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Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 
3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145 

E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

 

Ügyintéző szervezeti egység: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

 

Iktatószám: HE-02/KVTO/05233-5/2018. 

Ügyintéző: Huszti Benjamin 

Telefonszám: 06 (36) 795-154 

 

Tárgy: a PLAN KG Kft. veszélyes hulladékok gyűjtési, kereskedelmi engedélyének módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

I. Az UD-Stahl Kft. (4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2.) – továbbiakban: Engedélyes – jogutódlása 

miatt 2018. december 1-én érkezett kérelmének helyt adok és az Észak-Magyarországi 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által a PLAN KG Kft. (továbbiakban: jogelőd) 

részére a ÉMIKTF:1148-5/2014.. számon kiadott  

veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére 

 

vonatkozó  

hulladékgazdálkodási engedélyt 

az alábbiak szerint 

módosítom: 

 

 A határozat II.1. pontjában az „Engedélyes azonosító adatai”-t teljes mértékben törlöm, és 

helyébe 2019. január 1. napjával az alábbiakat rögzítem: 

 

1. Az engedélyes azonosító adatai: 

Neve: UD-Stahl Kft. 

Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. 

Telephely: 3300 Eger, Tárkányi út 1164/10 

Cégjegyzékszám: 01-09-269129 

KSH azonosító: 12517613-4677-113-09 

KÜJ: 100 566 435 

KTJ: 100 899 253 

 

II. Jelen határozatom kizárólag a 1148-5/2014. számú alaphatározattal együtt érvényes. A 1148-

5/2014. számú határozat jelen engedélymódosítással nem érintett pontjai változatlanul 

érvényesek. 
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III. A határozat ellen – annak közlésétől számított – 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B.) 

címzett, de a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál (továbbiakban: Környezetvédelmi 

Hatóság) előterjesztett, elektronikus úton benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A 

fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról 

lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a 

kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak. 

 

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás díjának 50 %-a, azaz 

30.000,- Ft amelyet a Heves Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10035003-00299619-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a befizetés 

közlemény rovatában az ügyiratszám megadásával – átutalni, és az átutalási megbízás hiteles 

másolatát a Környezetvédelmi Hatóság részére meg küldeni. 

 

Fellebbezés hiányában a határozat a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül 

– véglegessé válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Engedélyes jogelődje részére nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és 

kereskedelmére vonatkozóan ÉMIKTF:1148-5/2014.. számú határozatában adott engedélyt az Észak-

Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség. 

 

Engedélyes a Környezetvédelmi Hatóságnak 2018. december 1-én megküldte az ÉMIKTF:1148-

5/2014. számú engedély módosítására irányuló kérelmét, amelyben jogutódlás miatt az engedélyes 

adatainak módosítását kérte 2019. január 1. napjával. 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a kérelem nem tartalmazta a hulladékgazdálkodási 

tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. 

(XII.29.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdése szerinti összes szükséges melléklete, ezért az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41.§ (2) bekezdésének 

megfelelően, a jogszabályban előírt határidőn belül, HE-02/KVTO/05233-2/2018. számon függő 

hatályú döntést hoztam. 

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE-02/KVTO/05233-3/2018. számú 

végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy kérelméhez nem csatolta a havária tervet, 

az üzemorvosi szerződést, a környezetvédelmi megbízottal kötött szerződést, a korábbi 
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hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló nyilatkozatot és a 30 napnál nem régebbi köztartozás 

mentességi igazolást. 

A hiánypótlási felhívásnak Engedélyes 2018. december 10-én eleget tett. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (4) bekezdése kimondja, 

hogy a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett 

adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 

szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés alapján „Ha a hulladékgazdálkodási 

engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának - a 

hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő - adataiban az engedélyben meghatározottakhoz 

képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást - annak bekövetkezésétől számított 

15 napon belül - a környezetvédelmi hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet 

érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a 

környezetvédelmi hatóság az engedélyt módosítja.” 

Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. melléklet 

4.1., 4.5., 11. és 38. pontjai szerinti igazgatási szolgáltatási díjat – 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forintot 

– 2018. december 4-én történ átutalással megfizette. 

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem és a benyújtott dokumentációk alapján, az ÉMIKTF:1148-

5/2014. számú veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosította. 

Határozatomat a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A.§ (1) 

bekezdésében, valamint a 9.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben és illetékességemben 

eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdés és 81. § (1) bekezdés rendelkezései szerint hoztam meg. 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, valamint 116. § (1)-(2) bekezdései és a 118. §-a alapján 

rendelkeztem. A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. 

melléklet 4.1., 4.5., 11. és 38. pontjainak figyelembevételével, a 2. § (5) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

 

 

 

 dr Koncz Judit 

 állami tisztviselő 

Kapják: 
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1. Titán Csillag Kft. - 12453137 

2. Irattár 


		2018-12-10T16:22:20+0100
	SD-DSS Signature id-85f44b834f80dbf5a32ce90e3b86c593


		2018-12-10T16:22:20+0100
	SD-DSS Signature id-85f44b834f80dbf5a32ce90e3b86c593




