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ERKEZETT NIS DEC 2 8, 

BORSOD-ABAO-ZEMPLEN MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

MISKOLC] JARASI HIVATALA 

Ogyiratszam:130-08/KT/12029-8/2018. 

Ogyintez6: Soltesz Istvan 

Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 

33783/3 hrsz. alatti telephelyen, mint 

hullaclekudvarban 	torten6 	nem 

veszelyes hullaclekok gyOjtesere 

vonatkoz6 	hullaclekgazdalkodasi 
engedely 

Hiv, szam: 63342/2018. 

Ugyintezojuk: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

I. A BMH Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltate Nonprofit Kft. 

(3527 Miskolc, Besenyoi 0t 26.) — tovabbiakban engedelyes — kerelmenek helyt adok es reszere a 

11.3. pontban meghatarozott nem veszelves hullaciekok 

gviiitesere  

(gyiljtakent torteno atvetelere) 

vonatkozo 

hullaciekgazdalkodasi enqedelyt megadom. 

II. Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg feibb jellemzoi 

1. 	Az engedelyes azonosito adatai 

Neve: 

KSH azonosite: 

Szekhely: 

KUJ: 

Tele phely: 
KTJ: 

Telepengedely—
nyilvantartasi szama: 

BMH Borsod-Abatjj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 
KOzszolgaltato Nonprofit Kft. 

25975936-3821-572-05 

3527 Miskolc, Besenyoi Ot 26. 
103542715 

3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 33783/3  hrsz. 
101717237 

0062/2013. (Miskolc Megyei Jog0 Varos Onkormanyzat Jegyzoje) 
Az irat Ogyiratszarna: HA. 211.664-1/2013. 

Kornyezetvedelini es Termeszetvedelmi F6osztely 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4, Teleton: (36-46) 517.300 Fax: (36-46) 517-399 
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2. Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseq 

Megnevezese gyQjtes a hulladekrol sz6I6 2012. evi CLXXXV. tOrveny (Ht.) 

2. § (1) bek. 17. pontjaban foglaltak szerint, illetve 17a. pontjeval OsszefOggesben. 

GyOjtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek osszegy0jtese hulladekkezel6 letesitmenybe 

tOrten6 elszallitas celjahal; a gyQjtes magaban foglalja a hulladek elozetes valogatasat es elgzetes 
tarolasat is. 

Gygito (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdalkodo szervezet, amely a hulladekot a 

hulladekbirtokost61, illetve hulladekgazdalkodasi letesitmenyekbOlosszegyOjti, atveszi. 

TerUleti hatalya: az engedelyes 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 33783/3 hrsz. alatti 

telephelye (hulladekgy0jto udvar). 

3. Hulladektfpusok es -mennyisegek (kizardag a hatiegy0 kadszamokkal megieleltek) 

Azon °sit() 
!cod Hulladek megnevezese 

Mennyiseg 
(Vey) 

02 

MEZOGAZDASAG1, 	KERTESZETI, 	AKVAKULTORAS 
TERMELESBOL, 	 ERDOGAZDALKODASBOL, 
VADASZATBOL, 	HALASZATBOL, 	ELELMISZER- 
ELOALLITASBOL 	ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO 
HULLADEK 

02 01 
mezogazdasag, 	kerteszet, 	akvakulturas 	termeles, 
erdogazdalkodas, vadaszat es halaszat hulladeka 

02 01 04 mOanyaghulladek (kiveve a csomagolas) 5 
02 01 09 agrokemiai hulladek, amely kOlOnbozik a 02 01 08-t6I 5 
02 01 10 femhulladek 5 

08 

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

08 01 
festekek 	es 	lakkok 	gyartesab61, 	kiszereleseb61, 
forgalmazaseb61 	es 	felhasznalasabol, 	valamint 	ezek 
eltavolitasabal szarmaza hulladek 

08 01 12 festek- vagy lakk-hulladek, amely ktIlenbOzik a 08 01 11461 5 

08 01 18 festekek es lakkok eltavolitasabal szarmaza hulladek, amely 
kOlenbazik a 08 01 17461 5 

08 03 nyomdafestekek gyartasabal, kiszereleseb6I, forgalmazasab61 
es felhasznalasabol szarmazo hulladek 

08 03 18 hulladekka valt toner, amely kOlOnbOzik a 08 03 17461 5 

08 04 
ragaszt6k 	es 	tornitoanyagok 	gyartasab61, 	kiszereleseb61, 
forgalmazasabal es felhasznalasabal szarmaz6 hulladek (a 
vizhatlanIta termekeket is beleertve) 

08 04 10 5 
ragasztok, tOmit6anyagok hulladeka, amely kOlonbezik a 08 
04 09461 

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 
09 01 07 ezastat vagy ezUstvegyUleteket tartalmaza fotafilm es -paplr 5 

09 01 08 5 
ezeistat vagy ezUstvegyUleteket nem tartalmaza fot6film es - 
papir 

09 01 10 egyszer hasznalatos fenykepezogep, aramforras nelk01 5 

09 01 12 aramforrast 	is 	tartalmaza, 	egyszer 	hasznalatos 
fenykepezogep, amely kOlOnbazik a 09 01 11-t61 

5 
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15 
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBRC5L MEG NEM 
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 

15 01 csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyOjtOtt 
telepOlesi csomagolasi hulladekot) 

15 01 01 papir es karton csomagolasi hulladek 45 
15 01 02 mOanyag csomagolasi hulladek 45 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 45 
15 01 04 fern csomagolasi hulladek 45 
15 01 05 vegyes Osszetetel0 kompozit csomagolasi hulladek 30 
15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 55 
15 01 07 Oveg csomagolasi hulladek 45 
15 01 09 textil csomagolasi hulladek 30 
16 A HULLADKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 

HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szallitas) 	kOlOnb6z6 	terDleteirol 	szarmaza 
hulladekka valt gepjarm0 (ideertve a terepjar6 jarmOvet is), a 
hulladekka 	valt 	gepjarrn0 	bontasab61, 	valamint 
karbantartasab61 	szarmaz6 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
focsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghaterozott hulladek) 

16 01 03 hulladekka valt gumiabroncsok 300 
16 01 15 fagyallo folyadek, amely kOlOnbozik a 16 01 14461 6 
16 01 17 vasfemek 45 
16 01 18 nemvas femek 45 
16 01 19 muanyagok 45 
16 01 20 Oveg 45 
16 02 elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka 

16 02 14 kiselejtezett berendezes, amely 	OlenbOzik a 16 02 09-t61 16 k 
02 13-ig terjedo hulladektipusokt61 30 

16 02 16 kiselejtezett 	berendezesbal 	eltavolftott 	anyag, 	amely 
kulonbozik a 16 02 15461 30 

16 06 elemek es akkumulatorok 
16 06 04 logos akkumulatorok (kiveve a 16 06 03) 
16 06 05 egyeb elemek es akkumulatorok 5 
17 EP TESI-BONTASI 	HULLADEK 	(BELEERTVE 	A 
	 SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS) 5 
17 01  beton, tegla, cserep es keramia 
17 01 01 beton 45 
17 01 02 tegla 45 
17 01 03  cserep es keramia 45 

17 01 07 beton, tegla, cserep es keramia frakci6 vagy azok kevereke, 
amely kultinbOzik a 17 01 06-t6I 700 

17 02  fa, Uveg es maanyag 
17 02 01  fa 28 
17 02 02  Oveg 28 
17 02 03 mOanyag 28 
17 04 femek (beleertve azok OtvOzeteit is) 
17 04 01 vorosrez, bronz, sargarez 36 
17 04 02  aluminium 36 
17 04 03 olom 14 
17 04 04  cink 14 
17 04 05 vas es acel 36 
17 04 06  on 14 
17 04 07  femkeverek 35 
17 04 11 kabel, amely kOlOnbazik a 17 04 10461 5 

• 
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17 05 fold (ideertve a szennyezett tereiletekrOl szarmaz6 kitermelt 
fOldet), kOvek es kotrasi meddO 

17 05 04 fold es kovek, amelyek kOlOnbOznek a 17 05 03-t6I 100 
17 06 szigeteloanyagokat es azbesztet tartalmaz6 epftOanyag 

17 06 04 szigetelo anyag, amely kOlOnbozik a 17 06 01 es a 17 06 03- 
tel 40 

17 08 gipsz alapO epftoanyag 
17 08 02 gipsz-alap0 epftOanyag, amely kOlOnbOzik a 17 08 01-01 40 
17 09 egyeb epftesi-bontasi hulladek 

17 09 04 kevert epftesi-bontasi hulladek, amely kOlOnbozik a 17 09 01- 
to!, a 17 09 02-tol es a 17 09 03461 100 

20 

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, 
IPARI 	ES 	INTEZMENY1 	HULLADEK), 	IDEERTVE 	AZ 
ELKULONFTETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS 

20 01 elkOlOnftetten gyOjtOtt hulladek frakciek (kiveve a 15 01) 
20 01 01 papfr es karton 150 
20 01 02 Uveg 50 
20 01 10 ruhanemU 10 
20 01 11 textfliak 10 
20 01 25 etolaj as zsfr 50 

20 01 28 festekek, tintak, ragasztok es gyantak, amelyek kOlonboznek 
a 20 01 27461 5 

20 01 30 moseszerek, amelyek kOlOnbOznek a 20 01 29-tol 5 
20 01 32 gy6gyszerek, amelyek kOlOnbOznek a 20 01 31-4151 5 

20 01 34 elemek es akkumulatorok, amelyek kOlOnbOznek a 20 01 33- 
tel 5 

20 01 36 
kiselejtezett 	elektromos 	as 	elektronikus 	berendezesek, 
amelyek kOlOnbeznek a 20 01 21461, a 20 01 23-tol es a 20 01 
35-tol 

400 

20 01 38 fa, amely kulanbOzik a 20 01 37-tOI 100 
20 01 39 mOanyagok 200 
20 01 40 femek 90 

20 02 kertekbol 	es 	parkokb61 	szarmaz6 	hulladek 	(a 	temetoi 
hulladekot is beleertve) 

20 02 01 biolOgiailag lebomla hulladek 500 
20 02 02 talaj as kOvek 180 
20 03 egyeb telepOlesi hulladek 
20 03 07 lomhulladek 400 

A gyOjtokent atveheto nem veszelyes hulladek Osszes mennyisege 4 500 t/ev, azzal a 
megkOtessel, hogy az egyidejilleg gyujtheto femhulladek mennyisege nem &heti el az 
5 tonna/nap kijszoberteket. Ezt meghalad6 kapacitas fOlOtt a tevekenyseg — a kOrnyezeti 

hatasvizsgalati es az egyseges kornyezethasznalati engedelyezesi eljarasrol sz6I6 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melleklete 108. pontja ertelmeben: „FemhulladekgyOjtO, - 

elokezelo, - hasznosIto telep 5 t/nap kapacitast61" — elozetes vizsgalatra kotelezettnek minos01 es 

jelen engedely alapjan nem vegezheto.). 

4. 	A tevekenvseo mOszaki es kornvezetvedelmi lefrasa a benyuitott dokumentacieban fodlaltak 
szerint.  

Engedelyes a 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 33783/3 hrsz. alatti telephelyen 
(hulladekgyOjto udvar) a 11.3. pontban meghatarozott nem veszelyes hulladekok, valmint — Ulan 
engedely birtokaban — veszelyes hulladekok gyOjtesevel foglalkozik. 
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A 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 33783/3 hrsz. alatti alatti telephelyet Miskolc Megyei Jog 
Varos Onkormanyzat Jegyzoje — „nem veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi engedely 
kOteles gyOjtese, hasznositesa, artalmatlanitasa", valamint „veszelyes hulladekok 
hulladOkgazdalkodasi engedely koteles gyCijtese, hasznositasa, artalmatlanttasa" bejelenteshez 
kOtOtt ipari tevekenysegekre vonatkoz6an — HA. 211.664-1/2013. szarn0 irata szerint 0062/2013. 
szamon nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szlikseges infrastrukturaval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere nem veszelyes hulladekokat a hulladekok termeloi, illetve engedellyel 
rendelkezo szervezetek szallftjak be. 

A hulladekok atvetelt megel6z6en szemrevetelezesre kerUlnek. Az atveteli ktivetelmenyeknek nem 
megfelelo hulladekok atvetele megtagadasra ker01. 

A hulladekok atvetelt kOvetoen merlegelesre (hitelesftett digitalis merleg) kerUlnek, ezt ktivetoen 
sor ker01 a merlegjegy, ill. egyeb bizonylatok kiallitasara, illetve a hulladekok nyilvantartasba 
vetelere. 

A nem veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg Osszegyuleseig torteno elozetes 
tarolasa a telephely egyseges es egybefUggo, szilard burkolattal ellatott (aszfaltozott) reszen 
nyitott es zart femkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyajtoedenyzetekben tortenik. 

A tarolehelyen a szukseges kOzlekedesi Otvonalak/gAtoterek a gyiljtesre, tarolasra tervezett 
hulladekok mennyisegevel aranyosan kerUltek kijeldesere Ogy, hogy azok az anyagmozgat6 
gepek/eszkOzOk szamara jol megkOzelfthetok legyenek. 

A hulladekgyOjto udvar Ozemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvecielmi Foosztalya 
130-08/KT/12484-3/2017. szarn0 hatarozataval jOvahagyta. 

A tevekenyseg vegzesehez szukseges munkavedelmi eszkozek biztositottak. Az alkalmazottak 
foglalkozas-egeszsegOgyi ellatasa, Wen szerzodes alapjan tortenik. 

Engedelyes kornyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositassal rendelkezik. 

Az engedelyes a fentiekkel, valamint az egyeb, jogszabelyban el6frt tervekben, szabalyzatokban 
(havariaterv, tOzvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a mOszaki 
eszkOzok rendszeres elienorzesevel 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 Korn-ianyhivatal Miskolci 
Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalyanak. 

A telephely bezarasara indltott eljaras megkezdeseig az atvett, illetve a tevekenyseg vegzese 
soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kornyezetvedelmi hatosag altal feljogositott 
szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa utan hulladek a telephelyen nem maradhat. 
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A telephely bezarasara inclitott eljaras sorer' az Ozemeltetonek be kell mutatnia a mOkodes 
kovetkezteben a kornyezetet ert karos hatasokat, amely alapjan a kornyezetvedelmi hatosag 
megallapftja az esetlegesen elvegzendo vizsgelatok koret es a tovabbi teendoket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiekt6I elter6 .okbol szunik meg, a 
hulladekok teljes kor0 atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kOveto kOrnyezetallapot 
bemutatasara vonatkozo kotelezettsegek — az elozoekben reszletezettek szerint — valtozatlan 
formaban fennallnak. 

III. 	Elairasok 

a.) 	KOrnvezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskerben: 

— Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizarolag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt nem 
veszelyes hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett mOdon es helysz(nen gyajtokent 
torteno atvetelet, ill. gyajteset lehet vegezni. 

— A gyOjtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezheto. 
Jelen engedely kizarolag azok egysegrakomany mennyiseg OsszegOleseig torten6 ideiglenes 
tarolasara es telephelyen torten6 mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve tarolOhelyen tOrten6 
elhelyezesere) jogosIt. 

— A tevekenyseg csak nappali id6szakban vegezheto. 

— A hulladekok telephelyre tOrten6 szallitasat 	amennyiben jogszabaly ett61 elteroen nem 
rendelkezik — kizarolag az a szernely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik a 
hateskOrrel rendelkezo kornyezetvedelmi hatOsag hulladekazonosito kod szerint azonositott 
hulladek szallltasara vonatkoza feljogosttasaval. 

— Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kOrnyezetterhelest elOidezo, a kOrnyezet 
veszelyezteteset es szennyezodeset kizat modon vegezheti. 

— A hulladekgyOjt6udvar csak kozszolgaltate altal Ozemeltethet6. A hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatas korebe tartozo hulladekok kizarOlag hatalyos kOzszolgaltatasi engedely, vagy 
hatalyos kOzszolgaltatasi engedellyel rendelkezo vallalkozassal kotOtt, alvallalkozoi szerzodes 
btrtoktban vehetok at. 

— Biztosftani kell, hogy veszelyes hulladek, vagy ezzel szennyezett kockazatos anyag ne kertiljOn 
a gyOjtOtt hulladekok kOze. 

— Az atveteli kovetelmonyeket nem kielegfto hulled& atvetelet meg kell tagadni. 

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

— A hulladekok gytijtese, elozetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizar6 mOdon a II. 4. pontban 
foglaltaknak megfeleloen vegezheto. 

— Az Ozemelo hulladekgyUjto udvar aktualis mOszaki allapotanak es felszereltsegenek 
folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesftmenyek kialakftasenak 
es Cizemeltetesenek szabalyairdlsz616 246/2014. (IX. 29.) Korm rendeletben foglaltaknak. 
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- A tevekenyseg soran alkalmazott mOszaki megoldasoknak biztosftaniuk kell, hogy a gyajtesi 
mOveletek vegzese soran a hulladekok ne szennyezzek (meg havaria esetben sem) a 
kt5rnyezetet. 

- A tevekenyseg vegzese soran a fOldtani ktizegbe szennyez6 anyag nem kerOlhet. 

- Biztosftani kell a teruleten Osszegy016 csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 
elvezeteset. 

- A gyOjteshez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniUk a hulladekok 
kornyezetszennyezest kizar6 m6don tortent5 raktarozasara, ill. oserekontener eseten azok 
szallftasara. 

- A hulladekgyOjto udvar Ozemeltetese soran a BO-08/KT/12484-3/2017. szarn0 hatarozatban 
foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

- Engedelyes koteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkez6 tovabbi kezelo reszere terten6 
atadasardfolyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

- A gyOjttitt nem veszelyes hulladek engedelyes telephelyen - atvetelt kovettien - legfeljebb 
1 evig tarolhatO. Ezen id6tartamig a hulladek kezelonek torten6 atadasarOl haladektalanul 
gondoskodni kell. Amennyiben a tarok hulladek fizikai, kemiai es biologiai tulajdonsagai miatt a 
kOrnyezet veszelyeztetese, karosftasa nella 1 evig nem tarolhatO az adott hulladek, Ogy a 
tarolasi id6 maximuma nem erheti el azt az idotartamot, hogy a kOrnyezet veszelyeztetese, 
karosoclasa bektivetkezzen. 

- A biolOgiallag lebom16 hulladekok eseteben a tarolas kizarOlag az egysegrakomany 
OsszegyOleseig, de maximum egy het idotartamig megengedett. 

- Az engedelyes telephelyen egyidejilleg tarolhato, gyajtesre atvett nem veszelyes 
hulladekok mennyisege nem haladhatja meg a 60 tonnat, azzal, hogy az egyidejtileg 
gyiljtheto femhulladek mennyisege nem &heti el az 5 tonnainap kiiszoberteket. 

- A telephelyen belUli anyagmozgatas es a gyOjtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak a 
vonatkoz6 kOrnyezetvedelmi, mOszaki es munkabiztonsagi elofrasoknak megfeleI6 mOszaki 
allapotO gepeket, berendezeseket lehet Uzembe aliftani. Fokozott figyelmet kell forditani a 
mOkOdo gepek olajcsOptigesenek megelozesere, rendszeres ellenorzessel, karbantartassal azt 
minimalis mertekOre kell szorftani. 

- A tevekenyseg soran hasznalt eszkOzok, berendezesek, taroloterek mOszaki 
rendszeresen ellenorizni es szukseg szerint javItani kell. 

allapotat 

- Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezo hulladekok - amelyek koret a 
hulladekjegyzekrol sz616 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szam0 melleklete hatarozza meg - 
gyOjteser61 es tovabbi hulladekgazdalkodasi celu atadasar61, a hulladekrol sz616 2012. Ovi 
CLXXXV. torveny a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkoz6 hatalyos 
jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A hulladekok gyOjtesere szolgal6 terUletre esetleg kikerulo veszelyessegi jellemzovel 
rendelkezo szennyezoanyagot azonnal ossze kell gyUjteni es a tovabbiakban veszelyes 
hulladekkent kell kezelni. 
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- A tevekenyseg sorer] keletkezo veszelyes hulladek birtokosa - a veszelyes hulladekkal 
kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyairel szele 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendeletben meghatarozottak alapjan - kOteles az ingatlanan, telephelyen, illetve a 
tevekenyseg vegzese soran keletkez6 veszelyes hulladek biztonsagos gyOjteserol gondoskodni 
mindaddig, arnig a veszelyes hulladekot a kezelonek at nem adja. 

- A keletkezo veszelyes hulladekokat a kornyezet karositasat megeloz6, szennyezeset kizare 
medon, a kijelelt gyajtohelyen, a kerniai hatesoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenalle 
gyOjtoedenyben kell gyQjteni. 

- A veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallitasra, ill. kezelesre vale atadasa eseten meg 
kell gyozodni az atvev6 vonatkoze atveteli jogosultsagarel. A keletkezett hulladekok lerakassal 
tOrten6 artalmatlanftasara vale atadasa eseten vizsgalni kell a hultadeklerakassal, valamint a 
hulladeklerakeval 	kapcsolatos 	egyes 	szabalyokrel 	es 	feltetelekrol 	szele 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzesi kotelezettseget, szUkseg 
eseten a megfelelo dokumentumok megleterol gondoskodni kell. 

- Tilos a veszelyes hulladekot a teleptIlesi szilard hulladek vagy mas nem veszelyes hulled& 
keze juttatni! 

- A telephelyen a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy az difft:a 
legszennyezest ne okozzon. 

- A tevekenyseg vegzesenel tilos a leveg6 lakossagot zavare bOzzel vale terhelese, tovabba a 
levegO olyan mertek0 terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

- A fernek gumi, illetve mUanyag bevonatat, valamint a nem hasznosfthate hulladek reszeket a 
telephelyen, nylItteren vagy tUzeloberendezesben egetessel eltavolftani, 	artalmatlanitani 
tilos. 

- Gondoskodni kell az ongyulladas es a szandekos felgyOjtas megakadalyozasarel es az 
esetlegesen keletkezo tuz eloltasarel. 

- A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okbel bekOvetkezo kOrnyezetszennyezes elharltasarel 
az engedelyes haladektalanul intezkedni koteles. A bekevetkezett karesemenyrol, annak 
kiterjedeserol, mertekerol, a veszelyeztetett kOrnyezeti elemekrol, tovabba a tett 
intezkedesekr61 a kOrnyezetkarosodas megelozesenek es elharitasanak rendjerol szele 
90/2007. (IV. 26.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell ertesItest, ill. tajekortatast adni. 

- A hulladekgyOjtesi tevekenysegben resztvevo munkavallalekat oktatasban kell reszesfteni, es 
egyidejOleg frasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szOkseges mOszaki es 
szernelyi vedelem elorrasaira, valamint a kOrnyezetvedelmi szempontbel rendidvOli esemeny 
bekOvetkezesekor szOkseges teendokre vonatkozean. 

- Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezett hulladekokrel a hulladekkal kapcsolatos 
nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kOtelezettsegekr61 szele 309/2014. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapjan, az engedelyben szereplo besorolas szerint, fajtankenti 
nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedelyes telephelyen kell tartani. 

- A hulladekok dokumentalasat, bejelenteset a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 
adatszolgaltatasi kotelezettsegekr61 szele 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elofrasai szerint 
kell vegezni. 

• 
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- Bejelentesi kOtelezettsegenek - az atvett, illetve a tevekenysege soran keletkezett 
hulladekokr61- evente a targyevet koveto ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie. 

- A kOzszolgaltatO a hulladekgyOjto udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyujto udvarb6I 
elszallitott hulladekr61 a telephelyen, naprakesz m6don Ozemnaplot vezet. 

Az Ozemnaplot a kovetkezo tartalommal kell vezetni: 
■ a hulladekgyOjto udvarban Myatt es onnan elszallftott hulladek mennyisege, osszetetele 

(hulladektfpus, -fajta es -jelleg szerint); 
■ a hulladek atvetelenek es elszallftasanak idopontja; 
■ a hulladekot a kOzszolgaltatonak atado megnevezese, cfme, kOrnyezetvedelmi 

azonosit6 jele; 
■ annak adatai, akinek reszere a kOzszolgaltat6 a hulladekgyajto udvarban tarolt 

hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kozszolgaltat6 kezeli); 
■ az Ozemvitellel kapcsolatos rendkIv011 esemenyek (Igy kOlOnOsen veszelyes hulladek 

kornyezetbe kerOlese, tOzeset, betores, lopas, baleset); valamint 
a hatOsagi ellenorzesek megallapftasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

- Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel osszefUggo, kornyezetvedelmi 
jogszabalyba DtkOzo magatartasaert, valamint a tevekenysegevel okozati OsszefOggesbe 
hozhat6 	esetleg es 	kOrnyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kOrnyezetkarositasert teljes korU felelosseggel tartozik. 

- A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizar6lag ervenyes kornyezetvedelmi biztosftas meglete 
mellett folytathat6, es az, az engedelyezett tevekenysegek befejezeseig nem mondhato fel. 
A kOrnyezetvedelmi biztosItasnak a kerelmez6 altal vegzendO hulladekgazdalkodasi 
tevekenysegre (nem veszelyes hulladek gyUjtes) ki kell terjednie. 

- A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes keteles 
a kornyezetvedelmi hat6sag reszere targyev februar 28-ig eves felOgyeleti dijat fizetni. A 
tevekenyseg ev kozben torteno megkezdese eseten a felOgyeleti dfj aranyos reszet kell 
megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely jogerore emelkedeset kOvet6 30 napon be101. 

- Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szOkseges egyeb engedelyek 
beszerzesenek kOtelezettsege al61. 

b.) 	KozedeszsedOcivi hataskOrben tett elorrasal:  

- A munkavallaI6k egeszseget es biztonsagat veszelyeztetO munkahelyi biologial expozIciokat a 
k0Itin jogszabalyban foglaltaknak megfeleloen fel kell merni, a megbetegedesi veszely 
csOkkentese erdekeben - a munkaltatonak a foglalkortatas feltetelekent - a Wan jogszabaly 
szerint biztositania kell az adott veszelyeztetett munkakorben foglalkortatott dolgozOk 
vedooltasat. 

- A telephelyen az egeszsegOgyi kartevok (rovarok es ragcsalok) elleni vedekezesrol 
gondoskodni kell, ezert szOkseg szerint, de legalabb evente 2 alkalommal rovar- es 
ragcsaloirtast kell vegezni. 

- A tevekenyseg soran a kiporzast, a kornyezetbe jut6 szallopor mennyiseget minimalisra kell 
csokkenteni. 

=IN 
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- A tevekenyseg saran felhasznalt veszelyes anyagok, illetve veszelyes keverekek 
vonatkozasaban eleget kell tenni a kerniai biztonsagrol sz616 2000. evi XXV. tOrvenyben es e 
terveny vegrehajtasi rendeleteiben foglalt elofrasoknak. 

- A vfzbazisok vedelme erdekeben meg kell akadalyozni, hogy a tevekenysegbol eredOen 
szennyezo anyagok talajba, felszfn alatti vizekbe jutva veszelyeztessek a felszin alatti vizek j6 
allapotat. 

- A tevekenyseg saran az esetlegesen keletkez6 veszelyes hulladekok kornyezetszennyezest 
kizar6 modon torten6 gyUjteserol folyamatosan gondoskodni kell. 

- A technologiai fegyelem betartasaval a biztonsagos Ozemeles felteteleir61 gondoskodni kell. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgal6 kerelmet Engedelyes szakirany0 
vegzettseggel rendelkez6 alkalmazottja Galyas Szabina (Miskolc) keszftette 2018. ev december 
hanapban. 

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

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglaltt61 elter6 mas jelleg0 tevekenyseg 
vegzesere nem jogosft, es az egyeb engedelyek beszerzese alai nem mentesit. 

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalb61 visszavonasra kerUl, amennyiben: 
- az engedely megadasahoz elofrt feltetelek mar nem allnak fenn, 
- az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt 

megszOnteti, 
- a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kOrnyezet veszelyeztetesevel, 

szennyezesevei, karositasaval jar, 

valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbOl visszavonhate, amennyiben: 
- az engedelyes nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi 

ketelezettsegekrOl sz616 kormanyrendeletben meghatarozott kotelezettsegenek, 
- megallapfthato, hogy az engedelyt kereInnezo a kerelemben valetlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 
- az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltakt61 eltero modon 

gyakorolja, vagy 
- az engedely jogosultja a hatesagi ellenorzest akadelyozza. 

4. Amennyiben az engedely rendelkezo reszenek II. fejezeteben rOgzftett adatokban, 
technologiaban vagy ezeket Orintben valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kOvetkezik be, 
illetve t'Jj informaciok merUlnek fel, Ogy az engedelyes koteles azt 15 napon belUl a 
Borsod-Abailj-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 
Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyanak (1016 Budapest, Meszaros u. 58/a.) 
cfmzett, de a Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 
KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyahoz 2 peldanyban benytijthato fellebbezesnek 
van helye. 

••• 
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A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dfja 60 000,— Ft, melyet a Borsod-Abauj-Zemplen 
Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szarnU 
eloiranyzat-felhasznalasi szamlajara kell befizetni. 

Fellebbezni csak a megtamadott dontesre vonatkoz6an, tartalmilag azzal kOzvetlen01 OsszefOggo 
okb61, illetve csak a dOntesbol kozvetlen01 ad6d6 jog- vagy erdekserelemre hivatkozva lehet. 

A fellebbezest indokolni kell. A fellebbezesben csak olyan uj tenyre lehet hivatkozni, amelyr61 az 
elsofoku eljarasban az Ugyfelnek nem volt tudomasa, vagy arra Onhibajan 16/01 est) ok miatt nem 
hivatkozott. 

Fellebbezes hianyaban a hatarozat, a kozlestol szamftott 16. napon — Ulan ertesItes nelk01 — 
veglegesse valik. 

INDOKOLAS 

A BMH Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kerszolgaltato Nonprofit Kft. 
(3527 Miskolc, Besenyoi id 26.) a Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi 
Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi F6osztalyan, 2018. ev december ho 7. napjan 
eloterjesztett kerelmeben a 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 33783/3 hrsz. alatti ingalanon 
kialakitott hulladekgyOjto udvaron nem veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmezo a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatesagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair61 
sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szamii mellekleteben eloirt 120 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 
dfjat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette, 

A kerelem egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonos1t6 adatait, a 
tevekenyseg m0szaki, valamint kOrnyezetvedelmi szempontballenyeges lefrasat, a gyOjtesre atvenni 
kivant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tipusonkenti mennyiseget, valamint a rendelkezesere 
6116 szemelyi, targyi es kezegeszseg0gyi felteteleket. 

A beadvany — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 
- Miskolc Megyei Jogil Varos Jegyzoje altal, HA 211.664-1/2013. szamon kiadott irat masolatat, mely 

szerint a 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 33783/3 hrsz. alatti telephelyet, 0062/2013. szamon 
nyilvantartasba vette; 

- foglalkozas-egeszsegOgyi szolgaltateval kotOtt szerzodes masolatat; 
- igazolast, mely szerint az engedelyes a kOztartozasmentes ad6z6i adatbazisban szerepel; 
- az engedelyes korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatosan, illetve a 

munkaeropiacon hatranyos helyzetben lev6 allaskeresok alkalmazasi lehetosegenek 
figyelembevetelerol tett nyilatkozatait; 

- a targyi hulladekgyOjt6 udvar Ozelmeltetesi szabalyzatanak masolatat; 
- engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezettre kiterjesztett felelOssegbiztositasi kOtvenyenek 

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

A kerelmet megvizsgaltam es megallapftottam, bogy a beadvany nem felel meg a hulladekgazdalkodasi 
tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hatosagi engedelyezeserol sz616 439/2012. (XII. 29.) 
Kormanyrendelet 7. § (1) bek.-ben foglalt formai es tartalmi kOvetelmenyeknek igy az Ugyben a 
rendelkezesre 6116 adatok alapjan erdemi dontes nem hozhat6. 
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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 szOkseges, 
az eljar6 hatOsag hatarido megje101esevel, a mulasztas jogkOvetkezmenyeire tOrteno figyelmeztetes 
mellett — ha tOrveny vagy kormanyrendelet maskent nem rendelkezik — egy Izben hianypotlasra hivja fel 
a kerelmezot.(A kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairol sz6I6 1995. evi LIII. torveny (Kvt.) 91/B. § 
(1) bekezdese ertelmeben a Kvt., valamint a felhatalmazasa alapjan kiadott rendeletekben szabalyozott 
kazigazgatasi hat6sagi Ugyekben hianypOtlasra felhlvasnak legfeljebb kat lzben van helye.) 

Fentieket figyelembe \rave 2018. ev december h6 13. napjan kelt, B0-08/KT/12029-3/2018. szarn0 
vegzesben hianypotlasra szaftottam fel a kerelmezat. 

Az eljaras soran az Akr. 43. § (7) bekezdese alapjan, tekintettel arra, hogy az eljarasban hianypotlas 
kifrasara volt szUkseg — az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridan belt)! —
2018. ev december h6 13. napjan, BO-08/KT/12029-4/2018. szamon fOggo hatalyit hatarozatot hortam. 

A kerelmezO 2018. ev december h6 18. nap* megkOldOtt kiegeszlteseben meghatarorta a telephelyen 
egyidejuleg gyOjteni klvant nem veszelyes hulladekok Osszes mennyiseget, ismertette a rendelkezesere 
6116 gyOjtaedenyzetek szamat, fajtait, valamint bemutatta a telephely orzesenek madjat. 

A kerelemben foglalt — a hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 17., 17a. pontja 
szerinti — hulladekgazdalkodasi tevekenyseg a Ht. 12. § (2) bek.-e ertelmeben a kOrnyezetvedelmi 
hatOsag hulladekgazdalkodasi engedelyehez kt5tOtt tevekenyseg. 

A kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hat6sagi es igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijel6leseral 
sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8. szarn0 melleklete szerint vizsgalando szakkerdes a 
kOrnyezetvedelmi hatOsag nem veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezese iranti eljarasaban a 
kOzegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2018. ev december h6 13. napjan kelt, BO-08/KT/12029-5/2018. szarnu 
feljegyzesben megkertem a Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal 
Hat6sagi FOosztaly KlepegeszsegOgyi Osztaly (Miskolc) — kOzegeszsegOgyi szempontO — szakmai 
velemenyet. 

A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatosagi Foosztaly 
NepegeszsegUgyi Osztaly (Miskolc) 80-08/NE0/08542-2/2018, szarn0 szakmai velemenyeben — 
kOzegeszsegOgyi szempontb61— a hulladekgazdalkodasi engedely kiadasa ellen kifogast nem emelt. 

Szakmai velemenyeben indoklaskent elOadta az alabbiakat: 

„Az engedelyezesi dokumentack5t megvizsgalva megallapltast nyert, hogy a dokumentaciaan 
feltantetett nem veszelyes hulladekok gycljtese hulladekgazdalkodasi tevekenyseg soran a kornyezet-
egeszsegOgyi hatasok elfogadhato szinten tartasa, a fertOz6 betegsegek terjedesenek 
me gakadelyozasara, a rover- es ragcsaloirtas, a veszelyes keszitmenyekkel vegzett tevekenyseg 
vizsgalatara, a telepalesi szilard hulladeklcal kapcsolatos kOzegeszsegOgyi, jarvanyagyi vonatkozas0 
keivetelmenyek ervenyesItesere erdekeben" a hatarozat Ill.b. pontjaban szerepeltetett el6frasok betartasa 
szOkseges. 

Elofrasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

„A fert6z6 betegsegek es a jarvanyok megelOzese Ordekeben szOkseges jervanytigyi intezkedesekrol 
szOk5 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet 9. § (1) bekezdesenek ertelmeben a munkaltata keiteles a 
munkavallakik egeszseget es biztonsagat veszelyezteto munkahelyi biologiai expozIciaat a {W16n 
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jogszabalyban [a biolOgiai tenyezdk hatasanak kitett munkavallalOk egeszsegenek vedelmer61 sz616 

61/1999. (XII. 1.) EUM. rendelet] foglaltaknak megfelelOen felmerni. A megbetegedOsi veszely 

csokkentese erdekeben - a munkaltatanak a foglalkortatas feltatelekent - a kOldn jogszabaly szerint 
biztosItania kell az adott veszelyeztetett munkakOrben foglalkortatott dolgozOk ved6oltasat. 

Az egeszsegagyi kartevok elleni vedekezes reszletes ele5frasaira vonatkoz6an a 18/1998. (VI. 3.) NM 
rendelet 36. § es 39. §-aiban as a 4. szama mellekleteben foglaltak az iranyadOak. 

A levego vedelmOral sz6I6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a alapjan tilos a legszennyezes, a 
levegO olyan mertek0 terhelese, amely legszennyezettseget okoz. Az 5. § (2) bekezdese szerint „a 
levegOvedelmi kOvetelmenyek teljesOlOset a legszennyez6 forras hatasterOleten biztosItani kell." 

A veszelyes vegyi anyagok/keverekek vonatkozasaban a kemiai biztonsagr61 sz6l6 2000. evi XXV. 
tOrveny es a veszelyes anyagokkal 6s a veszelyes keszItmenyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve 

tevekenysegek reszletes szabalyairOlsz616 44/2000. (XII. 27.) EUM. rendelet eleffrasait kell betartani. 

A hulladekr6I sz616 2012. evi CLXXXV. lorveny. 

A felszln alatti vizek vedelmerol sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja ertelmeben a 
tevekenyseg Ogy vegezheta, hogy hosszU tavon se veszelyeztesse a felszln alatti vizek j6 allapotat. 

A munkavegzeshez, a gepek Ozemeltetesehez kapcsol6d6an keletkezo veszelyes hulladOkok 
gyOjtesere, kezelesere vonatkoz6an a veszelyes hulladekkal kapcsolatos tevekenysegek vegzesenek 
felteteleirol szOI6 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz elofrasokat." 

A benyOjtott dokumentaciO, annak kiegeszfteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 
nyilvantartasba vetelerol, valamint hatasagi engedelyezeser61 szOlo 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
7. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi kovetelmenyeknek megfelel. 

A kerelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapjan Ogy Iteltem meg, hogy a 
kerelmezo biztositani tudja azon szemelyi es targyi felteteleket, amelyek a hulladekok kornyezetvedelmi 
szempontbOl biztonsagos gyOjtesehez szUksegesek. 

Fentiek alapjan megallapitottam, hogy a Ht., a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkozo 
hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat elofrasainak betartasaval a kerelmezett nem veszelyes 
hulladekok gyCljtese kOrnyezetvedelmi erdekeket nem set ezert az engedelyes reszere a 
hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

A BMH Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, Besenyoi IR 26.) 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 
33783/3 hrsz. alatti telephelyen, nem veszelyes hulladekok gyajtese tevekenyseg vegzese a benyOjtott 
dokumentaciO alapjan foldtani k6zeg vedelmi erdeket nem set 

Zajvedelmi szempontbOl megallapitottam, hogy a telephely zajvedelmi hatasteruleten vedendo epOlet 
nem talalhato. 

A kOrnyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyair61 szOlo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
10. § (3) bek. alapjan, zajkibocsatasi hatarertek kerelem benytljtasat nem tartottam indokoltnak. 

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg nem nOveli meg jelentosen, az igenybe vett kOzutak forgalmi zajat. 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a nem veszelyes hulladekok gy0jtese kornyezeti zajvedelmi 
erdeket nem sell, jelent6s kOrnyezeti hates nem varhato. 

Levegatisztasag-vedelmi szempontO elorrasaimat a Ievego vedelmerd szOlo 306/2010, (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapjan adtam meg. 
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Az engedely idobeli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen hatarortam meg. 

Felhivom az engedelyes figyelmet arra, hogy az engedely nem mentesft a Ht., es annak vegrehajtasi 
jogszabalyaiban eloirt kotelezettsegek teljesItese al61. 

Felhivom az engedelyes figyelmet tovabba arra is, hogy az engedelyezett tevekenyseg folytatasara 
vonatkoz6 kornyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hatosagi el6frasok 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 &late szervek kije101eserol sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 
8/A § (1) bek.-ben es 9. § (2) bek.-ben biztosItott jogkOrOmben, az Akr. 80. § (1) bekezdese es 
81. § (1) es (4) bekezdese szerint eljarva hortam meg. 

Az eljaras — Akr. 124. §-a szerinti — eljarasi koltseget (az igazgatasi szolgaltatasi cl1j Osszeget) a 
kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hat6sagi eljerasok igazgatasi szolgaltatasi dfjair61 sz6I6 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarral melleklet 4.6, pontja alapjan allapftottam 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 dfjarol sz6l6 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szam0 
melleklet 4.6. pontja alapjan, a Rendelet 2. § (5) bekezdesenek megfeleloen adtam tajekortatest. 

A haterozat kOzleser61 az Akr. 85 § (1) bek.-e alapjan intezkedtem. 

Jelen hatarozatomat a kOrnyezetvedelmi hatOsagi nyilvantartes vezetesenek szabalyair61 sz616 
7/2000. (V. 18.) KONA rendelet rendelkezesei alapjan rOgzitem a kOrnyezetvedelmi hatosagi 
nyilvantartasban. 

Miskolc, 2018. december 28. 

Dr. Stiber Vivien 
jarasi hip.tatvez to neveben es megbIzasab61 

f 

43-$  
" 

fodsztalyvezehelyettes 
Huclak;or 

Kapjak: 
1. BMH Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltat6 Nonprofit Kft. 

Miskolc, Besenyoi Cit 26., 3527 + CK (25975936) 
2. Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 

Hat6sagi Foosztaly NepegeszsegOgyi Osztaly 
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 — HK (JHO5MISKNI) 

3. Borsod-Abat)j-Zemplen Megyei KatasztrOfavedelmi lgazgatosag 
Miskolc, Dozsa Gyorgy Ot 15. 3525 — KER 

4-5. lratokhoz 

• 



Az eredeti papfralapu dokumentummal egyezo. 

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

A dokumentum elekt 	n hitelesftell. 
Datum:2018.12.28 1 	+01:00 
Borsod-Aba0j-Zemp =n Megyel Korrnanyhivatal 
Kladmanyorte: Hudak Tibor 
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