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HATÁ RÓZÁT

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 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, cégjegyzékszám: 01-09-466334, adószám 12120497-2-41, 
statisztikai számjel: 12120497-3700-113-01, nyilvántartási szám: 1359/1KOZ/2019., a továbbiakban. 
Közvetítő) kérelmének helyt ad. és mint nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos országos 
hulladékgazdálkodási - közvetítési - tevékenységet végző gazdálkodó szervezetet az alábbi 
adatokkal

nyilvántartásba veszi

I.

1 Közvetítő adatai:

Ország jel: HUN

Név: FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédeími 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.
KÜJ-azonositó: 100381159
Telephely: 1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2 210007/2 hrsz.
KTJ-azonosító: 101862722
Adószám: 12120497-2-41
KSH azonosító: 12120497-3700-113-01
Cégjegyzékszám: 01-09-466334
Nyilvántartási szám 1359/1KOZ/2019

2. A bejelentésért felelős személy adatai:

Név: Antalné Lengyel Tímea
Beosztás: Ügyvezető igazgató
Telefonszám: +36 30 860 7740
Fax: -
E-mail: lengyel.timea@ftszv hu

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a

Telefon (06-1) 224-9100 Fax (06-1) 224-9163
E mail: Qrszagosíí>ldt)atQ.sag@pest.gov,hu Web. http,7/vyww,kormanyhivatal.hu/hu/pest



3. A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok típusa, fajtája, jellege és 
mennyisége:

II.

Azonosító 
kód Megnevezés Mennyiség 

(tonna/év)

19

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET
KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ 
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem 
határozott hulladék

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 70000
Összesen: 70.000

Közvetítési tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), 
a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 
szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm rendelet (a továbbiakban Rendelet), valamint a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII 11.) Korm. 
rendelet alapján az alábbi feltételek mellett végezhető.

1) Közvetítési tevékenység jelen nyilvántartásba vétellel csak Magyarország területén 
végezhető.

2) Ha Közvetítőnek a közvetítés tárgyát képező hulladék a birtokába kerül, tevékenységét csak 
közvetítésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti. (Ht. 13. § (2))

3) Közvetítő a hulladékot ~ ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - csak 
kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 
gazdálkodó szervezetnek közvetítheti. (Ht. 13. § (3))

4) Közvetítő a hulladék hulladékkezelőhöz történő eljuttatásáért ugyanúgy felel, mintha a 
hulladék a birtokába kerülne. (Ht. 13 § (5))

5) Közvetítő - a Ht. 39. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján 
létrehozott szervezet nevében eljárva közvetítheti. (Ht. 13. § (6))

6) A hulladék szállítójának - jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve - 
hulladékszállítási engedéllyel kell rendelkeznie. (Ht. 14 § (1))

7) Közvetítő hulladékgazdálkodási tevékenységét a nyilvántartásba vételt követően kezdheti 
meg (Rendelet 4. § (2))

8) Közvetítő a nyilvántartásba vételt követően az adataiban bekövetkezett változást - a változás 
bekövetkeztétől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatóságnak köteles 
bejelenteni. (Rendelet 5. § (1))

9) Közvetítő tevékenysége folytatásának megszüntetését - a tevékenység megszüntetésének 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatóságnak köteles 
bejelenteni. (Rendelet 5. § (2))

10) Közvetítő tevékenysége során nem lépheti túl jelen határozatban szereplő éves 
mennyiségeket.

11) Közvetítőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló kormány rendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetnie.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 5B/a
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12) Közvetítő köteles a környezeti károk felszámolásom szolgáló biztosítási szcizödést a 
nyilvántartásba vétel időbeli hatálya alatt fenntmt.tm (Itt /I §)

13) A nyilvántartásba vétel időbeli hatálya: 2024. július 29. (Ht 79 § (2))

14) Jelen nyilvántartásba vételi határozat a hulladék szállítására nem jogosítja fel 
Közvetítőt. (Ht 14 §(1), (4))

Nyilvántartási szám: 1359/1KOZ/2019

Jelen nyilvántartásba vételre irányuló eljárásban a Kormányhivatal megállapítja, hogy 50.000,- f t, 
azaz ötvenezer forint összegű eljárási költség merült fel, amelyet Közvetítő megfizetett

Jelen nyilvántartásba vételi határozat megléte nem mentesít a jogszabályok által előírt egyéb 
engedélyek megszerzése illetőleg nyilvántartásba vételi kötelezettségek teljesítése alól.

Jelen egyszerűsített döntés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 
(a továbbiakban Ákr.) 81. § (2) bekezdése szerint mellőzi a jogorvoslatról szóló tájékoztatást.

INDOKOLÁS

Közvetítő 2019. július 23-án a Kormányhivatalhoz érkezett kérelmében a nyilvántartásba vételét kérte 
hulladékgazdálkodási tevékenységet végző Közvetítőként nem veszélyes hulladékok vonatkozásában

Közvetítő kérelmében igazolta a pénzügyi garanciáinak meglétét azzal, hogy elkülönített összeget 
zárolt az OTP Bank Nyrt-nél.

Közvetítő igazolta, hogy a Generált Biztosító Zrt.-nél 96100917123934900 kötvényszámon 
környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik

Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelem megfelelt az Ákr. 41. § 
(1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, így a Kormányhivatal sommás eljárást folytatott le és 
8 napon belül döntött.

A Kormányhivatal felhívja Közvetítő figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján 
felügyeleti díj megfizetési kötelezettsége van.

A Kormányhivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30 ) Korm rendelet 8 § és a 
10 § g) pontján alapul.

A Kormányhivatal a határozatot a Ht. 13. §-a, 14. §-a, 79. § (7) bekezdése, 80. § (2) bekezdése, 
Rendelet 3. §-a, az Akr. 80. § (1) bekezdése, 81 § (2) bekezdése, 112. §-a, 113 §-a, 114 §-a, 116. § 
(4) bekezdés d) pontja alapján hozta meg

A határozat az Akr 82 § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

Budapest, 2019. július 31.

Dr. Tárnái Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Bartus Adrienn s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hiteléül://
Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Környezetvédelmi és 1 errnószetvédehni Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a

Telefon (06-1) 224 9100 Fax (06 1) 224-9163
E mail uiszygpszoldhatos;ig(íí>pest.g9V hu Web: http flwww komianyhivptal bu/hu/pest


