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BORSOD-ABAVEMPLEN MEGYE1 
KORivt NYHIVATAL 

MISKOLCI JAR/Ur H IVATALA 

Ugyiratszam: B0-08/KT/12011-8/2018. 

Ogyintez6: Karlowits-Juhasz Tames 

Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a Miskolc, Bogancs utca 0156/22 

hrsz. 	alatti 	telephelyen, 	mint 

hullaclekudvarban tarten6 veszelyes 

hullaclekok gyajtesere vonatkoza 

hullaclekgazdalkodasi engedely 

Hiv. szarn: 63337/2018. 

Ogyintez6j0k: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

I. A BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 

(3527 Miskolc, Besenyoi tat 26.) — tovabbiakban engedelyes — kerelmenek helyt adok es reszere a 

11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok 

jjkleLe 

vonatkoza 

(gyajt6kent tOrten6 atvetelere) 

hulladekgazdalkodasi engedelyt megadom. 

  

II. Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg fobb jellemz6i 

1. 	Az engedelyes azonosit6 adatai 

Neve: 

KSH azonosito: 

Szekhely: 

KUJ: 

Telephely: 

KTJ: 

Telepengedely—

nyilvantartasi szama: 

BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 

KOzszolgaltato Nonprofit Kft. 

25975936-3821-572-05 

3527 Miskolc, Besenyoi tat 26. 

103542715 

3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz. 

101811476 

0063/2013. (Miskolc Megyei Jogti Varos Onkormanyzat JegyzOje) 

Az irat Ogyiratszarna: HA. 211.665-1/2013. 

ICOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelml Foosztely 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4, Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36.46) 517-399 

• I. 



2 

2. Az enoedelvezett hulladekoazdalkodasi tevekenyseg 

Meonevezese gyiijtes a hulladekr6I sz616 2012. evi CLXXXV. torveny (Ht.) 
2. § (1) bek, 17. pontjaban foglaltak szerint, illetve 17a. pontjaval osszefUggesben. 

GyOjtes (Ht. 2. § (1) bek. 17, pont): a hulladek OsszegyOjtese hulladekkezelo letesitmenybe 
tOrteno elszallItas celjab61; a gyOjtes magaban foglalja a hulladek elozetes valogatasat es elozetes 
tarolasat is. 

GyOjto (Ht. 2. § (1) bek, 17a. pont): olyan gazdalkod6 szervezet, amely a hulladekot a 
nullaciekbirtokost61, illetve hullaclekgazdalkodasi letesitmenyekbol OsszegyOjti, atveszi. 

TerUleti hatalva: az engedelyes 3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz, alatti telephelye 
(hulladekgyUjto udvar). 

3. Hulladektfpusok es -mennyiseoek (kizar6lad a hatjeov0 kodszamokkal meoiel6Itek) 

Azonosito 
k6d HuHada megnevezese Mennylseg 

(t/ev) 

02 

MEZOGAZDASAGI, 	KERTESZETI, 	AKVAKU LTO RAS 
TERM ELESBOL, 	 ERDOGAZDALKODASBOL, 
VADASZATBOL, 	HALASZATBOL, 	ELELMISZER- 
ELOALLITASBOL 	ES -FELDOLGOZASBOL 	SZARMAZO 
HULLADEK 

02 01 mezogazdasag, 	kerteszet, 	akvakultOras 	termeles, 
erclogazdalkodas, vadaszat es halaszat hulladeka 

02 01 08* veszelyes anyagokat tartalmaz6, agrokemiai hulladek 20 

08 

BEVONATOK (FESTEKEK, 	LAKKOK ES ZOMANCOK), 
RAGASZTOK, TOMITOANYAGOK ES NYOMDAFESTEKEK 
GYARTASABOL, KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL 
ES FELHASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK 

08 01 
festekek 	es 	lakkok 	gyartaseb61, 	kiszereleseb61, 
forgalmazasab61 	es 	felhasznalasab61, 	valamint 	ezek 
eltavolltasabolszarmaz6 hulladek 

08 01 11* szerves 	oldeszereket 	vagy 	mas 	veszelyes 	anyagokat 
tartalmaz6 festek- es lakk-hulladek 15 

08 01 17* 
festekek 	es 	lakkok 	eltavolftasab61 	szarmaz6, 	szerves 
oldoszereket vagy egyeb veszelyes anyagokat tartalmaz6 
hulladek 

15 

08 01 21* festekek es 	lakkok eltavolltasara 	hasznalt, 	hullaclekka valt 
anyagok 15 

08 03 nyomdafestekek gyartasab61, kiszerelesebtil, forgalmazasab61 
es felhasznalasab6lszarmaz6 hulladek 

08 03 17* veszelyes anyagokat tartalmaz6, hulladekka valt toner 20 

08 04 
ragasztak 	es 	tornft6anyagok 	gyartasab61, 	kiszerelesebol, 
forgalmazasab61 es felhasznalasab61 szarmazo hulladek (a 
vlzhatlan(t6 termekeket is beleertve) 

08 04 09* szerves 	oldoszereket 	vagy 	mas 	veszelyes 	anyagokat 
tartalmaz6 ragaszt6k, tOmItaanyaaok hulladeka 10 

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 

09 01 11* 
egyszer hasznalatos fenykepezOgep, amely a 16 06 01, a 16 
06 02 vagy a 16 06 03 azonoslto k6ddal jelolt tetelekhez 
tartozo aramforrast is tartalmaz 
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13 
OLAJHULLADEK 	ES 	A 	FOLYEKONY 	UZEMANYAG 
HULLADEKA (kiveve az etolajokat, valamint a 05, a 12 es a 
19 focsoportokban meghatarozott hulladekot) 

13 02 motor-, hajt6m0- es kenoolaj hulladek 

13 02 05* asvanyolaj 	alapu, 	klarvegyOlatet 	nem 	tartalmaz6 	motor-, 
hajt6rn0- es ken6olaj 45 

13 02 06* szintetikus motor-, hajt6m0- es kenoolaj 22,5 
13 02 07* bioI6• iaila. kOnn en lebom16 motor-, hajt6m0- es kenoolaj 22,5 

15 
CSOMAGOL 'SI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 
TORLOKENDOK, SZCIROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 

15 01 csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyiljteitt 
telepOleslcsomagolasi hulladekot) 

15 01 10* veszelyes anyagokat maradekkent tartalmaz6 vagy azokkal 
szennyezett csomagolasi hulladek ,  225 

15 01 11* 
veszelyes, szilard por6zus matrixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 
fernbol 	kesalt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	ki0rOlt 
hajt6gazos palackokat 

22,5 

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kozlekedes 	(szallitas) 	ktilOnboz6 	tertileteirol 	szarmaz6 
hulladekka valt gepjarm0 (ideertve a terepjar6 jarmCivet is), a 
hulladekka 	valt 	gepjarm0 	bontasabol, 	valamint 
karbantartasab61 	szarmazo 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
focsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 07* olajszCiro 2,5 
16 01 13* fekfolyadek 2,5 
16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fagyall6 folyadek 20 
16 02 elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka 

16 02 11* kl6r-fluor-szenhidrogeneket 	(HCFC, 	HFC) 	tartalmaz6 
hasznalatbol kivont berendezes 20 

16 02 13* 
veszelyes 	anyagokat 	tartalmaz6 	kiselejtezett 	berendezes, 
amely 	k016nbOzik 	a 	16 	02 	09-tol 	16 	02 	12-ig 	terjed6 
hullaclektfpusokt61 

20 

16 06 elemek es akkumulatorok 
16 06 01* Olomakkumulatorok 100 
16 06 02* nikkel-kadmium elemek 20 
16 06 03* higanyt tartalmaz6 elemek 20 

20 

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, 
IPARI 	ES 	INTEZMENYI 	HULLADEK), 	IDEERTVE 	AZ 
ELKOLONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS 

20 01 elk0kinftetten gyOjtOtt hulladek frakci6k (kiveve a 15 01) 
20 01 13* old6szerek 5 
20 01 14* savak 5 
20 01 15* lugok 5 
20 01 17* fenykepeszeti vegyszer 5 
20 01 19* nOvenyvado szer 5 
20 01 21* fenycsOvek es egyeb higanytartalmii hulladek 15 
20 01 23* kl6r-fluor-szenhidrogent tartalmaz6 kiselejtezett berendezes 5 
20 01 26* olaj es zslr, amely k016nbOzik a 20 01 25-tol 15 

20 01 27* 30 
veszelyes anyagokat tartalmaz6 festekek, tintak, ragasztok es 
gyantak 

20 01 29* veszelyes anyagokat tartalmaz6 mos6szer 15 

20 01 33* 
elemek es akkumulatorok, amelyek kOzOtt a 16 06 01, a 16 06 
02 vagy a 	16 06 	03 	azonosito 	kaddal jelolt elemek es 

	 akkumulatorok is megtalalhatok 
80 
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veszelyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elektrornos es 
20 01 35* elektronikus berendezesek, amelyek knlenbeznek a 20 01 21- 100 

Wes a 20 01 23-t61 
20 01 37* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fa 27 

A gyQjtokent atvehet6 veszelyes hulladek Osszes mennyisege 750 t/ev. 

4. 	A tevekenyseg mOszaki es kOrnyezetvedelmi lelrasa a benyUitott dokumentaci6ban foglaltak 
szerint.  

Engedelyes a 3521 Miskolc, Sogancs utca 0156/22 hrsz, alatti telephelyen (hulladekgy0jt6 udvar) 
a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok gyOjtesevel foglalkozik. 

A 3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz. alatti telephelyet Miskolc Megyei JogU Varos 
Onkormanyzat JegyzOje — nem veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi engedely koteles 
gynjtese, hasznosltasa, artalmatlanftasa, valamint veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi 
engedely kOteles gyajtese, hasznos1tasa, artalmatlanftasa bejelenteshez kotott ipari 
tevekenysegekre vonatkoz6an — HA. 211.665-1/2013. szarnO irata szerint 0063/2013. szamon 
nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szOkseges infrastruktOraval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere nem veszelyes hulladekokat a hulladekok termel6i, illetve engedellyel 
rendelkez6 szervezetek szallftjak be. 

A hulladekok atvetelt megelOzOen szemrevetelezesre kerUlnek. Az atveteli kOvetelmenyeknek nem 
megfelelo hulladekok atvetele megtagadasra kerUl. 

A hulladekok atvetelt kOvetoen merlegelesre kerOlnek, ezt kOvetoen sor kerUl a merlegjegy, ill. 
egyeb bizonylatok kiallItasara, illetve a hulladekok nyilvantartasba vetelere. 

A veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg Osszegynleseig tOrten6 elozetes terolasa a 
telephely egyseges es egybefOggo, szilard burkolattal ellatott (aszfaltozott) reszen nyitott es zart 
femkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gynjtoedenyzetekben tOrtenik. 

A tarol6helyen a sztikseges kOzlekedesi Utvonalak/gy0jtOterek a gyUjtesre, tarolasra tervezett 
hulladekok mennyisegevel aranyosan kerUltek kije101esere Ogy, hogy azok az anyagmozgat6 
gepek/eszkOzOk szarnara X), megkOzelfthetok legyenek. 

A hulladekgyOjtO udvar Cizemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya 
130-08/KT/12480-3/2017. szamt.1 hatarozataval Avahagyta, 

A veszelyes hulladekokkal val6 mnveletekhez az ADR felszereles rendelkezesre all. 

A szallItasra val6 elokeszltes, atcsomagolas, rakodas az ADR (Veszelyes Aruk NemzetkOzi KOzOti 
Szallitasar61Sz616 EurOpai Megallapodas) szabalyai szerint tortenik. 

A tevekenyseg vegzesehez szlikseges munkavedelmi eszkOzok biztositottak. Az alkalmazottak 
foglalkozas-egeszsegOgyi ellatasa, Wan szerz6des alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztosltassal rendelkezik. 

Az engedelyes a fentiekkel, valamint az egyeb, jogszabalyban eloirt tervekben, szabalyzatokban 
(havariaterv, tOzvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a mCiszaki 
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eszkozOk rendszeres ellen6rzesevel kfvenja megelozni a kornyezeti veszelyhelyzetek kialakulasat 
es a kOrnyezeti elemek szennyezeset. 

5. 	A telephely bezarasanak feltetelei 

A telephely bezarasanak szandekat, annak tervezett hatarnapjat megelozoen legalabb 
60 nappal frasban be kell jelenteni a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci 
Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyanak. 

A telephely bezarasara indftott eljaras megkezdeseig az atvett, illetve a tevekenyseg vegzese 
soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kOrnyezetvedelmi hatOsag altal feljogosftott 
szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa uteri hulladek a telephelyen nem maradhat. 

A telephely bezarasara indftott eljaras soran az Ozemeltetonek be kell mutatnia a mOkOdes 
kOvetkezteben a kOrnyezetet eft karos hatasokat, amely alapjan a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya 
megallapftja az esetlegesen elvegzendo vizsgalatok Orel es a tovabbi teend6ket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektol eltero okb6I szUnik meg, a 
hulladekok teljes kor0 atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kOvet6 kOrnyezetallapot 
bemutatasara vonatkozo kOtelezettsegek - az elozoekben reszletezettek szerint - valtozatlan 
formaban fennalinak. 

III. 	Eloirasok 

a.) 	Kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskOrben:  

- Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizarolag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt veszelyes 
hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett m6don es helyszfnen gyOjtokent terten6 
atvetelet, ill. gyOjteset lehet vegezni. 

- A gyOjtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezheto. 
Jelen engedely kizer6lag azok egysegrakomany mennyiseg Osszegyilleseig tOrten6 ideiglenes 
terolasara es telephelyen tOrtenO mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve tarolohelyen tOrten6 
elhelyezesere) jogosft. 

- A tevekenyseg csak nappali idOszakban vegezhet6. 

- A hulladekok telephelyre tOrteno szallItasat - amennyiben jogszabaly ett61 elterten nem 
rendelkezik - kizaralag az a szemely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik a 
hataskOrrel rendelkez6 kOrnyezetvedelmi hat6sag hulladekazonosit6 kOd szerint azonosltott 
hulladek szallftasara vonatkoz6 feljogosltasaval. 

- Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kOrnyezetterhelest eloidez6, a kOrnyezet 
veszelyezteteset es szennyezodeset kizar6 modon vegezheti. 

- A hulladekgyiljtoudvar csak kOzszolgaltat6 altal Ozemeltetheto. A hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatas korebe tartoz6 hulladekok kizar6lag hatalyos kerszolgaltatasi engedely, vagy 
hatalyos kOzszolgaltatasi engedellyel rendelkezo vallalkozassal kOtOtt, alvallalkozoi szerzOdes 
blrtokaban vehetOk at. 
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— Az atveteli kevetelmenyeket nem kielegft6 hulladek atvetelet meg kell tagadni. 

— A hulladekok (gyOjtesre atvett, keletkezett, atadott) tomeget merlegelessel kell meghatarozni. 

— A hulladekok gy0jtese, elOzetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizar6 mOdon a II. 4. pontban 
foglaltaknak megfeleloen vegezhet6. 

— A hulladekgyOjt6 udvar Ozemeltetese soran a B0-08/KT/12480-3/2017. szarn0 hatarozatban 
foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

— Az Ozemelo hulladekgyOjt6 udvar aktualis m0szaki allapotanak es felszereltsegenek 
folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesItmenyek kialakItasanak 
es Ozemeltetesenek szabalyairOI sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

— A tevekenyseg soran alkalmazott mOszaki megoldasoknak biztosltaniuk kell, hogy a gyOjtesi 
mOveletek vegzese soran a hulladekok ne szennyezzek (meg havaria esetben sem) a 
kOrnyezetet. 

— Az atvetel saran biztositani kell, hogy a veszelyes hulladekok egymassal, vagy mas nem 
veszelyes hulladekkal ne keveredjenek. 

— A kOlOnbOzo veszelyes hulladekok kOzes legterben yak) tarolasa okan a veszelyes hulladekkal 
kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyairol szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendelet el6Irasainak betartasan tul, ktivetni kell az ADR altal meghatarozott csomagolasi 
e101rasokat, valamint a veszelyes hulladekok ADR szerinti egyUtt kezelhet6segenek korlatain 
belUl kell maradni. 

— A tarolas, valamint a be- es kitarolas iranyItasahoz, illetve ellentirzesehez az eppen aktualis 
veszelyes hulladek keszlet veszelyessegi jellemz6ivel kapcsolatban tajekozott, a veszelyessegi 
jellemz6kbol adOdO kockazatot megfelelo anyagismeret birtokaban felismero szakszemelyzetet 
kell biztositani. 

— A hulladekgyOjt6 udvaron a kOlOnbozo anyagi minoseg0 veszelyes hulladekokat szallithato, 
0tesallo, belelt vagy kettos falu, karmentavel felszerelt es megfeleI6 szilardsagu gyOjt6 
edenyzetben, ill. csomagolOeszkOzben kell gyOjteni, amelyek kialakftasa osszhangban van a 
benn Ok gyOjtendo veszelyes hulladekok fizikai es kemiai tulajdonsagaival. 

— Az illekony Osszetevaket tartalmazo veszelyes hulladekok atvetele es tarolasa saran meg kell 
akadalyozni, hogy ezek a komponensek a kornyezetbe kerDljenek. 

— A gyajteshez hasznalt eszkOzoknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniUk a hulladekok 
kOrnyezetszennyezest kizarb mOdon tOrten6 raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 
szallItasara. 

— Veszelyes hulladekot tartalmazd serOlt, vagy szivargO gOngyolegeket az eszielest kOvetoen 
kesedelem nelk01 serOlesmenetes gongyolegbe kell atfejteni, a kornyezetbe kerUlt veszelyes 
hulladek egyidejU szakszerO OsszegyOjtese, ill, a szennyezett terUlet mentesttese mellett. 

— Engedelyes keteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkezo tovabbi kezelo reszere tOrten6 
atadasarol folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

— A gyajtOtt veszelyes hulladek engedelyes telephelyen — atvetelt kOvetoen — legfeljebb 
1 evig tarolhato. Ezen idotartamig a hulladek kezelonek terteno atadasarOl gondoskodni kell. 
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— Az engedelyes telephelyen egyidejCileg tarolhat6, gyOjtesre atvett veszelyes hulladekok 
mennyisege nem haladhatja meg a 15 tonnat. 

A telephelyen belUli anyagmozgates es a gyOjtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak a 
vonatkoz6 kornyezetvedelmi, mOszaki es munkabiztonsagi elofrasoknak megfele16 mOszaki 
allapotO gepeket, berendezeseket lehet Uzembe allItani. Fokozott figyelmet kell fordltani a 
mOkOd6 gepek olajcsOpOgesenek megelozesere, rendszeres ellenorzessel, karbantartassal azt 
minimalis mertekOre kell szorftani. 

— A tevekenyseg soran hasznalt eszkOzbk, berendezesek, taroloterek mOszaki allapotat 
rendszeresen ellen6rizni es szOkseg szerint javftani kell. 

— A tevekenyseg vegzese sorer) a foldtani kOzegbe szennyezO anyag nem kerOlhet. 

— Biztosftani kell a terOleten osszegy016 csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 
elvezeteset. 

— A veszelyes hulladekok tarolasara szolgal6 ter, valamint a karmento vIzzaresagat folyamatosan 
biztosltani kell. 

— Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkez6 hulladekok — amelyek koret a 
hulladekjegyzekr61 sz6I6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szarnii melleklete hatarozza meg — 
gyOjteser61 es tovabbi hulladekgazdalkodasi ce10 atadasarol, a hulladekrol sz6I6 2012. evi 
CLXXXV. torveny a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkoz6 hatalyos 
jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

— A hulladekok gyOjtesere szolgal6 terUletre barmilyen okb61 kiker0I6 veszelyessegi jellemzovel 
rendelkezo szennyez6anyagot azonnal Ossze kell gyOjteni, majd ezt kOvet6en gondoskodni kell 
a szennyezett terQletek eredeti 	szennyezesmentes allapotanak visszaallftesar61. A 
mentesites soran keletkezett hulladekokat a tovabbiakban veszelyes hulladekkent kell kezelni. 

— A tevekenyseg soran keletkezo veszelyes hulladek birtokosa — a veszelyes hulladekkal 
kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyair61 sz6I6 225/2015. (VIII, 7.) Korm. 
rendeletben meghatarozottak alapjan — koteles az ingatlanan, telephelyen, illetve a 
tevekenyseg vegzese saran keletkezo veszelyes hulladek biztonsagos gyOjteserOlgondoskodni 
mindaddig, amfg a veszelyes hulladekot a kezelonek at nem adja. 

— A keletkezo veszelyes hulladekokat a kOrnyezet karositasat megelozo, szennyezeset kizar6 
medon, a kije101t gyOjtitihelyen, a kemiai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek eller-16116 
gyOjtoedenyben kell gy0jteni. 

— A veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallItasra, ill. kezelesre vale atadasa eseten meg 
kell gyoz6dni az atvev6 vonatkoz6 atveteli jogosultsagarol. A keletkezett hulladekok lerakassal 
torteno artalmatlanftesara vale atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint a 
hulladeklerakeval 	kapcsolatos 	egyes 	szabalyokral 	es 	feltetelekr6I 	sz6I6 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzesi kotelezettseget, szOkseg 
eseten a megfelelo dokumentumok megleter61 gondoskodni kell. 

— Tilos a veszelyes hulladekot a telepOlesi szilard hulladek vagy mas nem veszelyes hulladek 
kOze juttatnil 

— A telephelyen a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget Ugy kell vegezni, hogy az diffilz 
legszennyezest ne okozzon. 
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— A tevekenyseg vegzesenel tilos a levego lakossagot zavare bOzzel vale terhelese, tovabbe a 
levega olyan mertek0 terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

— Gondoskodni kell az ongyulladas es a szandekos felgyOjtas megakadalyozasarol es az 
esetlegesen keletkez8 tOz eloltasard. 

— A tevekenyseg vegzese saran barmilyen okbel bekevetkeze kernyezetszennyezes elharftesarel 
az engedelyes naladektalanul intezkedni keteles, A bektivetkezett karesemenyrol, annak 
kiterjedeserol, mertekerol, a veszelyeztetett kornyezeti elemekrol, tovabba a tett 
intezkedesekrol a kernyezetkarosodas megelezesenek es elheritasanak rendjerol szele 
90/2007. (IV. 26.) Kormenyrendeletben foglaltak szerint kell ertesItest, ill. tajekortatast adni. 

— A hulladekgyOjtesi tevekenysegben resztveve munkavallalokat oktatasban kell reszesfteni, es 
egyidejilleg frasbeli utasItassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szOkseges mOszaki es 
szemelyi vedelem elefrasaira, valamint a ktirnyezetvedelmi szempontbel rendkfvOli esemeny 
bekovetkezesekor szakseges teendokre vonatkozean. 

— Az atvett, illetve a tevekenyseg saran keletkezett hulladekokrol a hulladekkal kapcsolatos 
nyilvantartasi es adatszolgaltatasi ketelezettsegekrol szele 309/2014. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapjan, az engedelyben szereplo. besorol6s szerint, fajtankenti 
nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedelyes telephelyen kell tartani. 

— A hulladekok dokumentalasat, bejelenteset a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 
adatszolgaltatasi ketelezettsegekral szole 309/2014, (XII. 11.) Korm. rendelet elofresai szerint 
kell vegezni. 

Adatszolgaltatasi ketelezettsegenek — az atvett veszelyes hulladekokral negyedevente a 
targynegyedevet koveto 30. napig, a tevekenyseg soran keletkezett veszelyes es nem 
veszelyes hulladekokrel evente a targyevet kevete ev marclus 1. napjaig kell eleget tennie. 

— A kozszolgaltat6 a hulladekgygito udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyOjto udvarbol 
elszallItott hulladekrel a telephelyen, naprakesz medon Ozemnaplet vezet. 

Az Ozemnaplet a kovetkeze tartalommal kell vezetni: 

a hulladekgyOjto udvarban atvett es onnan elszallftott hulladek mennyisege, osszetetele 
(hulladektfpus, -fajta es -jelleg szerint); 

• a hulladek atvetelenek es elszallftesanak idepontja; 
■ a hulladekot a kerszolgaltatenak Made megnevezese, clme, ktirnyezetvedelmi 

azonosfte jele; 
• annak adatai, akinek reszere a kozszolgaltate a hulladekgyUjto udvarban tarolt 

hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kerszolgaltate kezeli); 
az Uzemvitellel kapcsolatos rendklali esemenyek (fgy kOlonosen veszelyes hulladek 
kernyezetbe kerUlese, tOzeset, beteres, lopes, baleset); valamint 

■ a hatesagi ellenerzesek megallapftesai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

— Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel osszefilgge, kernyezetvedelmi 
jogszabalyba Otkez6 magatartaseert, valamint a tevekenysegevel okozati osszefUggesbe 
hozhate 	esetleges 	kernyezetszennyezesert, 	kernyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kernyezetkerosItasert teljes kora felelosseggel tartozik. 
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— A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarOlag ervenyes kernyezetvedelmi biztosItas meglete 
mellett folytathato, es az, az engedelyezett tevekenysegek befejezeseig nem mondhat6 fel. 
A kOrnyezetvedelmi biztosftesnak a kerelmezo altal vegzendo hulladekgazdalkodasi 
tevekenysegre (veszelyes hulladek gyOjtes) ki kell terjednie. 

— A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes koteles 
a kOrnyezetvedelmi hatosag reszere targyev februar 28-ig eves felOgyeleti dfjat fizetni. A 
tevekenyseg ev kOzben tOrteno megkezdese eseten a felUgyeleti dfj aranyos reszet kell 
megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely jogerore emelkedeset kOveto 30 napon be101. 

— Jelen engedely nem mentesft a tevekenyseg vegzesehez szUkseges egyeb engedelyek 
beszerzesenek kotelezettsege aI61. 

b.) 	KOzeoeszseotiovi hataskOrben tett el6frasai: 

— A kerelmez6 altal folytatatott tevekenyseg egeszseget nem veszelyezeto m6don vegezhetO. 

— A vfzbazisok vedelme erdekeben meg kell akadalyozni, hogy a tevekenysegb61 eredoen 
szennyezO anyagok talajba, felszfn alatti vizekbejutva veszelyeztessek a felszfn alatti vizek j6 
allapotat. 

— A technolagiai fegyelem betartasaval a biztonsagos Ozemeles felteteleirol gondoskodni kell. 

— A telephelyre szallftott es tarolt, tovabba a tevekenyseg soran keletkezo veszelyes hulladekok 
kOrnyezetszennyezest kizaro modon tOrtenO gyOjtesero folyamatosan gondoskodni kell. 

— A telephelyen a rover- es ragcsaidirtast evente legalabb ket alkalommal el kell vegeztetni, 

— A telepen felhasznalt vegyi anyagokra, keverekek vonatkoz6an gondoskodni kell a kemiai 
biztonsagi elOfrasok betartasar61. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgal6 kerelmet Engedelyes szakiranyb 
vegzettseggel rendelkezo alkalmazottja Galyas Szabina (Miskolc) keszftette 2018. ev december 
honapban. 

1. A hulladekgazdalkodasi engedely 2023. november 30-ict hatalyos. 

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglaltt61 eltero mas jelleg0 tevekenyseg 
vegzesere nem jogosft, es az egyeb engedelyek beszerzese aid nem menteslt. 

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbol visszavonesra ker01, amennyiben: 
— az engedely megadasahoz elofrt feltetelek mar nem allnak fenn, 
— az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt 

megszUnteti, 
— a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kOrnyezet veszelyeztetesevel, 

szennyezesevel, karosItasaval jar, 

valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbel visszavonhat6, amennyiben: 
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— az engedelyes nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi 
kotelezettsegekrol sz616 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 

— megallapfthate, hogy az engedelyt kerelmeF6 a kerelemben valetlan adatokat szerepeltetett 
es az engedely kiadasat ez erdennben befoWsolta, 

— az engedely Jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltakt61 eltero m6don 
gyakorolja, vagy 

— az engedely jogosultja a hatesagi ellenorzest akadalyozza. 

4. Amennyiben az engedely rendelkez5 reszenek II. fejezeteben rOgzftett adatokban, 
technologiaban vagy ezeket erintoen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kevetkezik be, 
illetve tij informacia merulnek fel, Ogy az engedelyes koteles azt 15 napon be101 a 
Borsod-AbaCtj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolc Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es 
Termeszetvedelmi Foosztalyanak bejelenteni. 

V. 	Jelen hatarozat ellen — a kezhezveteltol szarnftott 15 napon be101— a Pest Megyei Kormanyhivatal 
Karnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Hosztalyanak (1016 Budapest, Meszaros u. 58/a.) 
cfmzett, de a Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 
KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyahoz 2 peldanyban benyOjthat6 fellebbezesnek 
van helye. 

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dfja 90 000,— Ft, melyet a Borsod-Aba0j-Zemplen 
Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szam0 
eloiranyzat-felhasznalasi szarnlajara kell befizetni. 

Fellebbezni csak a megtarnadott dentesre vonatkozoan, tartalmilag azzal kezvetleall OsszefOggo 
okbol, illetve csak a dontesbOl kOzvetlen01 ad6d6 jog- vagy erdekserelemre hivatkozva lehet. 

A fellebbezest indokolni kell. A fellebbezesben csak olyan uj tenyre lehet hivatkozni, amelyrol az 
elsofoku eljarasban az Ogyfelnek nem volt tudomasa, vagy arra Onhibajan kfvul es6 ok miatt nem 
hivatkozott. 

Fellebbezes hianyaban a hatarozat, a kOzlesttil szarnftott 16. napon — Mon ertesItes nelkal — 
veglegesse valik. 

INDOKOLAS 

A BMH Borsod-Aba*Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltata Nonprofit Kft. 
(3527 Miskolc, Besenyoi Ot 26.) a Borsod-AbaCtj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi 
Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyan, 2018. ev december he 7. napjan 
eloterjesztett kerelmeben a 3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz. alatti ingalanon kialakftott 
hulladekgyOjt6 udvaron veszelyes hulladekok gyUjtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmezO a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dfjair61 
sz6I6 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarn0 mellekleteben elofrt 180 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 
dljat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 
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A kerelem egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonosft6 adatait, a 
tevekenyseg muszaki, valamint kOrnyezetvedelmi szempontb61 lenyeges lefrasat, a gyOjtesre atvenni 
kfvent hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tfpusonkenti mennyiseget, valamint a rendelkezesere 
6116 szemelyi, targyi es kOzegeszsegOgyi felteteleket. 

A beadvany — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat; 
- Miskolc Megyei Jog0 \faros JegyzOje Oita!, HA. 211.665-1/2013.. szamon kiadott irat masolatat, 

mely szerint a 3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz. alatti telephelyet 0063/2013. szamon 
nyilvantartasba vette; 

- foglalkozas-egeszsegOgyi szolgaltatOval kOtOtt szerzodes masolatat; 
- igazolast, mely szerint az Engedelyes a kOztartozasmentes ad6z6i adatbazisban szerepel; 
- az engedelyes korebbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatosan, illetve a 

munkaerOpiacon hatranyos helyzetben lev6 allaskeresok alkalmazasi lehet6segenek 
figyelembeveteler6I tett nyllatkozatait; 

- a targyi hulladekgyulto udvar Ozelmeltetesi szabalyzatanak masolatat; 
- engedelyes kbrnyezetszennyezesi karfedezettre kiterjesztett felelossegbiztosftesi kOtvenyenek 

masolatat; 
- az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos On. karelharltOsi tervet. 

A kerelmet megvizsgaltam es megallapltottam, hogy a beadvany nem felel meg a hulladekgazdalkodasi 
tevekenysegek nyilvantartasba veteler61, valamint hatasagi engedelyezeser6I szOIO 439/2012. (XII. 29.) 
Kormanyrendelet 7. § (1) bek.-ben foglalt formai es tartalmi kbvetelmenyeknek fgy az Ugyben a 
rendelkezesre 6116 adatok alapjan erdemi dontes nem hozhat6. 

Az Akr. 44. §-a szerint, ha a kerelem a jogszabalyban foglalt kovetelmenyeknek 

a) nem felel meg, vagy 

b) megfelel, de a tenyallas tisztazasa soran felmerUlt uj adatra tekintettel az szekseges, 

az eljar6 hatesag hatarid6 megje101esevel, a mulasztas jogkOvetkezmenyeire tOrteno figyelmeztetes 
mellett — ha torveny vagy kormanyrendelet maskent nem rendelkezik — egy fzben hianypetlasra hlvja fel 
a kerelmezot.(A kOrnyezet vedelmenek altalanos szabalyair61 sz6I6 1995. evi LIII. torveny (Kvt.) 91/B. § 
(1) bekezdese ertelmeben a Kvt., valamint a felhatalmazasa alapjan kiadott rendeletekben szabalyozott 
kOzigazgatasi hatesagi ugyekben hianypotlasra felhIvasnak legfeljebb ket fzben van helye.) 

Fentieket figyelembe veve 2018. ev december he 13. napjan kelt, BO-08/KT/12011-2/2018. szamif 
vegzesben hianypOtlasra szelftottam fel a kerelmezot. 

Az eljaras soran az Akr. 43. § (7) bekezdese alapjan, tekintettel arra, hogy hianypetlas kirrasara volt 
szukseg — az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridon beIUI — 2018. ev december h6 13. 
napjan, BO-08/KT/12011-4/2018. szamon fOgg6 hataly0 hatarozatot hortam. 

A kerelmezo 2018. ev december he 19. napjan megkOldOtt kiegeszfteseben meghatOrorta a telephelyen 
egyidejuleg gyOjteni 16/ant veszelyes hulladekok osszes mennyiseget, ismertette a rendelkezesere 6116 
gyajtoedenyzetek szamat, fajtait, valamint bemutatta a telephely orzesenek mOdjat. 

A kerelemben foglalt — a hulladekr61 szOIO 2012. evi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 17., 17a. pontja 
szerinti 	hulladekgazdalkodasi tevekenyseg a Ht. 12. § (2) bek.-e ertelmeben a kernyezetvedelmi 
hatosag hulladekgazdalkodasi engedelyehez kotOtt tevekenyseg. 
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A kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi es igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijelbleser61 
sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 7. szamil melleklete szerint vizsgaland6 szakkerdes a 
kOrnyezetvedelmi hat6sag veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezese iranti eljarasaban a 
kozegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2018. ev december h6 13. napjan kelt, BO-08/KT/12011-5/2018. szamu 
feljegyzesben megkertem a Borsod-Abailj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal 
HatOsagi Foosztaly NepegeszsegUgyi Osztaly (Miskolc) — kOzegeszsegOgyi szempontO — szakmai 
velemenyet. 

A Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatosagi Foosztaly 
NepegeszsegUgyi Osztaly (Miskolc) B0-08/NE0/08534-2/2018. szernii szakmai velemenyeben — 
kOzegeszsegOgyi szempontbol — a hulladekgazdalkodasi engedely kiadasa ellen kifogast nem emelt. 

Eloirasai alapjaul az alabbi jogszaloalyok szolgalnak: 

„A hulladekr61 sz616 2012. Ovi CLXXXV. tOrveny. A felszln alatti vizek vedelmer61 sz616 219/2004. 
(VII. 21.) Konn. rendelet 8. § c) pontja Ortelmoben a tevekenyseg Ogy vegezhet6, hogy hossza tavon se 

veszelyeztesse a felszln alatti vizek j6 allapotat. A munkavegzeshez, a gepek Ozemeltetesehez 
kapcsol6d6an keletkez6 veszelyes hulladekok gyajtesere, kezelesere vonatkoz6an a veszelyes 
hulladekkal kapcsolatos tevekenysegek vegzesenek felteteleir61 sz616 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 
3. §-a tartalmaz el6fresokat. 

Az egeszsegOgyi kartev6k elleni vedekezes reszletes el6fresaira vonatkoz6an a fert6z6 betegsegek es 
jarvanyok megelOzese erdekeben szOkseges jarvanyUgyi intezkedesekr6I sz616 18/1998. (VI. 3.) NM 
rendelet 36. § es 39. §-aiban es a 4. szama mellekleteben foglaltak az iranyad6ak, melyek ertelmeben a 
melleklethen meghatarozott egeszsegOgyi kartevOk vonatkozasaban a nagyobb epOletbontasok es 
epltkezesek teraleten — ide ertve az epftesi-bontasi hulladek kezeleset, tarolasat vegz6 telephelyet is -
et/ante ket alkalommal irtoszeres kezelest kell vegezni. 

A veszelyes vegyi anyagok/keverekek vonatkozasaban a komiai biztonsagral sz616 2000. evi XXV. 
torveny es a veszelyes anyagokkal es a veszelyes keszItmenyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve 
tevekenysegek reszletes szabelyair6I sz616 44/2000. (XII. 27.) EtiM. rendelet el6fresait kelt betartani." 

A kerelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapjan Ogy Iteltem meg, hogy a 
kerelmezo biztosltani tudja azon szemelyi es targyi felteteleket, amelyek a hulladekok kOrnyezetvedelmi 
szempontbol biztonsagos gyUjtesehez szOksegesek. 

Fentiek alapjan megallapitottam, hogy a Ht., a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkoz6 
hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat el6frasainak betartasaval a kerelmezett veszelyes hulladekok 
gyOjtese kOrnyezetvedelmi erdekeket nem sell, ezert az engedelyes reszere a hulladekgazdalkodasi 
engedelyt megadtam. 

A hullaclekgyOjtO udvaron mOszaki vedelemmel ellatott kontenerekben (Otesa116, belelt vagy kettos falu 
zarhat6 kontenerben) tOrtenik a veszelyes hulladek gyUjtese. A kontenerek padozata az eltifrasoknak 
megfeleI5 lejtessel es karmentovel van ellatva. 

A folyadek halmazallapotO, veszelyes hulladekok gyajtese az atad6 altal beszellftott gOngyOlegben fog 
tOrtenni, karmento talcaval ellatott kontenerben. A beszallItaskor, illetve atvetelkor a gyiljtaeclenyzet 
serDlesmentesseget ellenorizik. 

A havariakb61 eredo szennyezOdesek a bevalt karelharltasi mOdszerek alkalmazasaval gyorsan es 
hatekonyan felszamolhat6k, Ogy, hogy azok ne jarjanak a szennyezodes tovabbterjeciesevel. 
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Az esetleges szennyezes-felszamolashoz szukseges karelharrtasi eszkOzOk felitat6 anyag, tires 
gOngy6leg, lapat a helyszinen biztosftott. 

A BMH Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, Besenyoi CA 26.) 3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz. alatti 
telephelyen a veszelyes hulladekok gyUjtese tevekenyseg vegzese a benyOjtott dokumentaci6 alapjan 
foldtani kozeg vedelmi erdeket nem sort. 

A telephelyhez 1000 meter tavolsagban a Szirmai reformatus temet6 helyezkedik el. A telephely 
zajkibocsatasenak velelmezett zajvedelml hatastertileten vedendo epOlet, tertilet nincs. Zajvedelmi 
szempontbd a kernyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabelyairol sz6I6 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a letesitmeny Ozemeltetese kOrnyezeti zajvedelmi erdeket nem 
sea, jelent6s hatas nem varhatO. 

LevegOtisztasag-vedelmi szempontO el6f rasaimat a leveg6 vedelmer61 sz616 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapjan adtam meg. 

Az engedely id6beli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen hatarortam meg. 

Felhfvom az engedelyes figyelmet arra, hogy az engedely nem mentes(t a Ht., es annak vegrehajtasi 
jogszabalyaiban elofrt kotelezettsegek teljesftese 

Felhivom az engedelyes figyelmet tovabba arra is, hogy az engedelyezett tevekenyseg folytatasara 
vonatkoz6 kOrnyezetvedelmi jogszabelyok, vagy hatasagi el5frasok megsertese eseten az engedely, 
annak idobeli hatalya alatt is visszavonhat6. 

A hatarozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e alapjan,a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es 
igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijel6leserol sz6I6 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8/A § (1) bek.-
ben es 9. § (2) bek.-ben biztositott jogkbrOmben, az Akr. 80. § (1) bekezdese es 81. § (1) es (4) 
bekezdese szerint eljarva hortam meg. 

Az &Ares — Akr. 124. §-a szerinti — eljarasi koltseget (az igazgatasi szolgaltatasi dlj Osszeget) a 
kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair61 sz6I6 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szam0 melleklet 4.6. es 11. pontja alapjan allapItottam meg, viseleserol 
a Rendelet 5. § (3) bekezdese alapjan rendelkeztem. 

A jogorvoslati jogrol az Akr. 112. §-a, 116. § (2) bekezdese es a 118. § (1)-(3) bekezdese alapjan, 
a jogorvoslati &Ares igazgatasi szolgaltatasi dijar61 sz6I6 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarni.) 
mellekiet 4.6. es 11. pontja alapjan a Rendelet 2. § (5) bekezdesenek megfeleloen adtam tajekortatast. 

A hatarozat kozleser61 az Akr. 85 § (1) bek.-e alapjan intezkedtem. 

Jelen hatarozatomat a kornyezetvedelmi hatosagi nyilventartas vezetesenek szabalyair61 sz6I6 
7/2000. (V. 18.) KoM rendelet rendelkezesei alapjan rogzltem a kOrnyezetvedelmi hat6sagi 
nyilvantartasban. 

Miskolc, 2018. december 28. 

Dr. Stiber Vivien 
jarasi hivatatl 	et6 neveben es megbizasab61 

pubaklbor 
foosztelyvezet6 helyettes 
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Kapiak: 
1. BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hullaciekgazdalkodasi KOzszolgaltat6 Nonprofit Kft. 

Miskolc, Besenyoi Ut 26., 3527 + CK (25975936) 
2. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 

Hatosagi Foosztaly Nepegeszsegagyi Osztaly 
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 — HK (JHO5MISKNI) 

3. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei KatasztrOfavedelmi Igazgatosag 
Miskolc, DOzsa Gyorgy Ut 15. 3525 — KER 

4-5. Iratokhoz 



Az eredeti papfralap0 dokumentummal egyezo. 

Ezen lap nem resze az eredeti iratnak, kizarolag a jogszabalyi megfeleloseghez 
szukseges zaradekolas megjeleniteset szolgalja. 

A dokumentum elekt 	n hltelesltett. 
Deturn:2018.12.28 I 	+01:00 
Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Kormanyhtvatal 
Kladmanyorte: Hudak Tlbor 
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