghez sziiks6ges
zirad6kol6s megjelenit6s6t szolgdlja.

Az elektronikus hiteles m6solatot keszitette: M.tpf Uhril*t kt-'tat-
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Ki.ildve: h6tf6 2020. Janulr 27 8:45
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T6rgy: Atv6teli 6rtesit6 (Felad6: FMKHKOTE, Dokumentum:FE-08/KTF/3-6/2020. -

0247 661 5 1 2O2OO1 27 084421 4051 - Cimzett: 247 661 51 - 2020.01 .27 . 08:45:1 2)

Atv6teli lehet6s6g 6rtesitri
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Ezriton 6rtesid tik, ho gy t6rhel)z6re ktldem6ny erkezett.
A dokumentumot a be6rkez6st6l sz6mitott 30 napt6ri napon beliil megtekintheti vagy lementheti

sz6mit6g6p6nek egy tetsz6leges k<inyvt5r6ba. A 30 nap eltelt6vel a dokumentum automatikusan torl6dik.
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