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HATÁROZAT
A "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69., adószám: 25894259-2-13, KÜJ
azonosító: 103522511, cégjegyzékszám: 13 09 185957, statisztikai számjel: 25894259-3821572-13) (a továbbiakban: kötelezett) figyelemmel a Budapest Főváros Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztályának 2018. október 30. napján kelt BP/FNEF-HKO/031807/2018. számú határozatára szükségellátás megszervezése érdekében
katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésére kötelezem
az alábbiak szerint:
1. az ellátandó gazdasági és anyagi szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás)
megnevezése:
a) az ingatlanhasználó által az ingatlanon gyűjtött települési vegyes hulladék,
b) az ingatlanhasználó által az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött települési hulladék
közül a biohulladék, ha a szükségellátás bevezetését megelőző hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás vagy ideiglenes ellátás magában foglalta az elkülönített biohulladék
elszállítását,
c) a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött
hulladék, ha a gazdálkodó szervezet a hulladék kezeléséről a szükségellátás
bevezetését megelőzően hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy ideiglenes
ellátás igénybevétele útján gondoskodott, valamint
d) a közterületen elhagyott települési vegyes hulladék
átvétele, elszállítása, hulladékkezelésre történő átadása.
2. az 1. pont szerinti tevékenység végzésének gyakorisága:
a) ingatlanhasználó által ingatlanon gyűjtött vegyeshulladék és zöldhulladék esetén a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet szerint;
b) elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék és lomhulladék esetén a 1250/2016. (V.
27.) Kormány
határozattal
elfogadott
Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Terv 2.4.1 c) és d) pontjaiban előírtak szerint;
c) közterületen elhagyott települési vegyes hulladék esetén a 2018. október 26-án
hatályos közszolgáltatási szerződés szerint.
3. az 1. pont szerinti szolgáltatás keretében a hulladék gyűjtésével érintett települések:
Acsa, Aszód, Bernecebaráti, Csomád, Csömör, Csörög, Csővár, Dány, Domony,
Erdőkertes, Fót, Galgagyörk, Galgamácsa, Gödöllő, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes,
Isaszeg, Kartal, Kemence, Kerepes, Kismaros, Kisnémedi, Kistarcsa, Kosd, Kóspallag,
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Letkés, Márianosztra, Mogyoród, Nagybörzsöny, Nagymaros, Őrbottyán, Penc,
Perőcsény, Pócsmegyer, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szigetmonostor, Szob,
Szokolya, Sződ, Sződliget, Tésa, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu,
Vácrátót, Valkó, Vámosmikola, Veresegyház, Verőce, Zebegény.
4. a szolgáltatás elvégzéséhez a szállítóeszközökről, technikai és személyi feltételekről a
kötelezett köteles gondoskodni.
A kötelezésem különösen az alábbiakra terjed ki:
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

azoknak a települési hulladékszállításhoz közvetlenül és a szolgáltatás teljesítéséhez
közvetve szükséges járműveknek és eszközöknek, amelyek a tulajdonában, birtokában
vannak, illetve amelyek felett egyéb jogviszony alapján rendelkezni jogosult, a
hatályos forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabályoknak megfelelő, az ezt
tanúsító okmányokkal, engedélyekkel, igazolásokkal üzemképes, üzemanyaggal
feltöltött állapotban a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban:
Igazgatóság) részére történő birtokba adására.
az 5. pontban meghatározott eszközök menetlevele, valamint fuvarlevele eredeti
példányának, valamint a futásteljesítményeket hitelt érdemlően alátámasztó
dokumentumnak az Igazgatóság részére történő átadására.
gondoskodni telephelyein, fióktelepein az 5. pontban meghatározott járműveknek és
eszközöknek a hulladékszállítási, hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódó
igénybevételen túli biztonságos, felelős őrzéséről.
a teljes működési területre vonatkozó heti járatterveknek szállítóeszközönként,
helyettesíthetőségük megadásával, valamint a járatok tervezett hulladékkezelési
átadási helyére vonatkozó adatok átadására.
a hulladékszállítás jogszerű és szakszerű ellátásához az 5. pontban meghatározott
szállítóeszközök üzemeltetéséhez szükséges kezelőket, valamint további, a
hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére, irányítására alkalmas személyzetet
biztosítani, akik kötelesek az Igazgatóság állományából kijelölt személy a szolgáltatás
teljesítéséhez kapcsolódó utasításait végrehajtani.
a 9. pontban meghatározott személyek munkavégzéséhez szükséges védőoltások,
érvényes egészségügyi orvosi, munkaköri alkalmasságot igazoló dokumentumok
eredeti példányának Igazgatóság részére történő bemutatására.
a 9. pontban meghatározott személyek oktatási, képzési, felkészítési, továbbképzési
terve eredeti példányának Igazgatóság részére történő bemutatására.
a munkavédelmi, kémiai és biológiai kockázatértékelést, a veszélyes gépek és
technológia munkavédelmi üzembe helyezésének, időszakos felülvizsgálatának a
dokumentációinak, továbbá a munkaruha, az egyéni védőeszköz juttatás rendjének,
valamint a munkavédelmi oktatások dokumentációja eredeti példányainak az
Igazgatóság részére történő bemutatására.
az Igazgatóság állománya, valamint az Igazgatóság vezetője által megbízólevéllel
ellátott személy kötelezett hulladékgazdálkodási létesítményeibe való belépésének és
tartózkodásának biztosítására.
biztosítani a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, azok
berendezései, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző személyzet
ellátásához, munkavédelméhez, valamint a járművek irányításához, tárolásához
szükséges infrastruktúra, eszközök, felszerelések és informatikai rendszerek
rendeltetésszerű és működésre alkalmas használatát, valamint az azokhoz való
hozzáférést, továbbá gondoskodni az öltöző-, tisztálkodó- és mellékhelyiségek
higiéniai előírásoknak megfelelő rendelkezésre állásáról, továbbá az Igazgatóság
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részére hitelt érdemlően nyilatkozni a székhelyén, telephelyein, fióktelepein, valamint
további hulladékgazdálkodási létesítményeiben a közüzemi mérőórák gyári számáról,
és az azokhoz tartozó aktuális óraállásokról.
15. a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő hulladékgazdálkodási létesítményben az 1.
pont szerinti szolgáltatás keretében gyűjtött hulladék szakszerű átvételére, tárolására és
kezelésére.
16. az 1. pont szerinti szolgáltatás elvégzéséhez szükséges előkészítő feladatokat 2018.
október 31-én 06:00 óráig, a jelen határozat szerinti további feladatokat a határozat
közlését követően haladéktalanul és visszavonásig folyamatosan teljesíteni.
17. az 5, 6, 8, 10, 11, valamint 12. pontban meghatározott dokumentumok átadására
vonatkozóan teljességi nyilatkozat tételére.
Fenti rendelkezéseim a kötelezett – cégjegyzésre jogosult tagján kívül – teljes személyi
állományára kiterjednek.
Rendelkezéseimet a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36200/1455/2018. ált.
számú határozatával összhangban kell alkalmazni.
Jelen döntésem a közléssel véglegessé válik, a döntésemmel szemben fellebbezésnek nincs
helye.
Jelen döntésemmel szemben közigazgatási per indítható a Budapest Környéki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság előtt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől
számított 30 napon belül elektronikus úton benyújtott keresettel.
Jelen döntésem a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajtandó.
A határozat visszavonásig érvényes.
INDOKOLÁS
A Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának 2018. október 30.
napján kelt BP/FNEF-HKO/03180-7/2018. iktatószámú határozatában hatóságomat arról
tájékoztatta, hogy a határozatában megjelölt településeken a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt súlyos közegészségügyi kockázat alakult ki.
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. § alapján, ha az egészségügyi
államigazgatási szerv határozattal megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásának kiesése miatt járványveszély vagy más súlyos közegészségügyi kockázat alakult
ki, a települési hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről az állami szerv
gondoskodik.
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek
kijelöléséről szóló 292/2013. (VII.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés
b) pontja alapján a szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok
ellátására a Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki.
A R. 6. § (2) bekezdése szerint a katasztrófavédelmi szerv szükségellátás körében folytatott
tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyhez nem kötött tevékenység.

4
Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk (6) bekezdése értelmében katasztrófavédelmi
feladatok ellátása érdekében mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére
kötelezhető.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 67. § (1) bekezdés a) pontja szerint a
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása érdekében a gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség kiterjed meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére vagy a
szolgáltatás igénybevételének tűrésére.
A R. 7. § (1) bekezdése alapján a katasztrófavédelmi szerv vezetője az egészségügyi
államigazgatási szervnek a Tv. 2. §-a szerinti döntését követően a katasztrófavédelmi
gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség elrendelésével haladéktalanul intézkedik a
hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről.
A fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
104. § (1) bekezdés e) pontja alapján hatósági eljárást indítottam.
A rendelkező rész 1. pontjában meghatározottakról a R. 6. § (1) bekezdésének megfelelően
rendelkeztem. A 2. pontban a gyakoriságot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe
tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.)
EMMI rendelet szerint, valamint a 1250/2016. (V. 27.) Kormány határozattal elfogadott
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 2.4.1 c) és d) pontjaiban előírtak
szerint határoztam meg.
A rendelkező rész 3. pontjában a hulladék gyűjtésével érintett településeket a Budapest
Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának 2018. október 30. napján kelt
BP/FNEF-HKO/03180-7/2018. iktatószámú határozatának rendelkező részében felsoroltakkal
összhangban határoztam meg, Vác és Szada települések kivételével. Ezen településekre
vonatkozó szolgáltatásról külön határozatban rendelkezem.
A R. 7. § (3) bekezdése értelmében a szolgáltatást a szolgáltatást elrendelő döntésben
megállapított helyen és időpontban, vagy a döntés közlésekor – a szolgáltatás alá vont
szállítóeszköz birtokba adásával – haladéktalanul teljesíteni kell.
A R. 7. § (4) bekezdése alapján a szolgáltatás teljesítésére a szállítóeszköz tulajdonosa,
birtokosa, illetve a szállítóeszközzel valamely jogviszony alapján rendelkezni jogosult
személy kötelezhető.
A R. 7. § (5) bekezdése szerint a szolgáltatás teljesítése során a kötelezettnek a szállítóeszköz
üzemeltetéséhez kezelőt kell biztosítania.
A R. 7. § (6) bekezdése értelmében a szállítóeszköz a rendeltetése szerint használható,
amelyet a hatályos forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabályoknak megfelelő,
üzemképes, üzemanyaggal feltöltött állapotban kell biztosítani.
A Tv. 3. § (4) bekezdése szerint a hulladékkezelő létesítmény üzemeltetője a települési
hulladék átvételét nem tagadhatja meg amiatt, hogy annak összegyűjtése és szállítása
ideiglenes ellátás vagy szükségellátás keretében történik.
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A R. 11. §-a alapján a szükségellátás körébe tartozó hulladék – a hulladéklerakással, valamint
a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott kivétellel – hulladéklerakón akkor rakható le, ha a hulladék olyan
fizikai, termikus, kémiai vagy biológiai előkezelési műveleten ment keresztül, amellyel a
hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hatása csökken. Ha az elszállításra kerülő
elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítható összetevőt tartalmaz, a hulladék kezelését
megelőzően gondoskodni kell a hasznosítható hulladék-összetevők szétválogatásáról.
A R. 2. §-a szerint a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az ideiglenes ellátáshoz vagy a
szükségellátáshoz kapcsolódó, hulladékszállításhoz és hulladékkezelésre történő átadáshoz
szükséges adatokat a katasztrófavédelmi szerv részére annak felhívására haladéktalanul átadja
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-a alapján elkészített munkavédelmi,
a kémiai és a biológiai kockázatértékelésben meghatározott adatokat.
A Kat. 69. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni
hátrányért kártalanítás jár.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
82. § (1) bekezdése szerint a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e törvényben
meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll
be.
A jogorvoslat tekintetében az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Tv. 1. § (4) bekezdése
alapján a hatósági eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
A Tv. 1. § (5) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntés a végrehajtás
felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Kat. 52. § l) pontja, Tv. 2. §-a, a R. 1. § (1) bekezdés
b) pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendelet 1. melléklet a) pontja biztosítja.
Budapest, 2018. október 30.
Branyiczky Márk tű. ezredes
igazgató
Terjedelme: 5 oldal
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