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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

MISKOLCI JARASI HIVATALA 

Ugyiratszam: B0-08/KT/00082-2/2020. 

Elozmeny: B0-08/KT/9440/2019. 

Ugyintezo: Santa Viktor 

Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a Szerencs, Eperjes u. 7. sz. alatti 

telephelyen, mint hullaciekudvarban 

tortena veszelyes hullaclekok gyujtesere 

vonatkozO hullaclekgazdalkodasi engedely 

Hiv. szarn: H 69999/2019. 

Ogyintezajuk: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

A BMH Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 

(3526 Miskolc, Besenyoi Ut 26.) — tovabbiakban: engedelyes — kerelmenek helyt adok es reszere 

a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok  

gvOjtesere  

(hulladekgyiljt6 udvarban gyekitokent torteno atvetelere) 

vonatkozo 

hulladekgazdalkodasi engedelyt megadom. 

II. 	Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg f6bb jellemzoi 

1. 	Az engedelyes azonosit6 adatai 

BMH Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KozszolgeltatO 

Nonprofit Kft. 

25975936-3821-572-05 

3526 Miskolc, Besenyoi Cit 26. 

103542715 

3900 Szerencs, Eperjes utca 7. (Szerencs, 2150/11 hrsz.) 

101717499 

15/2019/B (Kiadmanyozo: Tarcali KOztis Onkormanyzati Hivatal Jegyzoje) 

A hatarozat Ugyiratszama: Tar/3701-3/2019 

Neve: 

KSH azonosito: 

Szekhely: 

KUJ: 

Telephely: 

KTJ: 

Telepengedely—

nyilvantartasi szarna: 

KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fooszttify 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

E-mail: komvezet.fo.miskolc(dthorsod.gov.hu   
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2. Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseq 

Megnevezese gyiljtes a hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. torveny (Ht.) 

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

Gyajtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek Osszegyiljtese hulladekkezelo letesitmenybe 

tOrteno elszallitas celjab61; a gyiljtes magaban foglalja a hulladek el6zetes valogatasat es elozetes 
tarolasat is. 

Gyiljto (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdalkod6 szervezet, amely a hulladekot 

a hulladekbirtokost61, illetve hulladekgazdalkodasi letesitmenyekbol Osszegyajti, atveszi. 

TerOleti hatalya: az engedelyes 3900 Szerencs Eperjes utca 7. szam alatti telephelye 

(hulladekgyujto udvar). 

3. Hulladektiousok es -mennyisegek (kizardag a hatjegyU kOdszamokkal megjelottek) 

Azonosito 
kod Hullaciek megnevezese Mennyiseg 

(Uev) 

02 

MEZOGAZDASAG I , 	KERTESZETI, 	AKVAKU LTO RAS 
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, 
forgalmazasabOl 	es 	felhasznalasabol, 	valamint 	ezek 
eltavolltasabdszarmaz6 hulladek 

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

08 01 17* 
festekek 	as 	lakkok 	eltavolitasab61 	szarmazO, 	szerves 
oldOszereket vagy egyeb veszelyes anyagokat tartalmazo 
hulladek 

15 

08 01 21* festekek as lakkok eltavolitasara hasznalt, 	hulladekka valt 
anyagok 15 

08 03 . nyomdafestakek gyartasab61, kiszereles6b61, forgalmazasab61 
es felhasznalasabol szarmaz6 hulladek 

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

08 04 
ragasztOk 	as 	tOrnitoanyagok 	gyartasab61, 	kiszerelesebol, 
forgalmazasabol es felhasznalasab61 szarmaz6 hulladek (a 
vizhatlanft6 termekeket is beleertve) 

08 04 09* szerves 	oldOszereket 	vagy 	mas 	veszelyes 	anyagokat 
tartalmaz6 ragasztok, tarnitoanyagok 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 azonositO kOddal jelolt tetelekhez 
tartoz6 aramforrast is tartalmaz 

5 

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 ken6olaj hulladek 

MO 	 • 	 • 	10 • 	 • 
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13 02 05* asvanyolaj 	alapil, 	klOrvegyUletet 	nem 	tartalmazo 	motor-, 
hajtornii- es ken6olaj 20 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtOm0- es kenOolaj 20 
13 02 07* biolOgiailag kOnnyen lebom16 motor-, hajtOm0- es keneolaj 20 

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

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

15 01 10* veszelyes anyagokat maradekkent tartalmazo vagy azokkal 
szennyezett csomagolasi hulladek 10 

15 01 11* 
veszelyes, szilard porazus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazO 
fembOl 	keszult 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	kiUrOlt 
hajtOgazos palackokat 

10 

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kozlekedes 	(szallitas) 	kOliinbOzo 	terOleteirol 	szarmazO 
hulladekka %felt gepjarmii (ideertve a terepjarO jarmOvet is), a 
hulladekka 	valt 	gepjarm0 	bontasabol, 	valamint 
karbantartasabol 	szarmazO 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
f6csoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 07* olajszur6 2 
16 01 13* fekfolyadek 3 
16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fagyall6 folyadek 20 
16 02 elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka 

16 02 11* klar-fluor-szenhidrogeneket 	(HCFC, 	HFC) 	tartalmazo 
hasznalatbd kivont berendezes 20 

16 0213* 
veszelyes 	anyagokat 	tartalmazO 	kiselejtezett 	berendezes, 
amely 	kOlOnbOzik 	a 	16 	02 	09461 	16 	02 	12-ig 	terjedo 
hulladektIpusoktol 

20 

16 06 elemek es akkumulatorok 
16 06 01* Olomakkumulatorok 50 
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 
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS 

20 01 elkOlOnitetten gyOjtOtt hulladek frakciOk (kiveve a 15 01) 
20 01 13* oldOszerek 5 
20 01 14* savak 5 
20 01 15* lOgok 5 
20 01 17* fenykepeszeti vegyszer 5 
20 01 19* nevenyvedo szer 5 
20 01 21* fenycsovek es egyeb higanytartalmO hulladek 15 
20 01 23* klOr-fluor-szenhidrogent tartalmazO kiselejtezett berendezes 5 
20 01 26* olaj es zsir, amely kUlOnbOzik a 20 01 25461 15 

20 01 27* veszelyes anyagokat tartalmazo festekek, tintak, ragasztOk es 
gyantak 60 

20 01 29* veszelyes anyagokat tartalmazO mosOszer 15 

20 01 33* 
elemek es akkumulatorok, amelyek kozOtt a 16 06 01, a 16 06 
02 vagy a 	16 06 03 azonos1tO kOddal jelolt elemek es 
akkumulatorok is megtalalhatok 

50 

20 01 35* 
veszelyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos es 
elektronikus berendezesek, amelyek kUlenb6znek a 20 01 21- 
tales a 20 01 23-tOI 

100 

20 01 37* veszelyes anyagokat tartalmazO fa 20 

A gyajtakent atvehet6 veszelyes hulladekok osszes mennyisege 640 Vey. 
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4. A tevekenyseg miiszaki es kOrnvezetvedelmi leirasa a benAtott dokumentacioban foglaltak  

szerint.  

Engedelyes a 3900 Szerencs, Eperjes utca 7. szarn alatti telephelyen (hulladekgyOjt6 udvar) 

a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok gyOjtesevel foglalkozik. 

A 3900 Szerencs Eperjes utca 7. szam alatti telephelyet Tarcali KOzes Onkormanyzati Hivatal 

Jegyzaje — veszelyes es nem veszelyes hulladek gyOjtese, hasznositasa es artalmatlanitasa 

bejelenteshez 100ft ipari tevekenysegekre vonatkozoan — Tar/3701-3/2019. szarnii irata szerint 

15/2019/B szamon nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szUkseges infrastruktOraval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere a veszelyes hulladekokat a hulladekok termel6i, illetve engedellyel 

rendelkez6 szervezetek szallltjak be. 

A hulladekok atvetelt megel6z6en szemrevetelezesre kerUlnek. Az atveteli kOvetelmenyeknek nem 

megfelelo hulladekok atvetele megtagadasra kertl. 

A hulladekok atvetelt kOvetoen merlegelesre kertilnek, ezt kavetoen sor kerUl a merlegjegy, ill. 

egyeb bizonylatok kiallitasara, valamint a hulladekok nyilvantartasba vetelere. 

A veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg Osszegyaleseig tOrtenO elOzetes tarolasa 

a telephely egyseges es egybefUgg6, szilard burkolattal ellatott (aszfaltozott) reszen zart 

femkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyajtoedenyzetekben tOrtenik. 

A tarolOhelyen a szUkseges kOzlekedesi Otvonalak/gyajtoterek a gyujtesre, tarolasra tervezett 

hulladekok mennyisegevel aranyosan kerUltek kijelelesere Ogy, hogy azok az anyagmozgatO 

gepek/eszkOzOk szamara j6I megkOzelithetok legyenek. 

A hulladekgyajt6 udvar Uzemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abailj-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya 

B0-08/KT/10178-3/2019. szarnu hatarozataval jOvahagyta. 

A veszelyes hulladekokkal veld) mOveletekhez az ADR felszereles rendelkezesre all. 

A szallitasra vela elokeszites, atcsomagolas, rakoclas az ADR (Veszelyes Aruk NemzetkOzi KOzUti 

Szallitaser6ISz616 EurOpai Megallapodas) szabalyai szerint tOrtenik. 

A tevekenyseg vegzesehez szUkseges munkavedelmi eszkOzOk biztositottak. Az alkalmazottak 

foglalko;as-egeszsegagyi ellatasa, kulOn szerzodes alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelOssegbiztositassal rendelkezik. 

Az engedelyes a fentiekkel, valamint az egyeb, jogszabalyban eloirt tervekben, szabalyzatokban 

(havariaterv, tazvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a mOszaki 

eszkazok rendszeres ellenorzesevel kivanja megelOzni a kOrnyezeti veszelyhelyzetek kialakulasat 

es a kOrnyezeti elemek szennyezeset. 

5. A telenhely bezarasanak feltetelei 

A telephely bezarasanak szandekat, annak tervezett hatarnapjat megeloz6en legalabb 

60 nappal frasban be kell jelenteni a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci 

Jarasi Hivatala Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyanak. 

IN= 
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A telephely bezarasara inditott eljaras megkezdeseig az atvett, illetve a tevekenyseg vegzese 

soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kbrnyezetvedelmi hatosag altal feljogositott 

szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa uteri hulladek a telephelyen nem maradhat. 

A telephely bezarasara inditott eljaras soran az uzemeltetenek be kell mutatnia a mOkodes 

kOvetkezteben a kOrnyezetet ert karos hatasokat, amely alapjan a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya 

megallapltja az esetlegesen elvegzend6 vizsgalatok kOret es a tovabbi teend6ket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektol eltero okb61 szCinik meg, 

a hulladekok teljes kora atadasera, valamint a tevekenyseg felhagyasat kovet6 kOrnyezetallapot 

bemutatasara vonatkoz6 kOtelezettsegek - az eloz6ekben reszletezettek szerint - valtozatlan 
formaban fennallnak. 

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 helyszlnen tOrten6 gyUjteset lehet 
vegezni. 

A gyOjtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezhet6. 

Jelen engedely kizarOlag azok egysegrakomany mennyiseg Osszegyuleseig tOrteno ideiglenes 

tarolasara es telephelyen tOrten6 mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve tarolOhelyen torten6 
elhelyezesere) jogosit. 

A tevekenyseg csak nappali idaszakban vegezheto.  

- A hulladekok telephelyre tOrteno szallitasat - amennyiben jogszabaly ett61 elteroen nem 

rendelkezik - kizarOlag az a szemely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik a 

hataskOrrel rendelkezo kOmyezetvedelmi hatOsag hulladekazonosit6 k6c1 szerint azonositott 
hulled& szallitasara vonatkoz6 feljogosItasaval. 

- Engedelyes tevekenyseget a Iegkisebb kOrnyezetterhelest 

veszelyezteteset es szennyezodeset kizar6 mOdon vegezheti. 
eloidez6, a kernyezet 

- A hulladekgyajto udvar csak kozszolgaltat6 altal Ozemeltethet6. A hulladekgazdalkodasi 

kOzszolgaltatas kerebe tartoz6 hulladekok kizar6lag hatalyos kOzszolgaltatasi engedely 
birtokaban vehet6k at.  

- Az atteteli kOvetelmenyeket nem kielegit6 hulled& atvetelet meg kell tagadni. 

- A hulladekok (gyOjtesre atvett, keletkezett, atadott) tOrneget merlegelessel kell meghatarozni. 

- A hulladekok gyOjtese, elOzetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizar6 m6don a II. 4. pontban 
foglaltaknak megfeleloen vegezheto. 

- A hulladekgyujto udvar Ozemeltetese soran a BO-08/KT/10178-3/2019. szarnu hatarozatban 
foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

- Az Lizemel6 hulladekgyajt6 udvar aktualis mOszaki allapotanak es felszereltsegenek 

folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasanak 

es Ozemeltetesenek szabalyairol sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 
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- A tevekenyseg soran alkalmazott milszaki megoldasoknak biztositaniuk kell, hogy a gyajtesi 

mOveletek vegzese soran a hulladekok ne szennyezzek (meg havaria esetben sem) 

a kornyezetet. 

- Az atvetel soran biztositani kell, hogy a veszelyes hulladekok egymassal, vagy mas nem 

veszelyes hulladekkal ne keveredjenek. 

A kUlOnbOzo veszelyes hulladekok kOzes legterben val6 tarolasa okan a veszelyes hulladekkal 

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyair61 sz616 22512015. (VIII. 7.) Korm. 

rendelet eloirasainak betartasan tOI, kOvetni kell az ADR altal meghattrozott csomagolasi 

elOirasokat, valamint a veszelyes hulladekok ADR szerinti egyat kezelhetosegenek korlatain 

belUI kell maradni. 

- A tarolas, valamint a be- es kitarolas iranyftasahoz, illetve ellenorzesehez az Open aktualis 

veszelyes hulladek keszlet veszelyessegi jellemzoivel kapcsolatban tajekozott, a veszelyessegi 

jellemzekbOl ad6d6 kockazatot megfeleI6 anyagismeret birtokaban felismero szakszemelyzetet 
kell biztositani. 

- A hulladekgyOjt6 udvaron a kUlOnbozo anyagi minosegii veszelyes hulladekokat szallithatO, 

Utesa116, belelt vagy kett6s falu, karmentovel felszerelt es megfelelo szilardsagii gyilijto 

ecienyzetben, ill. csomagolOeszkOzben kell gyiljteni, amelyek kialakitasa Osszhangban van 

a bennuk gyOjtendo veszelyes hulladekok fizikai es kemiai tulajdonsagaival. 

- Az illekony Osszetev6ket tartalmaz6 veszelyes hulladekok atvetele es tarolasa soran meg kell 

akadalyozni, hogy ezek a komponensek a kOrnyezetbe kerOljenek. 

A gyUjteshez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell Ienniuk a hulladekok 

kOrnyezetszennyezest kizar6 m6don torteno raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 
szallftasara. 

- Veszelyes hulladekot tartalmazo serOlt, vagy szivarg6 gongyolegeket az eszlelest kOvetOen 

kesedelem nelk01 serulesmenetes gongyOlegbe kell affejteni, a kOrnyezetbe kerOlt veszelyes 

hulladek egyidejil szakszerii Osszegyiljtese mellett. 

- Engedelyes kOteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkezo tovabbi kezelo reszere torteno 

atadasarol folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

- A gyajtett veszelyes hulladek engedelyes telephelyen - atvetelt kOvetoen - legfeljebb 

1 evig tarolhato. Ezen idatartamig a hulladek kezelonek torteno atadasarol haladektalanul 
gondoskodni kell. 

Az engedelyes telephelyen egyidejaleg tarolhato, gyiljtesre atvett veszelyes hulladekok 
mennyisege nem haladhatja meg a 75 tonnat. 

- A telephelyen beluli anyagmozgatas es a gyOjtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak 

a vonatkoz6 kOrnyezetvedelmi, muszaki es munkabiztonsagi elOirasoknak megfeleI6 maszaki 

allapotu gepeket, berendezeseket lehet Ozembe allItani. Fokozott figyelmet kell fordItani 

a makOdo gepek olajcsOpegesenek megelOzesere, rendszeres ellenarzessel, karbantartassal 
azt minimalis mertekure kell szoritani. 

- A tevekenyseg soran hasznalt eszkOzOk, berendezesek, Wolf*, edenyek, karmentok mUszaki 
allapotat rendszeresen ellen6rizni es szUkseg szerint javitani kell.  

Havaria eseten a beadvanyban szereplo havaria tery szerint kell eljarni! 

- A tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy az ne veszelyeztethesse a fOldtani kozeget. 

A tevekenyseg vegzese soran a fOldtani kozegbe szennyez6 anyag nem kerulhet. 
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- Biztositani kell a teruleten Osszegyiilo csapadekvizek biztonsagos Os artalommentes 
elvezeteset. 

- A veszelyes hulladekok tarolasara szolgale ter, valamint a karmento vizzaresagat, 

vegyszerallesagat folyamatosan biztositani kell. 

- Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezo hulladekok - amelyek keret 

a hulladekjegyzekrol szole 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szarnu melleklete hatarozza meg 

- gyOjteser61 Os tovabbi hulladekgazdalkodasi celb atadasarel, a hulladekr61 szele 2012. evi 

CLXXXV. terveny a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkoze hatalyos 

jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A hulladekok gyujtesere szolgale teruletre esetleg kiker016 veszelyessegi jellemzevel 

rendelkez6 szennyez6anyagot azonnal Ossze kell gyOjteni Os a tovabbiakban veszelyes 
hulladekkent kell kezelni. 

- A tevekenyseg soran keletkez6 veszelyes hulladek birtokosa - a veszelyes hulladekkal 

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyair61 szelo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletben meghatarozottak alapjan - kOteles az ingatlanan, telephelyen, illetve 

a tevekenyseg vegzese soran keletkezo veszelyes hulladek biztonsagos gyajteserol 

gondoskodni mindaddig, amig a veszelyes hulladekot a kezelenek at nem adja. 

- A keletkezo veszelyes hulladekokat a kernyezet karositasat megel6z6, szennyezeset kizare 

m6don, a kije101t gyOjtohelyen, a kerniai hatasoknak Os a mechanikai igenybevetelnek ellenalle 
gyujtoedeny ben kell gyajteni. 

- A veszelyes Os nem veszelyes hulladekok szallitasra, ill. kezelesre vale atadasa eseten meg 

kell gyezedni az atvevo vonatkoz6 atveteli jogosultsagarol. A keletkezett hulladekok lerakassal 

tOrten6 artalmatlanftasara vale atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint 

a hulladeklerakeval kapcsolatos egyes szabalyokr61 es feltetelekr61 szole 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzesi kOtelezettseget, szukseg 

eseten a megfelelo dokumentumok megleterol gondoskodni kell. 

Tilos a veszelyes hulladekot a telepulesi szilard hulladek vagy mas nem veszelyes hulladek 
koze juttatni! 

- A telephelyen a tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy a telephelyen kiv01 ne okozzon 

4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarertek feletti PM,() terhelest. 

- A telepen csak a kOrnyezetvedelmi eleirasokat kielegito munkagepek Ozemelhetnek, melyek 
alacsony szennyezoanyag kibocsatasOak. 

- A tec'hnologiahoz tartoze gepek, berendezesek kezelesi utasitasainak folyamatos betartasaval 

meg kell akadalyozni a hatarertek feletti legszennyezOanyag kibocsatast. 

- A rakodas soran terekedni kell arra, hogy a tevekenyseg vegzese a lehet6 legkevesebb 
legszennyeze anyag kibocsatassal tertenjen. 

- A tevekenyseg vegzesenel tilos a levegO lakossagot zavare bilizzel vale terhelese, tovabba 

a leveg6 olyan mertek0 terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

- A tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy a technolegia minden eleme alkalmas Iegyen arra, 

hogy a lakossagot megalapozott bejelentest okoz6 legszennyezes ne erje. Megalapozott 

lakossagi bejelentes eseten, a telephelyeken folytatott tevekenyseg az engedelytol elter6 
tevekenysegnek minosel. 
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— Az esetleges rendkivali esemenyt es az arra megtett intezkedeseket a kornyezetvedelmi 

hat6sagnak haladektalanul jelenteni kell.  

Gondoskodni kell az Ongyulladas es a szandekos felgyikitas megakadalyozasard es 

az esetlegesen keletkezo ttiz eloltasarol. 

— A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okbol bekOvetkez6 kOrnyezetszennyezes elharitasard 

az engedelyes haladektalanul intezkedni koteles. A bekOvetkezett karesemenyrol, annak 

kiterjedeser61, merteker61, a veszelyeztetett kOrnyezeti elemekrol, tovabba a tett 

intezkedesekrol a kernyezetkarosodas megelOzesenek es elharitasanak rendjerol sz616 

90/2007. (IV, 26.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell ertesftest, ill. tajekortatast adni. 

A hulladekgyujtesi tevekenysegben resztvevO munkavallalOkat oktatasban kell reszesiteni, es 

egyidejuleg irasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szUkseges miliszaki es 

szernelyi vedelem elairasaira, valamint a kornyezetvedelmi szempontb61 rendkivOli esemeny 

bekovetkezesekor szOkseges teend6kre vonatkoz6an. 

Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezett hulladekokr6I a hulladekkal kapcsolatos 

nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrol sz616 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 kOtelezettsegekr6I sz616 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eloirasai szerint 
kell vegezni. 

— Adatszolgaltatasi kOtelezettsegenek — az atvett veszelyes hulladekokr6I negyedevente 

a targynegyedevet koveto 30. napig, a tevekenyseg soran keletkezett veszelyes es nem 

veszelyes hulladekokrOlevente a targyevet kovet6 el/ marcius 1. napjaig kell eleget tennie. 

— A kOzszolgaltatO a hulladekgyOjto udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyiljto udvarbol 

elszallitott hulladekr61 a telephelyen, naprakesz m6don Cizemnaplot vezet. 

Az tizemnaplOt a kovetkez6 tartalommal kell vezetni: 

• a hulladekgyajto udvarban atvett es onnan elszallftott hulladek mennyisege, 

Osszetetele (hulladektfpus, -fajta es -jelleg szerint); 

• a hulladek atvetelenek es elszallitasanak id6pontja; 

• a hulladekot a k6zszolgaltatOnak atado gazdalkod6 szervezet neve, clme, szekhelye 

(ha a hulladek atadOja gazdalkodo szervezet); 

• annak adatai, akinek reszere a kOzszolgaltat6 a hulladekgyajt6 udvarban tarolt 

hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kOzszolgaltatO kezeli); 

• az ilzemvitellel kapcsolatos rendkivtili esemenyek (Igy ktilOnOsen hulladek 

kornyezetbe kerUlese, tizeset, betores, lopas, baleset); valamint 
• a hatOsagi ellenorzesek megallapitasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel osszeftigg6, kOrnyezetvedelmi 

jogszabalyba CitkOz6 magatartasaert, valamint a tevekenysegevel okozati Osszeftiggesbe 
hozhatO 	esetleges 	kornyezetszennyezesert, 	kornyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kOrnyezetkarosEtasert teljes kOrti felelosseggel tartozik. 

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarolag ervenyes kornyezetvedelmi biztositas meglete 

mellett folytathat6, es az, az engedelyezett tevekenysegek befejezeseig nem mondhatO fel. 

A kOmyezetvedelmi biztositasnak a kerelmez6 altal vegzendo hulladekgazdalkodasi 
tevekenysegre (veszelyes hulladek gyujtes) ki kell terjednie. 
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- A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes keteles 

a kOrnyezetvedelmi hat6sag reszere targyev februar 28-ig eves feliigyeleti dijat fizetni. 

A tevekenyseg ev kezben tOrten6 megkezdese eseten a felOgyeleti dij aranyos reszet kell 

megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely joger6re emelkedeset kOveto 30 napon be101. 

Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szukseges egyeb engedelyek 

beszerzesenek kOtelezettsege alai. 

b) 	Kezegeszsegagyi hataskOrben tett eltiirasai: 

- A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg vegzese soran a vonatkoz6 jogszabalyi el6Irasokat 

szigoruan be kell tartani. 

A tevekenyseg vegzese soran biztositani kell, hogy a tevekenysegbOl szarmaz6 zaj a zajtol 

vedendo teruleteken ne haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyOttes rendelet 1 sz. 

mellekleteben meghatarozott zajterhelesi hatarertekeket. 

- A telephelyen egyidejuleg csak 

a kOrnyezet biztonsagat. 
annyi hulladek tarolhatO, amennyi nem veszelyezteti 

- A telephelyen az atvett hulladekok atmeneti jelleggel tarolhatOk. 

- A telep mOkodese soran keletkezo kommunalis es veszelyes hulladekok szelektiv gyGjteserol, 
valamint a hulladek rendszeres elszallItasar61 minden esetben gondoskodni kell. 

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy a tevekenyseg vegzese 

a kOrnyezeti elemekre vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozott hatarertekeknel nagyobb 

merteka hatast ne jelentsen (kOrnyezetet nem szennyezo tarolas, szallitas). 

- A hulladekgyOjtesere es tarolasara hasznalt szallitOjarmilivek es eszkOzOk tisztan tartasard 
gondoskodni kell. 

- A rovar-es ragcsalOmentes allapotanak fenntartasardil gondoskodni kell. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgal6 kerelmet Engedelyes szakiranyu 

vegzettseggel rendelkez6 alkalmazottja, Galyas Szabina (Miskolc) keszftette 2019. ev oktOber 
hOnapban. 

1. A hulladekgazdalkodasi engedely 2025. januar 31-iq  hatalyos. 

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglaltt61 elter6 mas jellega tevekenyseg 

vegzesere nem jogosit, es az egyeb engedelyek beszerzese aIOI nem mentesit. 

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalb6Ivisszavonasra 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 

kOtelezettsegekrOlsz616 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 
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- megtIlapithatO, hogy az engedelyt kerelmez6 a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez ordemben befolyasolta, 

az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltakt61 elter6 mOdon 

gyakorolja, vagy 

- az engedely jogosultja a hatosagi ellenOrzest akadalyozza. 

4. Amennyiben az engedely rendelkez6 reszenek II. fejezeteben rOgzitett adatokban, 

technologiaban vagy ezeket erint6en valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kOvetkezik be, 

illetve uj informaciok merUlnek fel, Ogy az engedelyes kOteles azt 15 napon be101 

a Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolc Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es 

Termeszetvedelmi Foosztalyanak bejelenteni. 

V. 	Jelen hatarozat ellen - a kezhezveteltol szarnitott 15 napon be101- a Pest Megyei Kormanyhivatal 

Kernyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyanak (1016 Budapest, Meszaros u. 58/a.) 

cfmzett, de a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormdnyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 

KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Hosztalyanal elaterjesztett, az elektronikus 

kapcsolattartas szabalyai szerint benyikitott fellebbezesnek van helye. 

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 90 000,- Ft, melyet a Borsod-Abadj-Zemplen 

Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szamO 

eleiranyzat-felhasznalasi szamlajara kell befizetni. 

Fellebbezni csak a megtamadott clontesre vonatkozoan, tartalmilag azzal kOzvetlen01 Cisszefagg6 

okb61, illetve csak a dOntesb61 kozvetlenul ad6d6 jog- vagy erdekserelemre hivatkozva lehet. 

A fellebbezest indokolni kell. A fellebbezesben csak olyan 1:1.1 tenyre lehet hivatkozni, amelyrol 

az els6fok6 eljarasban az Ugyfelnek nem volt tudornasa, vagy arra onhibajan kiv01 es6 ok miatt 

nem hivatkozott. 

Fellebbezes hianyaban a hatarozat, a keizlestol szamitott 16. napon - kOlOn ertesftes nella - 
veglegesse valik. 

INDOKOLAS 

A BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltat6 Nonprofit Kft. 

(3526 Miskolc, Besenyoi Ot 26.) a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 

KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyan, 2019. ev okt6ber h6 7. napjan elOterjesztett 

kerelmeben a 3900 Szerencs Eperjes utca 7. sz. alatti ingatlanon kialakitott hulladekgyajto udvaron 

veszelyes hulladekok gyujtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmezo a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair6I 

sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szamil mellekleteben eloIrt 180 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi 

dfjat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

A kerelmet megvizsgaltam es megallapitottam, hogy a beadvany nem felel meg a hulladekgazdalkodasi 

tevekenysegek nyilvantartasba veteler61, valamint hatOsagi engedelyezeserol sz616 439/2012. (XII. 29.) 

Kormanyrendelet 7. § (1) bek.-ben foglalt formai es tartalmi kovetelmenyeknek Igy az tigyben 

a rendelkezesre 6116 adatok alapjan &demi dOntes nem hozhat6. 

Az Akr. 44. §-a szerint, ha a kerelem a jogszabalyban foglalt kOvetelmenyeknek 
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a) nem felel meg, vagy 

b) megfelel, de a tenyalles tisztezasa soren felmerUlt Crj adatra tekintettel az szUkseges, 

az eljer6 hatOseg haterid6 megje101esevel, a mulasztes jogkbvetkezmenyeire tbrtenO figyelmeztetes 

mellett — ha tOrveny vagy kormenyrendelet meskent nem rendelkezik — egy fzben hianypOtlasra hivja fel a 

kerelmezot.(A kOrnyezet vedelmenek eltalenos szabelyair61 sz616 1995. evi LIII. tOrveny (Kvt.) 91/B. § (1) 

bekezdese ertelmeben a Kvt., valamint a felhatalmazesa alapjan kiadott rendeletekben szabalyozott 

kOzigazgatasi hatOsegi ugyekben hienypOtlasra felhivesnak Iegfeljebb ket fzben van helye.) 

Fentieket figyelembe veve 2019. ev oktOber h6 15. napjan kelt, B0-08/KT/09440-4/2019. szemu 

vegzesben hienypOtlasra szOlftottam fel a kerelmezOt. 

Az eljares soren az Akr. 43. § (7) bekezdese alapjan, tekintettel arra, hogy hienypotles kifresera volt 

szOkseg — az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hateridOn bell)! — 2019. ev oktOber hO 15. 

napjan, BO-08/KT/09440-5/2019. szemon fUggo hatelyu hatarozatot hortam. 

Engedelyes 2019. ev oktOber h6 21. nap* a hienyMtlasi valasz dokumentaciot benyOjtotta, melyet 

2020. ev januer 3. nap* erkezett beadvenyaban kiegeszItett. Megellapftottam, hogy engedelyes 
hienypOtlesra adott valasza teljes kOrO. 

Engedelyes 2019. ev november 13. napjan megkuldott kerelmeben a BO-08/KT/09440/2019. szemii 
kezigazgatesi eljeres szOnetelteteset kerte. 

A kbrnyezetvedelmi hatOseg a BO-08/KT/09440-9/2019. szarnu, 2019. ev november h6 20. napan kelt 

vegzeseben az &Ares Iegfeljebb 6 h6napig tart() szOneteleser-OldentOtt. 

Engedelyes 2020. ev januar hO 3. napjan erkezett irataban kerte a BO-08/KT/09440/2019. szamon 

folyamatban lev6 kozigazgatesi eljaras folytatasat. 

A kerelem es kiegeszftesei egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonosltO 

adatait, a tevekenyseg mOszaki, valamint kOrnyezetvedelmi szempontb61 lenyeges lefreset, a gyUjtesre 

etvenni Idvant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tipusonkenti mennyiseget, valamint 

a rendelkezesere 6116 szemelyi, targyi es kOzegeszsegugyi felteteleket. 

A kerelem es kiegeszftesei — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alebbiakat: 
- telephely nyilventartesba vetelet; 

- gyUjteni kfvent hulladekoklistejet; 

- foglalkozes-egeszsegOgyi szolgaltatOval kOtOtt szerzOdes mesolatat; 
- alvellalkozdi nyilatkozat Uzemeltetesi feltetelek biztositeser61; 
- igazolast, mely szerint az Engedelyes a kOztartozesmentes ad6z61 adatbezisban szerepel; 
- penzUgyi eszkOzOk igazolesa; 

- igazgatesi szolgeltatesi dfj befizeteset igazolo dokumentum; 

nyilatkozat korebbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegn51; 

kOrnyezetvedelmi megbizott (engedelykerelmet keszito) vegzettseget igazol6 dokumentum; 
- a tergyi hulladekgyOjt6 udvar Uzemeltetesi szabalyzatanak masolatet; 
- engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelOssegbiztositasi kOtvenyenek 

mesolatet; 

- az engedelyes hulladekgazdelkodesi tevekenysegevel kapcsolatos On. kerelharftasi tervet. 

A kerelemben foglalt — a hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 17., 17a. pontja 

szerinti — hulladekgazdalkodesi tevekenyseg a Ht. 12. § (2) bek.-e ertelmeben a kbrnyezetvedelmi 
hatosag hulladekgazdalkodesi engedelyehez kotOtt tevekenyseg. 
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A kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi es igazgatasi feladatokat ellatO szervek kije101eserol 

sz616 71/2015. (Ill. 30.) Kormanyrendelet 8. szam6 melleklete szerint vizsgaland6 szakkerdes 

a kornyezetvedelmi hatOsag veszelyes hulladekok gyiljtesenek engedelyezese iranti eljarasaban 
a kOzegeszsegugyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2019. ev oktOber h6 15. napjan kelt, BO-08/KT/09440-3/2019. szarnii 

feljegyzesben megkertem a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Szerencsi Jarasi Hivatala 

HatOsagi Foosztaly NepegeszsegOgyi Osztaly — kOzegeszsegOgyi szempontii — szakmai velemenyet. 

A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Szerencs Jarasi Hivatala HatOsagi FOosztaly 

NepegeszsegOgyi Osztaly BO-13/NEO/02931-2/2019. szamii szakmai velemenyeben — kozegeszsegOgyi 

szempontloOl — a hulladekgazdalkodasi engedely kiadasa ellen kifogast nem emelt. Eloirasait a hatarozat 
Ill. b.) pontja tartalmazza. 

ElOrrasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

„Az egyes hulladekgazdalkodasi letesftmenyek kialakftesanak es iizemeltetesenek szabalyair61 sz616 

246/2014. (IX29.) Korm. rendelet, az iv6vIz minosegi ktivetelmenyeir61 es az ellenOrzes rendjer6I sz616 

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet vonatkoz6 eloirasai, a kemiai biztonsegr61 sz6l6 2000.evi XXV. 
tOrveny." 

A benyiljtott dokumentaci6, annak kiegesziteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 

nyilvantartasba vetelerOl, valamint hatosagi engedelyezeserd sz616 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
7. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi kovetelmenyeknek megfelel. 

A kerelemben fogialtak, 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 gyilljtesehez szuksegesek. 

Fentiek alapjan megallapitottam, hogy a Ht, a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkoz6 

hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat elolrasainak betartasaval a kerelmezett veszelyes hulladekok 

gyOjtese kOrnyezetvedelmi ordekeket nem seri, ezert az engedelyes reszere 
a hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

A BMH Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, Besenyoi (It 26.) 3900 Szerencs Eperjes utca 7. szarn 2150/11 hrsz. 

alatti telephelyen, veszelyes hulladekok gyOjtese tevekenyseg vegzese a benAtott dokumentaci6 
alapjan foldtani kozeg vedelmi erdeket nem serf. 

Zajvedelmi szempontbel a kOrnyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyair61 sz616 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a letesitmeny 0zemeltetese kOrnyezeti zajvedelmi erdeket nem 

jelenths hatas nem varhatO. 

LevegotisztasIg-vedelmi szempontu eltifrasaimat a levego vedelmerol sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben fogialtak alapjan adtam meg. 

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 ketelezettsegek teljesItese al61. 

Felhivom az engedelyes figyelmet tovabba arra is, hogy az engedelyezett tevekenyseg folytatasara 

vonatkoz6 kornyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hatOsagi eloirasok megsertese eseten az engedely, 
annak idObeli hatalya alatt is visszavonhatO. 
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A hatarozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e alapjan,a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es 

igazgatasi feladatokat &IMO szervek kijeldeserol szOIO 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8/A § (1) bek.-

ben es 9. § (2) bek.-ben biztos1tott jogkoremben, az Akr. 80. § (1) bekezdese es 81. § (1) es (4) 

bekezdese szerint eljarva hortam meg. 

Az &Was — Akr. 124. §-a szerinti — eljarasi kOltseget (az igazgatasi szolgaltatasi dij esszeget) 

a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dIjaird sz616 

14/2015. (HI. 31.) FM rendelet 1. szarn0 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 eljaras igazgatasi szolgaltatasi dljard szold 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szam0 

melleklet 4.6. pontja alapjan, a Rendelet 2. § (5) bekezdesenek megfeleloen adtam tajekortatast. 

A hatarozat ktSzleseri5laz Akr. 85 § (1) bek.-e alapjan intezkedtem. 

Jelen hatarozatomat a kOrnyezetvedelmi hatosagi nyilvantartas vezetesenek szabalyaird sz616 

7/2000. (V. 18.) KM rendelet rendelkezesei alapjan rtigzItem a kOrnyezetvedelmi hatOsagi 
nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. januar 7. 

Dr. Stiber Vivien 

jarasi hivatalvezetO neveben es megbizasabOl 

1 

Nit ak Tibor 

alyvezetO 

230. 	31. 
Ici 

KaDiak: 

1. BMH Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 
Miskolc, Besenyi5i Ot 26., 3527 + CK (25975936) 

2. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Szerencsi Jarasi Hivatala 
Hatosagi FOosztaly NepegeszsegOgyi Osztaly 

Szerenct, Kossuth Lajos CR 3., 3900 — HK (JHO5SZERNI) 
3-4. Iratokhoz 



Az eredeti papiralapii dokumentummal egyezo. 

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

A dokumentum elekt 	n hitelesitett. 
Datum:2020.01.08 1 	*01:00 
Borsod-Abakij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal 
Hudak Tibor 
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