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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI 
KORM AN YHIVATAL 

MISKOLC' JARASI HIVATALA 

Ugyiratszam: BO-0S/KT/12028-8/2018. 

Ugyintezo: Soltesz Istvan 

Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 

33783/3 hrsz, alatti telephelyen, mint 

hullaclekudvarban torten6 veszelyes 

hullaclekok gy8ftesere vonatkozo 

hullaciekgazdalkodasi engedely 

Hiv. szarn: 63343/2018. 

Ogyintez6j0k: 

Monklet: 

HATAROZAT 

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

(3527 Miskolc, Beseny6i ut 26.) — tovabbiakban engedelyes — kerelmenek helyt adok es reszere a 

11.3. pontban meghatarozott veszelves hulladekok  

qvuitesere 

(gyOjtokent torten6 atvetelere) 

vonatkoz6 

hulladekgazdalkodasi enqedelyt meqadom. 

II. Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg f6bb jellemzoi 

1. 	Az endedelves azonosito adatai 

Neve: 

KSH azonosito: 

Szekhely: 

KUJ: 

Telephely: 

KTJ: 

Telepengedely—
nyilvantartasi szarna: 

BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hullaclekgazdalkodasi 
KOzszolgaltatO Nonprofit Kft. 

25975936-3821-572-05 

3527 Miskolc, Besenyoi tit 26. 

103542715 

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

0062/2013. (Miskolc Megyei Jogii Varos Onkormanyzat Jegyzaje) 
Az irat Ugyiratszama: HA. 211.664-1/2013. • 

Kornyezetvedelml es Terrneszetvedelml Faosztaly 
3530 Miskolc, Mindszenl ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 
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2. Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseq 

Megnevezese gyajtes a hulladekr61 sz6I6 2012. evi CLXXXV. tOrveny (Ht.) 
2. § (1) bek. 17. pontjaban foglaltak szerint, illetve 17a. pontjaval osszefuggesben. 

Gyikjtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek osszegyUjtese hulladekkezelo letesitmenybe 
tortentS elszallItas celjab61; a gyiljtes magaban fog lalja a hulladek elozetes valogatasat es elt5zetes 
tarolasat is. 

GyiljtO (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdalkod6 szervezet, amely a hulladekot a 
hulladekbirtokost61, illetve hulladekgazdalkodasi letesItmenyekbOlOsszegyOjti, atveszi. 

TerOlen hatalya: az engedelyes 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 33783/3 hrsz. alatti 
telephelye (hulladekgyOjto udvar). 

3. Hulladektfpusok es -mennvisedek (kizarOlad a hatiecy(.1 kodszamokkal mecije101tek) 

Azonosit6 
kOd Hulladek megnevezese Mennyiseg 

(t/ev) 

02 

MEZOGAZDASAG I, 	KERTESZETI, 	AKVAKULTURAS 
TERMELESBOL, 	 ERDOGAZDALKODASBOL, 
VADASZATBOL, 	HALASZATBOL, 	ELELMISZER- 
ELOALLITASBOL 	ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO 
HULLADEK 

02 01 mezogazdasag, 	kerteszet, 	akvakultUras 	termeles, 
erdOgazdalkodas, 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 	gyartasab61, 	kiszerelesebol, 
forgalmazasab61 	es 	felhasznalasab61, 	valamint 	ezek 
eltavolftasabOlszarmazo hulladek 

08 01 11* szerves 	old6szereket 	vagy 	mas 	veszelyes 	anyagokat 
tartalmaz6 festek- es lakk-hulladek 15 

08 01 17* 
festekek 	es 	lakkok 	eltavolitasab61 	szarmazo, 	szerves 
oldoszereket vagy egyeb veszelyes anyagokat tartalmaz6 
hulladek 

15 

08 01 21* festekek es 	lakkok eitavolitasara 	hasznalt, 	hulladekka 	valt 
anyagok 15 

08 03 nyomdafestekek gyartasab61, kiszerelesebol, forgalmazasabol 
Os felhasznalasabolszarmaz6 hulladek 

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

08 04 
ragasztek 	es 	tomltoanyagok 	gyartasab61, . kiszerelesebol, 
forgalmazasab61 es felhasznalasab61 szarmaz6 hulladek (a 
vfzhatlanIt6 termekeket is beleertve) 

08 04 09* szerves 	oldeszereket 	vagy 	mas 	veszelyes 	anyagokat 
tartalmaz6 ragasztok, tOrnftoanyaaok 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 azonosit6 kOddal jelt5lt tetelekhez 
tartoz6 aramforrast is tartalmaz 

3 
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13 
OLAJHULLADEK 	ES 	A 	FOLYEKONY 	OZEMANYAG 
HULLADEKA (kiveve az etolajokat, valamint a 05, a 12 es a 
19 f6csoportokban meghatarozott hulladekot) 

13 02 motor-, hajt6m0- es kenoolaj hulladek 

13 02 05* asvanyolaj 	alap0, 	klarvegyOleet 	nem 	tartalmaz6 	motor-, t 
 	hajtern0- es ken6olaj 45 

13 02 06*  szintetikus motor-, hajt6m0- es ken6olaj 22,5 
13 02 07* biolOgiailag konnyen lebom16 motor-, hajt6rn0- es kenoolaj 22,5 

15 
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

	  TORLOKENDOK, SZOROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 

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

15 01 10* veszelyes anyagokat maradekkent tartalmaz6 vagy azokkal 
 	szennyezett csomagolasi hulladek 22,5 

15 01 11* 
veszelyes, szilard porezus matrixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 
fernbol 	keszOlt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	ki0rOlt 

 	hajtogazos palackokat 
22,5 

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
	  HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	ktizlekecles 	(szellftes) 	kOlOnbozo 	tell:detail-61 	szarmaz6 
hulladekka vett gepjarmil (ideertve a terepjar6 jarmOvet is), a 
hulladekka 	vett 	gepjarmu 	bontasab61, 	valamint 
karbantartasab61 	szarmaz6 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
focsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 07*  olajszar6 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* kler-fluor-szenhidrogeneket 	(HCFC, 	HFC) 	tartalmaz6 
	  hasznalatb61 kivont berendezes 20 

16 02 13* 
veszelyes 	anyagokat 	tartalmaz6 	kiselejtezett 	berendezes, 
amely 	kOlOnbOzik 	a 	16 	02 	09461 	16 	02 	12-ig 	terjedo 

	  hulladektfpusokt6I 
20 

16 06 elemek es akkumulatorok 
16 06 01* 6lomakkumulatorok 100 
16 06 02*  nikkel-kadmium elemek 20 
16 06 03*  higanyt tartalmaz6 elemek 20 

20 
TELEPOLESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, 
IPARI 	ES 	INTEZMENYI 	HULLADEK), 	IDEERTVE 	AZ 

	 ELKOLONITETTEN GYOJTOTT FRAKCIOT IS 
20 01  elkOlOnftetten gyOjtOtt hulladek frakciek (kiveve a 15 01) 
20 01 13* oldeszerek 5 
20 01 14*  savak 5 
20 01 15*  lOgok 5 
20 01 17*  fenykepeszeti vegyszer 5 
20 01 19*  nOvenyvedo szer 5 
20 01 21*  fenycsOvek es egyeb higanytartalmu hulladek 15 
20 01 23*  klor-fluor-szenhidrogent tartalmaz6 kiselejtezett berendezes 5 
20 01 26*  olaj es zsfr, amely kOlonbOzik a 20 01 25461 15 

	 gyantak 
20 01 27* 30 

veszelyes anyagokat tartalmaz6 festekek, tintak, ragasztok es 

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 azonosIt6 keddal jelolt elemek es 
akkumulatorok is megtalalhatek 

80 
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veszelyes anyagokat tartalmaze, kiselejtezett elektromos es 
20 01 35* elektronikus berendezesek, amelyek kOlOnbOznek a 20 01 21- 100 

WI es a 20 01 23461 
20 01 37* veszelyes anyagokat tartalmaze fa 27 

A gyOjtekent atvehetO veszelyes hulladekok Osszes mennyisege: 750 Vey. 

4. 	A tevekenvseq muszaki es kernyezetvedelmi lelrasa a benvOitott dokumentacieban foglaltak 
szerint.  

Engedelyes a 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 33783/3 hrsz. alatti telephelyen 
(hulladekgyajt6 udvar) a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok, valamint — kOlOn 
engedely birtokaban — nem veszelyes hulladekok gyOjtesevel foglalkozik. 

A 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 33783/3 hrsz. alatti alatti telephelyet Miskolc Megyei JogO 
Varos Onkormanyzat Jegyzoje — „nem veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi engedely 
kOteles gyajtese, hasznosftasa, artalmatlanftasa", valamint „veszelyes hulladekok 
hulladekgazdalkodasi engedely kOteles gyajtese, hasznosftasa, artalmatlanftasa" bejelenteshez 
ketott ipari tevekenysegekre vonatkozean — HA. 211.664-1/2013. szama irata szerint 0062/2013. 
szamon nyilvantartaSba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szukseges infrastrukturaval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere a veszelyes hulladekokat a hulladekok termelai, illetve engedellyel 
rendelkez6 szervezetek szallitjak be. 

A hulladekok atvetelt megel6z6en szemrevetelezesre kerUlnek. Az atveteli kevetelmenyeknek nem 
megfelelo hulladekok atvetele megtagadasra keit!. 

A hulladekok atvetelt kovetoen merlegelesre (hitelesltett digitalis merleg) kerOlnek, ezt keveteen 
sor ker01 a merlegjegy, ill. egyeb bizonylatok kiallitasara, illetve a hulladekok nyilvantartasba 
vetelere. 

A veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg osszegy(ileseig torten6 elozetes tarolesa a 
telephely egyseges es egybefOggo, szilard burkolattal ellatott (aszfaltozott) reszen karmento 
talcaval ellatott MesaIle, belelt vagy kettos fait), zarhate kontenerekben tOrtenik. 

A tarolehelyen a szOkseges kozlekedesi utvonalak/gyOjtoterek a gyUjtesre, tarolasra tervezett 
hulladekok mennyisegevel aranyosan kerUltek kijelelesere Ugy, hogy azok az anyagmozgate 
gepek/eszkOzOk szarnara jot megkozellthetok legyenek. 

A hulladekgyOjto udvar Ozemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abailj-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kernyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya 
B0-08/KT/12484-3/2017. szam0 hatarozataval jelvahagyta. 

A veszelyes hulladekokkal vale mOveletekhez az ADR felszereles rendelkezesre all. 

A szallftasra vale elOkeszftes, atcsomagolas, rakodas az ADR (Veszelyes Aruk NemzetkOzi KOzati 
Szallitasarel Szele Eurepai Megallapodas) szabalyai szerint tortenik. 

A tevekenyseg vegzesehez szOkseges munkavedelmi eszkOzek biztosltottak. Az alkalmazottak 
foglalkozas-egeszsegUgyi ellatasa, kOlon szerzodes alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kernyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositassal rendelkezik. 

• 



Az engedelyes a fentiekkel, valamint az egyeb, jogszabalyban elafrt tervekben, szabalyzatokban 
(havariaterv, tOzvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a mOszaki 
eszkozek rendszeres ellenorzesevel kfvanja 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 &Ares megkezdeseig az atvett, illetve a tevekenyseg vegzese 
soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kornyezetvedelmi hatdsag altal feljogosftott 
szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa utan hulled& a telephelyen nem maradhat. 

A telephely bezarasara indftott &Was soran az Dzemeltetonek be kell mutatnia a makodes 
kOvetkezteben a kornyezetet ert karos hatasokat, amely alapjan a kornyezetvedelmi hat6sag 
megallapftja az esetlegesen elvegzendo vizsgalatok '<Ott es a tovabbi teend8ket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektol eltero okbal szOnik meg, a 
hulladekok teljes kOrii atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kOvet6 kOrnyezetallapot 
bemutatasara vonatkozo katelezettsegek - az elazOekben reszletezettek szerint - valtozatlan 
formaban fennallnak. 

Eloirasok 

a.) 	Karnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskorben:  

- Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizarolag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt veszelyes 
hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett madon es helyszfnen gyOjtokent terten8 
atvetelet, ill. gyajteset lehet vegezni. 

- A gyedtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi milvelet nem vegezheto. 
Jelen engedely kizarolag azok egysegrakomany mennyiseg asszegyOleseig tOrtenO ideiglenes 
tarolasara es telephelyen tOrteno mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve tarolehelyen torten6 
elhelyezesere) jogosit. 

- A tevekenyseg csak nappali idoszakban vegezheto. 

- A hulladekok telephelyre tOrteno szallftasat - amennyiben jogszabaly ettol elteroen nem 
rendelkezik - kizarolag az a szemely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik a 
hataskOrrel rendelkezo kOrnyezetvedelmi hatosag hulladekazonosfto kod szerint azonosftott 
hulladek szellftesara vonatkozO feljogosItasaval. 

- Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kOrnyezetterhelest eloidezo, a kOrnyezet 
veszelyezteteset es szennyezodeset kizaro mOdon vegezheti, 

- A hulladekgyujtoudvar csak kOzszolgaltat6 altal Ozemeltetheto. A hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatas kerebe tartozO hulladekok kizarolag hatalyos kozszolgaltatasi engedely, vagy 
hatalyos kozszolgaltatesi engedellyel rendelkezO vallalkozassal ketOtt, alvallalkozoi szerzodes 
blrtokaban vehetok at. 
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- Az atveteli kevetelmenyeket nem kieleg Ito hulladek atvetelet meg kell tagadni. 

- A hulladekok (gy0jtesre Myatt, keletkezett, atadott) tOrneget merlegelessel kell meghattrozni. 

- A hulladekok gyOjtese, elozetes tarolasa kornyezetszennyezest kizar6 madon a II. 4. pontban 
foglaltaknak megfeleloen vegezheto. 

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

- Az Ozemel6 hulladekgyOjto udvar aktualis muszaki allapotanak es felszereltsegenek 
folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesItmenyek kialakItasanak 
es Ozemeltetesenek szabalyair6lsz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

- A tevekenyseg saran alkalmazott mOszaki megoldasoknak biztosltaniuk kell, hogy a gyajtesi 
mOveletek vegzese soran a hulladekok ne szennyezzek (meg havaria esetben sem) a 
kornyezetet. 

- Az atvetel soran biztosltani kell, hogy a veszelyes hulladekok egymassal, vagy mas nem 
veszelyes hulladekkal ne keveredjenek. 

- A kOlOnbOzO veszelyes hulladekok kOzes legterben val6 tarolasa okan a veszelyes hulladekkal 
kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyair61 sz6I6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendelet elofrasainak betartasan tul, kOvetni kell az ADR altal meghatarozott csomagolasi 
elofrasokat, valamint a veszelyes hulladekok ADR szerinti egyOtt kezelhetOsegenek korlatain 
belUl kell maradni. 

- A tarolas, valamint a be- es kitarolas iranyftasahoz, illetve ellenarzesehez az Open aktualis 
veszelyes hulladek keszlet veszelyessegi jellemzOivel kapcsolatban tajekozott, a veszelyessegi 
jellemzokbol ad6d6 kockazatot megfelelo anyagismeret birtokaban felismer5 szakszemelyzetet 
kell biztosltani. 

- A hulladekgyOjto udvaron a kOlOnbOzo anyagi minoseg0 veszelyes hulladekokat szallithato, 
Otesallo, belelt vagy kettOs falO, karmentovel felszerelt es megfelelo szilardsagO gyOjto 
edenyzetben, ill. csomagoloeszkozben kell gyOjteni, amelyek kialakitasa Osszhangban van a 
bennUk gyOjtendo veszelyes hulladekok fizikai es kerniai tulajdonsagaival. 

- Az illekony osszetevOket tartalmaz6 veszelyes hulladekok atvetele es tarolasa soran meg kell 
akadalyozni, hogy ezek a komponensek a kornyezetbe kerOljenek, 

- A gyOjteshez hasznalt eszkozOknek folyamatosan alkalmasnak kell lenni0k a hulladekok 
kornyezetszennyezest kizar6 modon tOrteno raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 
szallItasara. 

- Veszelyes hulladekot tartalmaz6 serOlt, vagy szivarg6 gOngyOlegeket az eszlelest kOvettien 
kesedelem nelk01 serOlesmenetes gOngyOlegbe kell atfejteni, a kOrnyezetbe kerOlt veszelyes 
hulladek egyidej0 szakszer0 OsszegyOjtese, ill. a szennyezett terUlet mentesItese mellett. 

- Engedelyes koteles az Myatt hulladekok engedellyel rendelkezo tovabbi kezelO reszere torteno 
atadastrolfolyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

- A gyOjtatt veszelyes hulladek engedelyes telephelyen - atvetelt kOvetoen - legfeljebb 
1 evig tarolhat6. Ezen idOtartamig a hulladek kezelonek tOrteno atadasar6I gondoskodni kell. 
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- Az engedelyes telephelyen egyidejtileg tarolhato, gyOjtesre atvett veszelyes hulladekok 
mennyisege nem haladhatja meg a 15 'brink. 

- A telephelyen be101i anyagmozgatas es a gyOjtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak a 
vonatkozo kOrnyezetvedelmi, mOszaki es munkabiztonsagi elofrasoknak megfelelo mOszaki 
allapottl gepeket, berendezeseket lehet Ozembe allftani. Fokozott figyelmet kell forditani a 
mOkod6 gepek olajcsepogesenek megelozesere, rendszeres ellenorzessel, karbantartassal azt 
minimalis mertektIre kell szorftani. 

- A tevekenyseg soran hasznalt eszkOzOk, berendezesek, tarolOterek mOszaki allapotat 
rendszeresen ellenorizni es szOkseg szerint javftani kell. 

- A tevekenyseg vegzese soran a feldtani kezegbe szennyezo anyag nem kerOlhet. 

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

- A veszelyes hulladekok tarolasara szolgal6 ter, valamint a karmento vfzzarosaget folyamatosan 
biztosftani kell. 

- Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezo hulladekok - amelyek kOret a 
hulladekjegyzekr61 sz6I6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szarn0 melleklete hatarozza meg - 
gyOjteserol es tovabbi hulladekgazdalkodasi celu atadasaral, a hulladekr61 sz616 2012. evi 
CLXXXV. tOrveny a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkoz6 hatalyos 
jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A hulladekok gyOjtesere szolgalo terOletre barmilyen okb61 kiker016 veszelyessegi jellemzOvel 
rendelkezo szennyez6anyagot azonnal Ossze kell gyOjteni, majd ezt kOvet6en gondoskodni kell 
a szennyezett tertiletek eredeti - szennyezesmentes allapotanak visszaallItaser61. A 
mentesftes soran keletkezett hulladekokat a tovabbiakban veszelyes hulladekkent kell kezelni. 

- A tevekenyseg soran keletkezO veszelyes hulladek birtokosa - a veszelyes hulladekkal 
kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyairol sz6I6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendeletben meghatarozottak alapjan - koteles az ingatlanan, telephelyen, illetve a 
tevekenyseg vegzese sorer' keletkez6 veszelyes hulladek biztonsagos gyOjteser6I gondoskodni 
mindaddig, amfg a veszelyes hulladekot a kezelonek et nem adja. 

- A keletkezo veszelyes hulladekokat a kOrnyezet karosItasat megelOzo, szennyezeset kizar6 
m6don, a kijelolt gyOjtohelyen, a kerniai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenallo 
gyOjtoeclenyben kell gyajteni. 

- A veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallftasra, ill. kezelesre vale) atadasa eseten meg 
kell gyozOdni az atvevo vonatkoz6 atveteli jogosultsagaral. A keletkezett hulladekok lerakassal 
torteno artalmatlanftasara vale) atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint a 
hulladeklerak6val 	kapcsolatos 	egyes 	szabalyokr61 	es 	feltetelekrol 	sz616 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzesi kOtelezettseget, szUkseg 
eseten a megfelelo dokumentumok megleter6I gondoskodni kell. 

- Tilos a veszelyes hulladekot a telepelesi szilard hulladek vagy mas nem veszelyes hulladek 
kOze juttatni! 

- A telephelyen a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy az diffuz 
legszennyezest ne okozzon. 
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- A tevekenyseg vegzesenel tilos a levego lakossagot zavar6 buzzel val6 terhelese, tovabba a 
levego olyan mertek0 terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

- Gondoskodni kell az ongyulladas es a szandekos felgyiljtas megakadalyozasard es az 
esetlegesen keletkezo tuz eloltasar61. 

- A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okb6I bekOvetkez8 kernyezetszennyezes elharitaser61 
az engedelyes haladektalanul intezkedni Males. A bekovetkezett karesemenyrol, annak 
kiterjecleserol, mertekeral, a veszelyeztetett kornyezeti elemekrol, tovabba a tett 
intezkedesekrol a ktirnyezetkarosodas megelozesenek es elharltasanak rendjeral sz6I6 
90/2007. (IV. 26.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell ertesitest, ill. tajekortatast adni. 

- A hulladekgyajtesi tevekenysegben resztveva munkavallalOkat oktatasban kell reszesiteni, es 
egyidejOleg frasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szlikseges mCiszaki es 
szernelyi vedelem elofrasaira, valamint a kOrnyezetvedelmi szempontb61 rendkivOli esemeny 
bekovetkezesekor szokseges teenclOkre vonatkoz6an. 

- Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezett hulladakokr61 a hulladekkal kapcsolatos 
nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrol szola 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 kOtelezettsegekrol sz616 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elOirasai szerint 
kell vegezni. 

Adatszolgaltatesi kotelezettsegenek - az atvett veszelyes hulladekokr61 negyedevente a 
targynegyedevet koveto 30. napig, a tevekenyseg soran keletkezett veszelyes es nem 
veszelyes hulladekokr61 evente a targyevet kovet6 ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie. 

- A kOzszolgaltat6 a hullaclekgyOjto udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyiljtO udvarb6I 
elszallftott hullaclekrol a telephelyen, naprakesz m6don Lizemnaplot vezet. 

Az ezemnaplot a kOvetkezo tartalommal kell vezetni: 
a hulladekgyajto udvarban atvett es onnan elszallItott hulladek mennyisege, Osszetetele 
(hulladektfpus, -fajta es -jelleg szerint); 

• a hulladek atvetelenek es elszallItasanak iclOpontja; 
■ a hulladekot a kozszolgaltatonak atad6 megnevezese, time, kOrnyezetvedelmi 

azonosIt6 jele; 
annak adatai, akinek reszere a kOzszolgaltat6 a hulladekgyajto udvarban tarolt 
hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kOzszolgaltat6 kezeli); 

■ az Lizemvitellel kapcsolatos rendkivOli esemenyek (Igy kOlOnOsen veszelyes hulladek 
kOmyezetbe kerCilese, tOzeset, bettires, lopas, baleset); valamint 

■ a hatOsagi ellenorzesek megallapftasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

- Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel OsszefOggo, kernyezetvedelmi 
jogszabalyba CitkOzo magatartasaert, valamint a tevekenysegevel okozati OsszefOggesbe 
hozhat6 	esetleges 	kOrnyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kOrnyezetkarositasert teljes Ora felelosseggel tartozik. 

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarolag ervenyes kOrnyezetvedelmi biztosItas meglete 
mellett folytathat6, es az, az engedelyezett tevekenysegek befejezeseig nem mondhat6 fel. 



A kOrnyezetvedelmi biztositasnak a kerelmezo altal vegzendo hulladekgazdalkodasi 
tevekenysegre (veszelyes hulladek gy0jtes) ki kell terjednie. 

— A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes kOteles 
a kornyezetvedelmi hatosag reszere targyev februar 28-ig eves felUgyeleti dijat fizetni. A 
tevekenyseg ev kOzben WI-WO megkezdese eseten a felOgyeleti dlj aranyos reszet kell 
megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely jogerore emelkedeset kOveto 30 napon be101. 

— Jelen engedely nem menteslt a tevekenyseg vegzesehez szukseges egyeb engedelyek 
beszerzesenek kOtelezettsege al61. 

b.) 	KOzecieszsedOdyi hataskOrben tett elofrasai: 

— A kerelmez6 altal folytatott tevekenyseg egeszseget nem veszelyezteto modon vegezhet6. 

— A vizbazisok vedelme erdekeben meg kell akacialyozni, hogy a tevekenysegbol ered6en 
szennyezo anyagok talajba, felszin alatti vizekbe jutva veszelyeztessek a felszln alatti vizek j6 
allapotat. 

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

— A telephelyre szallftott es tarok tovabba a tevekenyseg soran keletkezo veszelyes hulladekok 
kOrnyezetszennyezest kizaro modon tOrteno gyOjteser6Ifolyamatosan gondoskodni kell. 

— 	A telephelyen a rover- es ragcsabirtast evente legalabb ket alkalommal el kell vegeztetni. 

— A telephelyen felhasznalt vegyi anyagokra, keverekekre vonatkoz6an gondoskodni kell a 
kemiai biztonsagi elofrasok betartasarol. 

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

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

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglaltt61 eltero mas jelleg0 tevekenyseg 
vegzesere nem jogoslt, es az egyeb engedelyek beszerzese al61 nem mentesit. 

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbol visszavonasra kerUl, amennyiben: 
— az engedely megadasahoz elOirt 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 hivatalbol visszavonhato, amennyiben: 
— az engedelyes nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi 

kOtelezettsegekr6I sz616 kormanyrendeletben meghatarozott katelezettsegenek, 
— megallapithat6, hogy az engedelyt kerelmez6 a kerelemben valatlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 

MI 	 • 
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— az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltakt61 eltero m6don 
gyakorolja, vagy 

— az engedely jogosultja a hatOsagi ellenorzest akadalyozza. 
4. Amennyiben az engedely rendelkezo reszenek II. fejezeteben rogzitett adatokban, 

technologiaban vagy ezeket erintoen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kavetkezik be, 
illetve uj informaci6k mertilnek fel, Ugy az engedelyes kOteles azt 15 napon belUl a 
Borsod-Abaq-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.) 
clmzett, de a Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 
Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyahoz 2 peldanyban benyOjthat6 fellebbezesnek 
van helye. 

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 90 000,— Ft, melyet a Borsod-Abaq-Zemplen 
Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 1 0027006-00335656-00000000 szam6 
el6iranyzat-felhasznalasi szamlajara kell befizetni. 

Fellebbezni csak a megtarnadott dOntesre vonatkoz6an, tartalmilag azzal kOzvetlen01 OsszefOgg6 
okbol, illetve csak a clontesbol kozvetlenul ad6c16 jog- vagy erdekserelemre hivatkozva lehet. 

A fellebbezest indokolni kell. A fellebbezesben csak olyan Uj tenyre lehet hivatkozni, amelyrol az 
els6foku eljarasban az ugyfelnek nem volt tudornasa, vagy arra Onhibajan kfvui es6 ok miatt nem 
hivatkozott. 

Fellebbezes hianyaban a hatarozat, a kOzlest61 szarnItott 16. napon — Ica& ertesItes nelk01 — 
veglegesse \talk. 

INDOKOLAS 

A BMH Borsod-Abalj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltato Nonprofit Kft. 
(3527 Miskolc, Besenyoi Cit 26.) a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi 
Hivatala Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalyan, 2018. ev december ho 7, napjan 
eloterjesztett kerelmeben a 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 33783/3 hrsz. alatti ingalanon 
kialakltott hulladekgyOjto udvaron veszelyes hulladekok gyajtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmez6 a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair61 
szOla 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarn0 mellekleteben el6frt 180 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 
thjat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

A kerelem egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonosit6 adatait, a 
tevekenyseg mOszaki, valamint kornyezetvedelmi szempontb61 lenyeges lelrasat, a gyOjtesre at-venni 
MN/ant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tipusonkenti mennyiseget, valamint a rendelkezesere 
6116 szernelyi, targyi es k6zegeszsegOgyi felteteleket. 

A beadvany — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 

- Miskolc Megyei Jogu Varos Jegyz6je 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; 
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- igazolast, mely szerint az engedelyes a kOztartozasmentes adOz6i adatbazisban szerepel; 
- az engedelyes korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatosan, illetve a 

munkaeropiacon hatranyos helyzetben levo allOskeres6k alkalmazasi lehetosegenek 
figyelembevetelerol tett nyilatkozatait; 

- a Orgy' hulladekgyOjt6 udvar Dzelmeltetesi szabelyzatanak masolatat; 
- engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezettre kiterjesztett felelossegbiztosltasi ketvenyenek 

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

A kerelmet megvizsgaltam Os megallapftottam, hogy a beadvany nem felel meg a hulladekgazdalkodasi 
tevekenysegek nyilvantartasba veteler61, valamint hatesagi engedelyezeserol sz616 439/2012. (XII. 29.) 
Kormanyrendelet 7. § (1) bek.-ben foglalt formai es tartaimi kOvetelmenyeknek igy az Ogyben a 
rendelkezesre elle adatok alapjan erdemi &Mites nem hozhat6. 

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

a) nem felel meg, vagy 
b) megfeiel, de a tenyallas tisztazasa soran felmerUlt Oj adatra tekintettel az szukseges, 

az eljar6 hatosag hatarido megjeldesevel, a mulasztas jogkovetkezmenyeire torteno figyelmeztetes 
mellett — ha torveny vagy kormanyrendelet maskent nem rendelkezik — egy Izben hianypetlasra hivja fel 
a kerelmezot.(A kornyezet vedelmenek altalanos szabalyair61 sz616 1995. evi LIII. tOrveny (Kvt.) 91/B. § 
(1) bekezdese ertelmeben a Kvt., valamint a felhatalmazasa alapjan kiadott rendeletekben szabalyozott 
kozigazgatasi hatesagi Ogyekben hianypetlasra felhivasnak legfeljebb ket fzben van helye.) 

Fentieket figyelembe veve 2018. ev december h6 13. napjan kelt, B0-08/KT/12028-2/2018. szarn0 
vegzesben hianypetlasra szelftottam fel a kerelmezot. 

Az &Ares sorer' az Akr. 43. § (7) bekezdese alapjan, tekintettel arra, hogy az eljarasban hianypetlas 
kilrasara volt szUkseg — az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridOn be101 — 2018. ev 
december he 13. napjan, B0-08/KT/12028-3/2018. szamon f0ggti hataly0 hatarozatot hortam. 

A kerelmezo 2018. ev december he 18. napjan megkOldOtt kiegeszfteseben meghatarorta a telephelyen 
egyidejuleg gyOjteni kivant veszelyes hulladekok Osszes mennyiseget, ismertette a rendelkezesere OHO 
gyajtoedenyzetel< szamat, fajtait, valamint bemutatta a telephely orzesenek modjat. 

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 
hatoseg hulladekgazdalkodasi engedelyehez ketOtt tevekenyseg. 

A kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatesagi es igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kije101eserol 
sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 7. szam0 melleklete szerint vizsgaland6 szakkerdes a 
kOrnyezetvedelmi hatoseg veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezese iranti eljarasaban a 
kOzegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2018. ev december he 13. napjan kelt, BO-08/KT/12028-4/2018. szam0 
feljegyzesben megkertem a Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal 
Hatesagi Foosztaly Nepegeszseg0gyi Osztaly (Miskolc) — kOzegeszsegOgyi szempont0 — szakmai 
velemenyet. 

A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatosagi Foosztaly 
NepegeszsegOgyi Osztaly (Miskolc) BO-08/NEO/08541-2/2018. szarnii szakmai velemenyeben — 
kOzegeszsegOgyi szempontbol — a hulladekgazdalkodasi engedely kiadasa ellen kifogast nem emelt. 

• 
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Szakmai velemenyeben indoklaskent eloadta az alabbiakat: 

„Az engedelyezesi dokumentacio attanulmanyozasa utan megallapitast nyert, hogy a tevekenyseg soran 
jelentos kornyezeti hatasok nem feltetelezhetok, a terOleten 616 lakossag egeszsegugyi kockazata nem 
novekszik. Az Ozemeles soran a kOrnyezet-egeszsegOgyi hatasok elfogadhat6 szinten tartasa 
erdekeben" a hatarozat Ill.b. pontjaban szerepeltetett el6lrasok betartasa szOkseges. 

El6frasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

„A hulladekr6I sz6I6 2012. evi CLXXXV. torveny. 

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

A munkavOgzeshez, a gapek Ozemeltetesehez kapcsol6d6an keletkez6 veszelyes hulladekok 
gyOltesere, kezelesere vonatkoz6an a veszelyes hulladekkal kapcsolatos tevekenysegek vegzesOnek 
feltateleir6I sz616 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz el6frasokat. 

Az egeszsagOgyi kartevak elleni vadekezes reszletes elairasaira vonatkoz6an vonatkoz6an a fert6z6 
betegsegek as jarvanyok megelozese erdekeben szOkseges jarvanyOgyi intezkedesekr61 sz6I6 a 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § as 39. §-aiban Os a 4. szama mellekleteben foglaltak az iranyad6ak. 

A veszelyes vegyi anyagok/keverakek vonatkozasaban a kemiai biztonsagr61 sz6I6 2000. evi XXV, 
tOrveny as a veszelyes anyagokkal as a veszelyes keszftmenyekkel kapcsolatos egyes eljaresok, illetve 
tevekenysegek reszletes szabalyair6I sz616 44/2000. (XII. 27.) EOM. rendelet el6frasait kell betartani. „ 

A benyOjtott dokumentacio, annak kiegeszfteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 
nyilvantartasba vetelerol, valamint hatesagi engedelyezeserol sz6I6 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
7. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi kOvetelmenyeknek megfelel. 

A kerelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapjan Ogy fteltem meg, hogy a 
kerelmezo biztositani tudja azon szemelyi es targyi felteteleket, amelyek a hulladekok kOrnyezetvedelmi 
szempontb61 biztonsagos gyOjtesehez szUksegesek. 

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 (Otesallo, belelt vagy kettos falO 
zarhat6 kontenerben) tOrtenik a veszelyes hulladek gyOjtese. A kontenerek padozata az elofrasoknak 
megfeleI6 lejtessel es karment6vel van ellatva. 

A folyadek halmazallapotO, veszelyes hulladekok gyOjtese az atado altal beszallftott gOngs/Olegben fog 
tOrtenni, karmento talcaval ellatott kontenerben. A beszallItaskor, illetve atvetelkor a gyOjtoedenyzet 
serOlesmentesseget ellenorizik, 

A havariakb61 ered6 szennyezodesek a bevalt karelharitasi mOdszerek alkalmazasaval gyorsan es 
hatekonyan felszarnolhatek, Ogy, hogy azok ne jarjanak a szennyezodes tovabbterjeclesevel. 
Az esetleges szennyezes-felszamolashoz szukseges karelharltasi eszkOzek felitat6 anyag, Ures 
gongyoleg, lapat a helyszlnen biztositott. 

A BMH Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, Beseny6i Cit 26.) 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 
33783/3 hrsz. alatti telephelyen, nem veszelyes hulladekok gyOjtese tevekenyseg vegzese a benyOjtott 
dokumentaci6 alapjan foldtani kozeg vedelmi erdeket nem set 
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Zajvedelmi szempontbel megallabftottam, hogy a telephely zajvedelmi hatasterlileten vedendo epOlet 
nem talelhat6. 

A kOrnyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyairof szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
10. § (3) bek. alapjan, zajkibocsatasi hatarertek kerelem benyOjtaset 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, jelentos kornyezeti hates nem varhatb. 

Levegotisztasag-vedelmi szembontu el6frasaimat a levego vedelmerol szele 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltak dap* adtam meg. 

Az engedely idobeli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen hatarortam meg. 

Felhfvom az engedelyes figyelmet arra, hogy az engedely nem mentesft a Ht., es annak vegrehajtasi 
jogszabalyaiban eloirt kotelezettsegek teljesftese alol. 

Felhfvom az engedelyes figyelmet tovabba arra is, hogy az engedelyezett tevekenyseg folytatasara 
vonatkoze kornyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hatesagi el6frasok megsertese eseten az engedely, 
annak Idabel' hatalya alatt is visszavonhato. 

A hatarozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e alapjan,a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatesagi es 
igazgatasi feladatokat ellate szervek kije101eserOl szele 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 
8/A § (1) bek.-ben es 9. § (2) bek.-ben biztosltott jogkOromben, az Akr. 80. § (1) bekezdese es 
81. § (1) es (4) bekezdese szerint eljarva hortam meg. 

Az &Ores - Akr. 124. §-a szerinti - eljarasi kOltseget (az igazgatasi szolgaltatasi dfj Osszeget) a 
kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatasagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol szolo 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarnif melleklet 4.6. pontja alapjan, az 11. pont figyelembevetelevel 
allapItottam meg, viseleserol a Rendelet 5. § (3) bekezdese alapjan rendelkeztern. 

A jogorvoslati jogrel az Akr. 112. §-a, 116. § (2) bekezdese es a 118. § (1)-(3) bekezdese alapjan, 
a jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dfjarol szolo 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarnu 
melleklet 4.6. pontja alapjan, az 11. pont figyelembevetelevel, a Rendelet 2. § (5) bekezdesenek 
megfeleltien adtam tajekortatest. 

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

Jelen hatarozatomat a kornyezetvedelmi hatesagi nyilvantartas vezetesenek szabalyairol szolo 
7/2000. (V. 18.) KoM rendelet rendelkezesei alai)* rOgzftem a kornyezetvedelmi hatesagi 
nyilvantartasban. 

Miskolc, 2018. december 28. 

Dr. Stiber Vivien 
jargl [`MIA% 	neveben es megbizasabol 

Hucial \Tibor 
fobs±talyvez4O-helyettes • 
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Kula:  
1. BMH Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Hullaclekgazdalkodasi KOzszolgaltatd Nonprofit Kft. 

Miskolc, Besenyoi Ot 26., 3527 + CK (25975936) 

2. Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 

Hatosagi Foosztaly NepegeszsegOgyi Osztaly 

Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 — HK (JHO5MISKNI) 

3. Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei KatasztrOfavedelmi IgazgatOsag 

Miskolc, Dozsa Gytirgy Ot 15. 3525 — KER 

4-5. Iratokhoz 



Az eredeti papiralapu dokumentummal egyezo. 

Ezen lap nem resze az eredeti iratnak, kizarolag a jogszabalyi megfelelOseghez 
szOkseges zaradekolas megjelenfteset szolgalja. 

A dokumentum elektr 	n hitelesitett. 
Datum:2018.12.28 1 	:0.01:00 
Borsod-AbaDJ-temp n etniel Kormanyhivatal 
Kladmanyorte: Hudak Tibor 

•• 	• 	 • 
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