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Targy: hlte eslt6st helyettesit6, 30 napos 6rv6nyLi

laviiiis utiin mlndslt6sre va16 fejogosit6s
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Pazonyi t6r 11.
4400

HATAROZAT

A Tresz-95 Kft. (4400 Nyiregyhaza Pazonyi t. 1 1 ) uzemanyagmer6k javitas utAni,30 napos 6rv6nyli
h lelesit6st heLyetteslt6 min6sltes v6gz6sere

2021. november 30-ig tetjogositom.

A m n6sil6st a gazdasdgi brsasdg bejelentett, 6s a mer6sugy hat6s6g 6ttal biztositott egy6ni ianIsito
ielle rendel(ezo alkalmazorta ts vegezl_erik

Jelen enged6 y - valamennyi fe t6tel folyamatos tejesit6se eset6n - ism6te t k6relemre
meghosszabbithat6, melyet az enged6ly lejarb el6tt egalabb 30 nappa kell hat6s6gomhoz benyujtan
Engedelyes a min6sites feladatok elliitdsa 6rdek6ben kdteies
. a hatalyos h te esites el6irasban fogla takat alkalmazni,
. hasznalati etalonjainak v sszavezetettsdget az e 6id m6don folyamatosan b ztositan
. nyivantartast vezetni a tanUslt6 rnatricak felhaszniilAsa16l,
. a szem6lyi alomenyban bekovetkez6 veltozasokat, illetve a nyorn6b6lyegz6 etLlnes6t, 6s annak

kdr0 menyeit ha ad6ktalanul beje enten ,. a tev6kenys6g fe ftggesztese, iletve megsz(lntet6se eset6n a felvett tanlslt6 le eket I napon
bel!l eadni,

. evenk6nt (december 1s-ig) beszamoln a talrgy6vben elv6gzeit min6sit6sekr6i.

Jelen haterozat ellen fellebbez6snek helye nncs, a hat6rozat elen az Ugyf6l a kozigazgatasi
tev6kenysegge okozott jogs6relemre hivatkozassal a KOz gazgat6si 6s lvlunkaugyi Bk6sagnak cimzett
es Budapest F6varos KormAnyhivataldhoz benyUjtott kefese ev6le kozigazgatasi pert indithat. A
kereseilevelei a hatarozat kozl6set6l szamitott 30 napon beliri, 3 pe d.inyban kelt beny0ltanj vagy alAnlott
kUldem6nvkeni postera adn

Felhivorn a figyelmet, hogy az elektronikus Ugyini6z6s 6s a bizalmi szolgeltatAsok eltalanos szaba yai16
sz6l6 2015. 6v CCXXll. t6rv6ny (a tov6bbiakban: E-Uoyint6z6si tv) atapjdn e ektronikus lton tdd6n6
kapcso aiiaddsra kdtelezelt minden beadvenyt lgy a keresetlevelet is kizard ag elektronikusan - az L
Lrqvinlezes tv.'ben 6s v6grehaliasi rendeleteiben meghatarozoit m6don - nytjthat be a bir6siighoz, 6s a
bir6sAg s elektronikusan k6zbesit a r6sz6re.

Arnennyrben a beadvdnyok elekkonikus ei6terjeszt6s6re koteles ielperes vagy a jogi k6pvisel6 a
kereset eve et nem elektronikus lton vagy elektron]kus []ton, de nem a jogszabAlyban meghatarozott
m6don terleszt e 6 a bir6s6g a kefesetlevelet visszar tasltia.
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Felhlvorn tov6bba a figyelrnet hogy ha egyik f6 sem k6rte targya as iartaset es azt a birdsdg sem tartla
sz0ksegesnek, a birdsag az !gy erdem6ben tergyalason kivul hataroz. A felperes a targyales tartaset a

keresetlevelben kerheti. A kdzigazgat6si perben a feleket jovedelmi 6s vagyoni viszonyalkra tekintei
n6lk0l i let6kfeljegyz6s i jog ilLet meg.

INDOKOLAS

Cimbeli gazdasdgi tdrsaszrg k6relmezte, hogy Budapest F6vdros Kof m,rnyhivatala iogositsa fel az
rizemanyagm6r6k 30 napos hitelesit6si he yettesliti min6sitesre. Kerelmez6 a feljogositashoz szilks6ges
el6iresokat megismerle 6s vallalja valamennyi feltetel betartasdt. A kere emnek a fendelkez6 r6szben
fog altak szerint helyt adok.

Haiafozatomat az altalenos kdzigazgatasi rendtartesr6l sz6lo 2016. evi CL ttirveny (a tovarbblakban:
Akr)80S(1)bekezdesen6sSl.S(1)bekezdesen,am6resugyr6lsz6l6'1991.6viXLVtdrvony7.S(7)
bekezdese es a meresugyr6l sz6l6 tdrv6ny vegrehajtdsdr6l szol6 12711991. (X.9.) Korm rendeetG S

(6) bekezd6se alapjan hoztam meg

Hataskorom 6s ilLet,akessegem a Budapest F6vdros Kormanyhivataldnak egyes ipari 6s kereskedelmL
rlgyekben e jA16 hat6segkent tdrt6n6 kijeldl6ser6l, va amint a terilleti meresugyi 6s m(szaki blztonsegi
hatosagokrdl szoo 365/2016 (Xl.29) Korm rende et 12. S (2) bekezd6s6nek k) pontjan aapul. A
fellebbezes lehetosdgdt az Akr. 116. S (1)-(2) bekezdese alapjen zeftan ki. A hat:rrozat elleni
jogorvosiatrol, igy a kdzlgazgat6si perinditas lehet6s6ger6l az Akt. 114. S (1) bekezd6se, vaLarn nt a
kdzigazgatdsi perrendtartesr6l 32616 2a17. evi L tdrv6ny (a tovabbiakban: Kp.) 39. S (1) bekezddse 6s
28 S a, iovabb6 a polgari perrendtartarsr6 szolo 2016.6vi CXXX. tdrveny (a tovarbbiakban: Pp.) 114. S
(2) bekezdese, a kdz gazgatdsi per tergyal6son klvLlll elbiralesar6 iletve a targya 5s tariesanak
felt6telei16l a Kp. 77. S (1) bekezd6se alapjan adtam taj6kozhtasi Az eLektronikus iton torten6
kapcsolattartasra kotelezettek tekintet6ben a keresetlev6l elektronikus ,ton idrten6 benyLijtasara
vonatkozO figyelem felhivzrst a Kp 29. S (1) bekezdesere tekintettel a Pp.608. S (1) bekezdese 6s az *
nqvintezesi iv. 9. S (1) bekezdese alapjen tettem.

A Kdzigazgat,rsl 6s ftrlunkaugyi Bir6sarg ileiekesseg6t a Kp 13.S (2) bekezdes c) ponla aLapitja meg.

Az ilLetekfeljegyzesi jogrbl az iLlet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi Xclll. t6rv6ny 62. S (1) bekezdes h) pontja

alapjan adtam iaj6koztatdst.
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