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Kormányhivatal
Ügyiratszám: PE/KTFO/00423-1/2020.
Elöiratszám: PE/KTFO/04716/2019.
Ügyintéző: Varga András
Telefon: (06-1)224-9100

Tárgy: Az
FTSZV
Kft.
részére
kiadott
hulladékgazdálkodási engedély módosítása
Hív. szám: Melléklet: 1. számú melléklet

HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormány hivatal (a továbbiakban: Kormány hivatal) az FTSZV Fővárosi
Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1138
Budapest,
Váci
út
182.,
KÜJ:
100381159,
telephely:
1211
Budapest,
Nagy-Duna sor 2. 210007/2 hrsz., KTJ: 101862722, adószám: 12120497-2-41, statisztikai számjel:
12120497-3700-113-01, cégjegyzékszám: 01-09-466334, nyilvántartási szám: 1398/2KER/2019.,
a továbbiakban: Engedélyes) részére a PE/KTFO/04716-9/2019. ügyiratszámon kiadott
hulladékgazdálkodási - nem veszélyes hulladékok országos szállítására és kereskedelmére
vonatkozó - engedélyt (a továbbiakban: Határozat) - Engedélyes kérelmére -

módosítja

az alábbiak szerint:
I.

A Határozat rendelkező rész 3.) pont alatti táblázatának alábbi sorai törlésre kerülnek.

19 07 03

lulladéklerakóból
származó
<ülönbözik a 19 07 02-től

A hulladékgazdálkodási
mennyisége összesen:
II.

tevékenységbe

csurgalékvíz,

bevonható

amely

hulladékok

50.000

53.000

A Határozat rendelkező rész 3.) pont alatti táblázat törölt sorai helyébe az alábbi sorok
kerülnek.

19 07 03

hulladéklerakóból
származó
különbözik a 19 07 02-től

A hulladékgazdálkodási
mennyisége összesen:

tevékenységbe
"
~

csurgalékvíz,

bevonható

amely

hulladékok

120.000

123.000

III.

A Határozat rendelkező rész 7.) b) pontjában hivatkozott 1. számú melléklet törlésre
kerül és helyébe jelen határozat 1. számú melléklete kerül.

IV.

A
Budapest
Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi
Főosztály
BP/FNEF-TKI/00096-14/2019. iktatószámon a dokumentáció alapján megállapította, hogy
az engedély módosításának - környezet-egészségügyi szempontból - akadálya
nincsen.

V.

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

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
E-mail cím: orszaqoszoldhatosaa@pest.aov- hu, Web: http ://www.kormanyhivatal. hu/hu/pest

Jelen hulladékgazdálkodási engedély módosítási eljárásában a Kormányhivatal megállapítja, hogy
70.000,- Ft, azaz hetvenezer forint összegű eljárási költség merült fel, melyet Engedélyes
megfizetett.
A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az kézbesítéssel
véglegessé válik, ellene közigazgatási per indítható - az okozott jogsérelemre hivatkozással - a
közléstől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett,
de a Kormány hivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén
elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek
bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS
Engedélyes a Határozat alapján végzi a nem veszélyes hulladékok országos szállítási és
kereskedelmi tevékenységét.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet) 10. § g) pontja alapján a nem veszélyes hulladékok országos szállítási és kereskedelmi
tevékenységre vonatkozó engedély módosítása a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik.

Engedélyes a Kormány hivatalhoz 2019. december 2-án érkezett kérelmében a Határozat
módosítását kérte a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok tekintetében, valamint
a hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont tárgyi eszközök tekintetében. Engedélyes
2019. december 2-án tájékoztatta a Kormány hivatalt a Határozatban szereplő tárgyi feltételekben
bekövetkezett változásról. Engedélyes 2 db tulajdonában lévő szállítójármű bevonását kérte.

Engedélyes csatoltan megküldte a hulladékgazdálkodási
szállítójárművek érvényes forgalmi engedélyeinek másolatát.

tevékenységbe

bevonni

kívánt

Engedélyes igazolta, hogy a módosítási eljárás során 70.000,- Ft-ot, azaz hetvenezer forintot
igazgatási szolgáltatási díj jogcímén megfizetett a Kormány hivatal számlájára, a környezetvédelmi
és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM
rendelet 2. § (1) bekezdésének előírása, valamint 1. melléklet 4.2. és 37. pontjai alapján.
Engedélyes csatoltan megküldte a Vedox Kft.-vei (székhely: 2900 Komárom, Sport utca 28/A.) kötött
a szállítójárművek tisztítására vonatkozó szerződés másolatát, amely szerződés kiterjed a
hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont összes szállítójárműre.
Engedélyes igazolta a Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)
nyilatkozatával, hogy Engedélyes a saját tulajdonú szállítójárművek belső tartály mosását
a 1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2. alatt végezheti.
nyilatkozatával a szállítójárművek tisztítására vonatkozóan, amely nem korlátozódik az egyes
szállítójárművekre és azok mennyiségére.

A Kormány hivatal megállapította, hogy Engedélyes rendelkezik a M-U-T Hungária Kft.-vei (székhely:
2851 Kömye, Iparcentrum u. 3.) kötött a szállítójármüvek karbantartására vonatkozó szerződéssel,
amely nem korlátozódik az egyes szállítójárművekre és azok mennyiségére.
A Kormány hivatal megállapította, hogy Engedélyes rendelkezik a Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának Jegyzője által 07/1486-4/2018 számon módosított, 07/1486-1/2018. számon
kiadott bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolással, amely
alapján Engedélyes 2310 Szigetszentmiklós, ATI Sziget Ipari Park 1323. ép.12001/92 hrsz-ú
ingatlanon az üres szállítójárművek karbantartását végezheti.
A Kormányhivatal megállapította, hogy Engedélyes rendelkezik a Generáli Biztosító Zrt. által
96100917123934900 kötvényszámon kiadott környezetszennyezési felelősségbiztosításra kiterjedő
kötvénnyel, amely nem korlátozódik az egyes szállítójárművekre és azok mennyiségére.
A Kormányhivatal megállapította, hogy Engedélyes rendelkezik a szállítójárművek tárolására
vonatkozóan
Budapest
Főváros XXI.
Kerület Csepeli
Polgármesteri
Hivatal
által
Vll-28807-2/2018.
iktatószámon
módosított,
VII-26207-34/2017.
ügyiratszámon
kiadott
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
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bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolással, amely alapján
Engedélyes telephelyén az üres szállítójármüvek tárolhatók.

A Kormány hivatal a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. §-a és 8. melléklet I. táblázat 4. pontja
alapján 2019. december 9-én megkereste az ügyben a Budapest Főváros Kormány hivatala
Népegészségügyi Főosztályát, aki BP/FNEF-TKI/00096-14/2019. iktatószámon az alábbiakat
állapította meg:

„Az FTSZV Kft. a Kormányhivatal által PE/KTFO/04716-9/2019. számon kiadott nem veszélyes
hulladékok országos szállítási és kereskedelmi engedélyével rendelkezik. A cég a „19 07 03
azonosító kódszámú, hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-töl"
típusú hulladék mennyiségét kívánja növelni 50.000 tonna/év mennyiségről 120.000 tonna/év
mennyiségre.
A fenti kódszámú hulladékot a Kft. saját tulajdonú tartályos szállítójárművekkel kívánja szállítani. A
hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás lefolytatása után került beszerzésre 2 db új
szállítójármű, amelyekre vonatkozóan a Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri
Hivatal hatósági bizonyítványokat állított ki, miszerint a telephely 3,5 t őssztömeget meghaladó
gépjárművek tárolására alkalmas.

Az FTSZV Kft. 1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2. sz. alatti telephelyén a Fővárosi Vízművek Zrt. és
az FTSZV Kft. között létrejött Mellékszolgáltatási szerződés 5. pontja alatti szolgáltatás nyújtása
változatlanul kiterjed az FTSZV Kft. saját tulajdonú szállítójárművei belső tartálymosásának
engedélyezésére.
Az összes szállítójármű külső és belső mosását, tisztítását szintén változatlanul a Vedox Kft. végzi
az általa vagy alvállalkozói által üzemeltetett telephelyeken található járműmosókban. A járművek
karbantartása a M-U-T Hungária Kft. és az FTSZV Kft. saját gépjárműjavító- és karbantartó
műhelyében történik.
A dokumentáció alapján megállapítottam továbbá, hogy az engedély módosításának - környezet
egészségügyi szempontból - akadálya nincsen.”

Engedélyes kapacitásszámítással igazolta, hogy a szállítási kapacitás az engedély módosítását
követően is biztosított.
A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (4) bekezdés alapján:

„A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett
adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.”
A Kormány hivatal megállapította, hogy a Határozat módosításának akadálya nincs, ezért a fentiekre
tekintettel a Határozatot Engedélyes kérelme alapján a Kormányhivatal a rendelkező részben
foglaltak szerint módosította.

A Kormányhivatal a módosítási eljárás során PE/KTFO/04716-11/2019. ügyiratszámon függő
hatályú döntést adott ki Engedélyes részére, melyhez 2020. január 26. napját követően az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
43. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak Joghatások, tekintettel arra, hogy a
Kormány hivatal az ügyben - jelen határozat meghozatalával - érdemben döntött.
A Kormány hivatal illetékességét és hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § g)
pontja alapozza meg.

Az Ákr. 124. §, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a
költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességröl szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdés 2. pont alapján az eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. A fentiek
értelmében a Kormány hivatal az eljárási költségről a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Kormány hivatal a határozatát az Ákr. 80. § (1) valamint 81.§ (1) bekezdése, valamint a Ht
79. § (4) bekezdése alapján hozta meg.
Jelen határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A
közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a Kormányhivatal a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 4. § (1) és 13. § (1) bekezdései
alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
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alapján került meghatározásra. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a
Kp. 77. §-án alapul, amely szerint ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja
szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben
az alperes a véd iratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az
elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján az országos illetékességű környezetvédelmi hatóság a
Kormányhivatal.
A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

Budapest, 2020. január 24.

Dr. Tárnál Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Vörös Viktor
főosztályvezető helyett

Bujtor Tibor s. k.
osztályvezető

A kiadmány hiteléül: /
Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca SB/a.
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A PE/KTFO/00423-1/2020. számú engedély 1. számú melléklete
Engedélyes tulajdonában lévő 32 db szállítójármű (rendszámok: FZM-001, HKC-365,
HMT-194, HMT-195, HMT-281, HMT-282, HMT-283, LPG-884, LYT-782, LZD-596, MCC-881,
MCC-882, MCC-883, MCW-986, MCX-039, MCX-040, MCX-051, MCX-078, MCX-086,
MCX-089, MCX-091, MCX-092, MCS-554, MDH-635, MHJ-887, NIG-706, NRD-875, MIT-488,
PST-558, RBV-315, RNT-942, WED-180).

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax; (06-1) 224-9163
E-mail: orszaqQszotdhatosaq@pest.gov.hu Web: http://www.kormanvhivatal.hu/hu/pest

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti Iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges

záradékolás megjelenítését szolgálja.

