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KISTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 IGAZGATÁSI IRODA 

  

Ügyintéző: Kozma Sándorné                                                  Ügyiratszám: 9040-2/2018.  

Telefon: 28 470-711/117                                                         Tárgy: Éltex Kft. telepengedély 

Email: maria.kozma@kistarcsa.hu                             köteles ipari tevékenység          

                                                                                                           módosítás 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Az Éltex Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. (a továbbiakban Kft.) gazdasági szervezet 

cégjegyzékszáma: 09-09-002333, adószáma:11148177-2-09, székhelyében történt 

címváltozást 4032 Debrecen, Péchy M. u. 46. számról 4028 Debrecen, Weszprémi u.2/A/2.  

számra módosítom, és a nyilvántartáson átvezetem. 

 

a Kistarcsa belterület 5401 hrsz. természetben a Kistarcsa, Külső raktár krt. 11. szám alatt 

jelenleg is működő ipari telepet  a  

 

38.11 TEÁOR'08  Nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

38.21 TEÁOR'08  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, valamint  

38.12 TEÁOR'08  Veszélyes hulladék gyűjtése 

38.22 TEÁOR'08  Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  

20.41 TEÁOR'08' Tisztítószer gyártás 

52.10 TEÁOR’08’ Raktározás, tárolás  
tevékenység gyakorlására, változatlan 3/2013. nyilvántartási számmal a 

telepengedélyezésben  közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai alapján nyilvántartásba 

veszem. 

 

A telep használatának jogcíme: Bérlet 

A telep üzemeltetésének időtartama: Hétfő-péntek: 06.00-22.00 óráig  

                                                                 

 

A 1825-9/2013. ügyiratszámú alaphatározatban a telepengedélyezésben közreműködő 

szakhatóságok:  

Budapest Főváros Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság V-S-

003/3638/2013. számú állásfoglalása: 

 A telephelyre el kell végezni a hatósági villamos biztonsági felülvizsgálatot, vagy az 

arról készült jegyzőkönyvet be kell mutatni a hatóság részére. Határidő: 2013. 05.20. 

 A jelzett tevékenységek bővülése, módosítása esetén az ügyelet engedélyezési 

kötelezettség terheli, amennyiben: 

 külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó 

berendezést  

 külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes 

folyadék tárolására szolgáló tartályt 

 ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó 

 cseppfolyós, vagy cseppfolyósított, illetve sűrített gáz üzemanyagtöltő 

berendezést létesít 

 illetve összesen legalább 50 kVA beépített teljesítményű, 0,4 kV, vagy annál 

nagyobb feszültségű beépített villamos vételezést alkalmaz. 
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 Létesítmények tervezésekor, engedélyezésekor, építésekor a vonatkozó jogszabályok 

és szabványok előírásain kívül a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a 

mérésügyi  és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII.27.) Korm. 

rendeletében, valamint a 321/2010.(XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Rendeletek) előírt műszaki biztonsági engedélyezési eljárások lefolytatását kell a 

Hatóságomtól kérelmezni. 

 Engedélyes az engedély tárgyát képező telephelyen, gépet, villamossági terméket, 

gázkészüléket, nyomástartó valamint szállítható berendezést, tárolótartályt, 

potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezést, 

csak akkor alkalmazhat, ha az a rendeltetésszerű használat mellett nem veszélyezteti 

személyek (és állatok) életét, testi épségét, egészségét és a vagyonbiztonságot, 

továbbá megfelel a vonatkozó külön rendeletekben meghatározott alapvető biztonsági 

és egészségvédelmi, valamint az elektromágneses összeférhetetlenségre vonatkozó 

előírásoknak. 

 A R-ben kapott felhatalmazás alapján a műszaki-biztonsági követelmények megtartása 

érdekében műszaki-biztonsági hatósági jogkört gyakorol, hatásköre kiterjed a felsorolt 

berendezésekre, létesítményekre. Továbbá BFKH a hivatkozott rendelet szerinti, 

külön jogszabályokban meghatározott, berendezéseket, rendszereket piacfelügyeleti 

eljárás keretében jogosult ellenőrizni. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járás Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet XIV-

R-034/01313-3/2013. számú állásfoglalása:  

 A hulladékok átvétele , kezelése nem járhat a környezet - talaj, talajvíz, levegő - 

szennyeződésével 

 A beszállított hulladékok feldolgozását folyamatosan  kell végezni a zsúfoltságot 

kerülni kell. 

 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF 

19609-1/2013. számú szakhatósági állásfoglalása:  

 

 A beszállított és az esetlegesen keletkező hulladékok gyűjtését, mozgatását, 

szállítását környezetszennyezést kizáró módon kell megoldani, az adott 

hulladékfajtára érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetnek kell 

átadni.  

 A  tevékenység során esetlegesen keletkezett környezetszennyezést haladéktalanul 

meg kell szüntetni. (pl.: gépjárműből esetlegesen elfolyó olajok vagy akkumulátor 

savak, amelyek haladéktalan feltakarítása érdekében kármentő eszközöket, 

anyagokat kell a telephelyen tartani.) 

 A hulladék átadására vonatkozó bizonylatokat, veszélyes hulladék estében „SZ” 

jegyeket, a telephelyen meg kell őrizni.  

 Gépjárműmosás a telephelyen nem végezhető.  

 A hulladékok szél általi elhordását meg kell akadályozni.  

 A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának 1 példányát meg 

kell küldeni a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségnek (a továbbiakban: Felügyelőség). 

 A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.  

 A keletkezett hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint be kell 

tartani. 
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 A Felügyelőség által Engedélyes részére kiadott hulladékkezelési engedélyekben, 

valamint a nem veszélyes hulladék begyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban foglaltakat maradéktalanul 

be kell tartani. 

 

A tisztítószer gyártás tevékenységgel történő bővítéshez a telepengedélyt  a Pest Megyei 

Kormányhivatal Gödöllői Járás Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet PE-07R/034/00542-

3/2013. számú, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség KTVF 19609-5/2013. számú, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség 795-7/2013/GÖDHAT. számú  

kikötésnélküli szakhatósági állásfoglalásai   alapján adtam meg. 

 

A korábban kiadott telepengedélyt  bevonom, a Kft-t kötelezem, hogy a, 3/2013.  

nyilvántartásba vételről szóló 2017. augusztus 22. napján kelt 11915-2/2017. ügyiratszámú 

határozatot hatóságomnál adja le. Kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését 

követő 8 napon belül tegyen eleget.                                                         

 

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei 

Kormányhivatalnak címzett (1052 Budapest, Városház u. 7), fellebbezéssel lehet élni. A 

fellebbezési eljárás díja 6.000,-Ft, amelyet a Kormányhivatal 10023002-00299671  számú 

főszámlájára átutalással kell megfizetni.  

I N D O K O L Á S 
 

Hatóságom az Éltex Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.  – Kistarcsa 5401 hrsz. természetben a 

2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 11. szám alatt folytatott telepengedély köteles ipari 

tevékenység folytatására engedélyt adott. A Kft. hatóságom felé bejelentéssel él, mivel 

székhelyében változás állt be, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Mivel a 

változás a benyújtott cégbírósági bejegyzéssel igazolásra került, ezért a módosításnak 

akadálya nincs. 

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 

és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

10. § (1) –(2) bekezdése értelmében: 

„ Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a 

nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység 

változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

 (2) A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység 

esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott 

telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad 

ki.” 

  

Ennek megfelelően a rendelkező részben  foglaltak szerint döntöttem. 

 

A gazdálkodó szervezet a határozatot vagy annak másolatát köteles a telephelyen tartani és azt 

az ellenőrzések során bemutatni, illetve a 1825-9/2013. ügyiratszámú alaphatározatban foglalt 

telepengedélyezésben közreműködő szakhatóságok állásfoglalásait a tevékenysége során 

kötelező betartania. 
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Tájékoztatom továbbá, hogy a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változását, 

valamint a tevékenység megszüntetését a Korm. rendelet 10. § (1) és (4) bekezdése alapján 

haladéktalanul köteles írásban bejelenteni. 

 

A határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a és 116.§ (1) bekezdése, és (2) bekezdés 

a) pontja  biztosítja. 

 

Az Ákr. 118. § -a értelmében: „(1) Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, 

tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó 

jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

 (2) 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. 

 (3) A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó 

hatóságnál lehet előterjeszteni.” 

 

A fellebbezési illeték mértékét a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás 

díjáról szóló 35/1999.(X.13.) BM rendelet ( a továbbiakban: BM rendelet) 1.§ (2) bekezdése 

tartalmazza. 

 

A BM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében: "A díjfizetési kötelezettség az eljáró hatóság 

pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a költségvetési számlájára történő átutalási 

megbízással teljesíthető."  

 

Hatóságom illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontja, hatáskörét a  Korm. rendelet 3. 

§ (1) bekezdése biztosítja. 

 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. 

 

 

Kistarcsa, 2018. július 16.                                                       

 

                                    

 

 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

Tomeczné Brancs Katalin 

igazgatási irodavezető 

   





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Tomeczné Brancs Katalin


Egyedi azonosítója: tomeczne-brancs.katalin@kistarcsa


Beosztása: -


Szervezeti egység megnevezése: Igazgatás


Hivatal megnevezése: -


A hitelesítés időpontja: 2018-07-16T15:23:51+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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