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A MiReHuKoz Nonprofit Kft. reszere
OKTF-KP/622-4/2016. es 14/7922-12/2013.
iktatOszamokon modositott, 14/7922-6/2013.
iktatoszamon kiadott hatarozat madositasa

HATAROZAT
Az Orszagos Kornyezetvedelmi es —fermeszetvedelmi Fofeliigyeloseg (a tovabbiakban:
FofeliigyelOseg) a MiReHuKiiz Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato
Nonprofit Korlatolt =Eelelossegu Tarsasig (szfthely es telephely: 3518 Miskolc, Ereny6 u. 1.
34436/2. hrsz.; KUJ: 103165710; KTJ: 102431484; KSH azonosito: 24676658-3821-572-05;
cegjegyzekszam: 05-09-026023; adoszam: 24676658-2-05; - a tovabbiakban: Engedelyes) reszere a
Fofeliigyeloseg Altai OKTF-KP/622-4/2016. es 14/7922-12/2013. iktatoszamokon modositott,
14/7922-6/2013. iktatoszamon kiadott hulladekgazdalkodasi — nem veszelyes hulladek orszagos
szallitasi — tevekenyseg vegzesere vonatkoz6 engedelyt (a tovabbiakban: Hatarozat) hivatalbol
modositja
az alabbiak szerint:
I. A Hatarozat rendelkezo resz 7.) b) pontjaban hivatkozott 1. szamti melleldet tOrlesre keriil
es helyebe jelen hatarozat 1. szamti melleklete kera
II. A Hatarozat rendelkezesei egyebekben vahozatlanok. A Hatcirozat es jelen hatarozat a
tovabbiakban egyiittesen ervenyes.
A hatarozat ellen fellebbezesnek helye nines, annak fehilvizsgalatat — jogszabalysertesre hivatkozassal
— a Fofeliigyeloseihez a kozlestol szarnitott 30 napon beltil 3 peldanyban benyajtott, es a Fovarosi
Kozigazgatasi es Munkaiigyi Birosagnak cimzett keresettel lehet kerni.
A birosag a pert targyalason kivul biralja el, a felek barmelyikenek kerelmere azonban targyalast tart.
Az iigyfel a targyalas tartasat a keresetlevelben, illetve az alperesi ellenkerelem kezhezveteletol
szamitott 8 napon beliil irasban kerheti.

INDOKOLAS
A Fofeliigyeloseg az OKTF-KP/622-4/2016. es 14/7922-12/2013. iktatoszamokon modositott,
14/7922-6/2013. iktatoszamon kiadott hatarozataval (a tovabbiakban: Hatarozat) engedelyezte
Engedelyes reszere nem veszelyes hulladekok orszagos szallitisi tevekenyseg vegzeset.
Engedelyes 2016. majus 26-an erkezett leveleben tajekortatta a Rifeliigyeloseget a Hatarozatban
szerep16, a hulladekgazdalkodasi tevekenysegbe bevonni kivant targyi feltetelekben bekovetkezett
valtozasrol. Engedelyes tovabbi 3 db tij szallitojarmilvet kivan bevonni a hulladekgazdalkodasi
tevekenysegebe.
Engedelyes a kerelemhez csatolta az itj szallitojarmiivek ervenyes forgalmi engedelyenek masolatat.
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Tekintettel arra, hogy a szallitasi kapacitas boviilt, az engedelyezett hulladekok mennyisegeben pedig
valtozas nem tortent, igy a szallitasi kapacitas tovabbra is biztositott.
A Rifeliigyeloseg megallapitotta, hogy Engedelyes rendelkezik a szallitojarmiivek karbantartasahoz,
tisztitasahoz szakseges dokumentumokkal, tovabba Engedelyes a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg
tekinteteben kornyezetvedelini biztositassal rendelkezik, amely biztositas nem korlatozodik az egyes
szallitojarmiivekre, valamint Engedelyes telephelyere vonatkozoan a bejelentes-koteles tevekenyseg
nyilvantartasba vetelerol szolo dokumentum sem korlatoz6dik szallit6jarmiivelcre.
A FOfeliigyeloseg megallapitotta, hogy a Hatarozat mOdositasanak akadalya nincs, ezert a fentiekre
tekintettel a Hatarozatot Engedelyes kerelme alapjan a Fofeltigyeloseg a rendelkezo reszben foglaltak
szerint m6dositotta.
A hulladelcr61 szolo 2012. evi CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.) 79. § (4) bekezdes alapjan:
„A kiirnyezetvedelmi hatosag a hulladekgazdalkodasi engedelyt, valamint a nyilvcintartcisba vett
adatokat modosithatja vagy visszavonhatja."
A Fofeliigyeloseg illetekesseget es hataskoret a kOrnyezetvedelmi es tenneszetvedelmi hatosagi es
igazgatasi feladatokat ellatO szervek kijeloleserol szolo 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 2. § es 10. § g) pontja alapozza meg.
A Fofeliigyeloseg hatarozatat a Ht. 79. § (4) bekezdese alapjan horta meg.
A jogorvoslatra torten felhlvas a kozponti allamigazgatasi szervelcrol, valamint a Kormany tagjai es
az allamtitkarok jogallasarol szolo 2010. evi XLIII. torveny 1. § (2) bekezdes g) pont*, 5. § (2) es
(3) bekezdesen, a kozigazgatisi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi
CXL. torveny (a tovabbiakban: Ket.) 100. § (1) bekezdes e) pont* es (2) bekezdesen, 109. § (1)
bekezdes a) pontjan, a 71/2015. (HI. 30.) Korm. rendelet 1. §-ban foglaltakon alapul.
A FOvarosi KOzigazgatasi es Munkaiigyi Birosag illetekesseget a FiSfeliigyeloseg a polgari
perrendtartasrol sz616 1952. evi III. torveny (a tovabbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdese, hataskoret a
Pp. 22. § (2) bekezdese alapjan allapitotta meg. A keresetlevel benyiljtasanak hely& es idejet
a Pp. 330. § (2) bekezdese hatarozza meg. A targyalas tartasa iranti kerelem lehetosegeri51 val6
tajekortatas a Pp. 338. § alapul. Az illetek merteket az illetekekrol sz616 1990. evi XCHI. torveny
(a tovabbiakban: Itv.) 43. § (3) bekezdese allapitja meg. Az illetek feljegyzesn51 az Itv. 59. § (1)
bekezdese, illetve a 62. § (1) bekezdes h) pontja rendelkezik.
A hatarozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdes c) pontja es (3) bekezdese alapjan a kozlessel jogeths.
Budapest, 2016. Anus 1.
Bitsi Lajos
azgato megbizasabol

Dobrat Bal s
osztalyvezeto
Cimzettek:

1. MiReHuK8z Nonprofit Kft.
2. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal
Nepegeszsegilgyi Foosztaly
3. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei
Katasztrofavedelmi Igazgatosag
4. KOmyezetvedelmi hatosagkent eljar8 kormanyhivatalok
5. HNYR
6. Irattar
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Az OKTF-KP/622-6/2016. szamit hatarozat 1. szam6 melleldete

Engedelyes tulajdonaban es tizemelteteseben levO 66 db szallitojarmii (rendszamok: KTD-352,
KTD-354, KTD-355, MRW-764, MSS-497, MSS-498, MSS-501, MSS-502, MSS-508,
MSS-509, MSS-511, MSS-512, M77-312, NBC-757, NCF-091, NCF-092, NCF-093, NHU-658,
NHU-659, NHU-660, NHU-661, NHU-662, NHU-663, NHU-664, NHU-665, NHU-667,
NHU-668, NHU-669, NHU-670, NHU-671, NHU-672, NI-TU-673, NHU-674, NHU-675,
NHU-676, NHU-677, NHU-678, NHU-679, NHU-680, NHU-681, NJE-481, NJE-482, NJW-376,
NKA-714, NKA-715, NKB-125, NKB-132, NKK-680, NKK-715, NKK-761, NKK-762,
NKK-763, NKK-764, NKK-L967, NKK-968, NPP-951, NPP-952, NPP-953, WAW-870,
WAW-871, WAW-872, XXZ-334, XXZ-335; XXZ-336, XXZ-337, XXZ-338).
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