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BORSOD-ABA14-ZEMPLEN MEGYEI 
KORIvIANYHIVATAL 

MISKOLCI JARASI HIVATALA 

Ogyiratszam: B0-08/KT/00084-2/2020. 	 Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 
Eldemeny: BO-08/KT/09452/2019. 	 a Szerencs, Eperjes u. 7. sz. alatti 

telephelyen, mint hullaclekudvarban 

Modena nem veszelyes hulladekok 

gyOjtesere 	 vonatkozo 

hullaclekgazdalkodasi engedely 
OgyintezO: Beregi Livia 	 Hiv. szarn: H 69996/2019. 

Ugyintezojuk: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

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

(3526 Miskolc, Besenyoi ut 26.) — tovabbiakban engedelyes — kerelmenek helyt adok es reszere a 
11.3. pontban meghatarozott nem veszelyes hulladekok 

uvOjtesere  

(hulladekgyOjto udvarban gytljt6kent tOrten6 atvetelere) 

vonatkoz6 

hulladekgazdalkodasi engedelyt megadom. 

II. Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg f6bb jellemzoi 

1. 	Az engedelves azonosft6 adatai 

Neve: 	 BMH Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 

Kizszolgaltat6 Nonprofit Kft. 

KSH azonosit6: 	25975936-3821-572-05 

Szekhely: 	 3526 Miskolc, Besenyoi ut 26. 

KUJ: 	 103 542 715 

Telephely: 	 3900 Szerencs Epeijes utca 7., Szerencs 2150/11 hrsz. 
KTJ: 	 101 717 499 

Telep engedely— 

nyilvantartasi szama: 15/2019/B (KiadmanyozO: Tarcali KOzOs Onkormanyzati Hivatal Jegyzoje) 
A hatarozat szarna: Tar/3701-3/2019. 

KOrnyezetvedelmi es Terme:szetvedelmi Foosztaly 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 
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2. Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseq 

Megnevezese gyfijtes a hulladekrol szOI6 2012. evi CLXXXV. tOrveny (Ht.) 

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

Gyajtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek Osszegyajtese hulladekkezelo letesitmenybe 
tbrtenti elszallItas celjab(51; a gytijtes magaban foglalja a hulladek elazetes valogatasat es elozetes 
tarolasat is. 

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

a hulladekbirtokostol, illetve hulladekgazdalkodasi letesitmenyekbOl Osszegyilijti, atveszi. 

TerUleti hatalya: az engedelyes 3900 Szerencs Eperjes utca 7. szam alatti telephelye 
(hulladekgyOjto udvar). 

3. Hulladektipusok es -mennyisegek (kizarOlag a hatjegyu kOdszamokkal megjeloltek) 

Azonosito 
kod Hulladek megnevezese Mennyiseg 

(t/ev) 

02 

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

02 01 mezogazda sag, 	kerteszet, 	a kvaku ItOras 	termeles, 
erclOgazdalkodas, vadaszat es halaszat hulladeka 

02 01 04 milanmhulladek (kiveve a csomagolas) 2 
02 01 09 agrokerniai hulladek, amely kOlOnbOzik a 02 01 08461 2 
02 01 10 fernhulladek 2 

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 	felhasznalasabol, 	valamint 	ezek 
eltavolitasabol szarmazO hulladek 

08 01 12 festek- vagy lakk-hulladek, amely kulOnbOzik a 08 01 11-tol 2 

08 01 18 festekek es lakkok eltavolitasabOl szarmazO hulladek, amely 
kulenbozik a 08 01 17-tol 2 

08 03 nyomdafestekek gyartasabOl, kiszerelesebol, forgalmazasabol 
es felhasznalasabOl szarmazo hulladek 

08 03 18 hulladekka valt toner, amely kOlOnbozik a 08 03 17461 2 

08 04 
ragasztOk 	es 	tbmitOanyagok 	gyartasabOl, 	kiszerelesebol, 
forgalmazasabol es felhasznalasabOl szarmazO hulladek (a 
vizhatlanitO termekeket is beleertve) 

08 04 10 ragasztOk, temitoanyagok hulladeka, amely kulenbozik a 08 
04 09461 2 

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 
09 01 07 ezUstOt vagy enstvegyUleteket tartalmazO fotofilm es -papIr 2 

09 01 08 enstOt vagy ezUstvegyaleteket nem tartalmazo fotofilm e s - 
paplr 2 

09 01 10 egyszer hasznalatos fenykepezogep, aramforras nelkUl 2  

09 01 12 aramforrast 	is 	tartalmazo, 	egyszer 	hasznalatos 
fenykepezogep, amely k0lOnbiizik a 09 01 11-tOI 2 

15 
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 
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15 01 
csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyOjtOtt 
telepOlesi csomagolasi hulladekot) 

15 01 01 papir es karton csomagolasi hulladek 100 
15 01 02 muanyag csomagolasi hulladek 100 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 100 
15 01 04 fem csomagolasi hulladek 30 
15 01 05 vegyes Osszetetel0 kompozit csomagolasi hulladek 10 

15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 
10 

15 01 07 Oveg csomagolasi hulladek 100 
15 01 09 textil csomagolasi hulladek 10 

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szallitas) 	kOlc5nbOz6 	terOleteirol 	szarmaz6 
hulladekka valt gepjarrn0 (ideertve a terepjar6 jarmOvet is), a 
hullaclekka 	valt 	gepjarm0 	bontasab61, 	valamint 
karbantartasab61 	szarmaz6 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
focsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 03 hullaclekka valt gumiabroncsok 100 
16 01 15 fagyallo folyadek, amely kOlOnbozik a 16 01 14-tal 2 
16 01 17 vasfemek 5 
16 01 18 nemvas femek 5 
16 01 19 muanyagok 5 
16 01 20 tiveg 5 
16 02 elektromos es elektronikus berendezesek hulladka 

16 02 14 kiselejtezett berendezes, amely kOlonb6zik a 16 02 09461 16 
02 13-ig terjed6 hulladekt1pusokt61 5 

16 02 16 kiselejtezett 	berendezesbol 	eltavolitott 	anyag, 	amely 
ktilOnbOzik a 16 02 15461 5 

16 06 elemek es akkumulatorok 
16 06 04 lOgos akkumulatorok (kiveve a 16 06 03) 2 
16 06 05 egyeb elemek es akkumulatorok 2 

17 EPITESI-BONTASI 	HULLADEK 	(BELEERTVE 	A 
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS) 

17 01 beton, tegla, cserep es keramia 
17 01 01 beton 480 
17 01 02 tegla 450 
17 01 03 cserep es keramia 450 

17 01 07 450 
beton, tegla, cserep es keramia frakci6 vagy azok kevereke, 
amely kOlonb6zik a 17 01 06461 

17 02 fa, uveg es muanyag 
17 02 01 fa 2 
17 02 02 Oveg 2 
17 02 03 muanyag 2 
17 04 femek (beleertve azok otvozeteit is) 
17 04 01 v6r6srez, bronz, sargarez 2 
17 04 02 aluminium 2 
17 04 03 glom 2 
17 04 04 cink 2 
17 04 05 vas es acel 2 
17 04 06 On 2 
17 04 07 femkeverek 5 
17 04 11 kabel, amely kOlOnbozik a 17 04 10461 2 
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17 05 
fold (ideertve a szennyezett terOletekrol szarmaz6 kitermelt 
fOldet), kovek es kotrasi meddO 

17 05 04 fold es kOvek, amelyek kultinbeznek a 17 05 03461 10 
17 06 szigeteloanyagokat es azbesztet tartalmaz6 epftbanyag 

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

5 

17 08 gipsz alai:x:1 epitOanyag 
17 08 02 gipsz-alap0 epitOanyag, amely kUlOnbOzik a 17 08 01461 5 
17 09 egyeb epitesi-bontasi hulladek 

17 09 04 
kevert epitesi-bontasi hulladek, amely kOlonbozik a 17 09 01- 
tol, a 17 09 02-tol es a 17 09 03-tol 

10 

20 

TELEPOLESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, 
IPARI 	ES 	INTEZMENYI 	HULLADEK), 	IDEERTVE 	AZ 
ELKOLON'TETTEN GYOJTOTT FRAKCIOT IS 

20 01 elkUlOnftetten gyOjtott hulladek frakciok (kiveve a 15 01) 
20 01 01 papfr es karton 100 
20 01 02 uveg 100 
20 01 10 ruhanem0 30 
20 01 11 textiliak 5 
20 01 25 etolaj es zsir 20 

20 01 28 festekek, tintak, ragasztOk es gyantak, amelyek kUlOnbOznek ... 
a 20 01 27461 

20 01 30 mos6szerek, amelyek kli1Onboznek a 20 01 29-t61 2 
20 01 32 gyOgyszerek, amelyek kUlOnbOznek a 20 01 31-tol 2 

20 01 34 elemek es akkunnulatorok, amelyek kalenbOznek a 20 01 33- 
tol 

2 

20 01 36 
kiselejtezett 	elektromos 	es 	elektronikus 	berendezesek, 
amelyek kUlenbOznek a 20 01 21461, a 20 01 234616s a 20 01 
35461 

200 

20 01 38 fa, amely kUlOnbOzik a 20 01 37-tol 2 
20 01 39 muanyagok 100 
20 01 40 fernek 2 

20 02 
kertekbol 	es 	parkokb6I 	szarmazO 	hulladek 	(a 	temetOi 
hulladekot is beleertve) 

20 02 01 biolOgiailag lebom16 hulladek 500 
20 02 02 talaj es kOvek 10 
20 03 telepillesi hulladek _egyeb 
20 03 07 lomhulladek 200 

A gyUjtOkent atveheto nem veszelyes hulladek osszes mennyisege 3 780 tlev, azzal a 

megkOtessel, hogy a gyfijtesre atveheto femhulladek osszes mennyisege nem &heti el az 

5 tonna/nap ktiszoberteket. Ezt meghalad6 kapacitas folott a tevekenyseg — a kOrnyezeti 

hatasvizsgalati es az egyseges kOrnyezethasznalati engedelyezesi eljarasr61 sz616 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melleklete 108. pontja ertelmeben: „FemhulladekgyUjt6, - 

elokezelo, - hasznosft6 telep 5 t/nap kapacitast61" — elOzetes vizsgalatra kOtelezettnek minos01 es 

jelen engedely alapjan nem vegezhet6.). 
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4. A tevekenvseq muszaki es kornyezetvedelmi lefrasa a benAtott dokumentacioban foglaltak 

szerint.  

Engedelyes a 3900 Szerencs Eperjes utca 7. szarn 2150/11 hrsz. alatti telephelyen 

(hulladekgyiljto udvar) a 11.3. pontban meghatarozott nem veszelyes hulladekok gyOjtokent tOrten6 

atvetelevel foglalkozik. 

A 3900 Szerencs Eperjes utca 7. szarn 2150/11 hrsz. alatti telephelyet Tarcali KOzOs 

Onkormanyzati Hivatal Jegyzoje — veszelyes es nem veszelyes hulladek gyOjtese, hasznositasa 

es artalmatlanitasa bejelenteshez kOtOtt ipari tevekenysegekre vonatkoz6an — Tar/3701-3/2019. 

szarn6 irata szerint 15/2019/B szamon nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szukseges infrastruktOraval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere a nem veszelyes hulladekokat a hulladekok termel6i, illetve engedellyel 

rendelkezO szervezetek szallitjak be. 

A hulladekok atvetelt megelozoen szemrevetelezesre kerulnek. Az atveteli kervetelmenyeknek nem 

megfelelo hulladekok atvetele megtagadasra kerul. 

A hulladekok atvetelt kOvet6en merlegelesre kerulnek, ezt kevet6en sor kerUl a merlegjegy, 

ill. egyeb bizonylatok kiallitasara, illetve a hulladekok nyilvantartasba vetelere. 

A nem veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg 6sszegyaleseig tOrteno el6zetes 

tarolasa a telephely egyseges es egybefuggo, szilard burkolattal ellatott (aszfaltozott) reszen 

nyitott es zart fernkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyajteledenyzetekben tOrtenik. 

A tarolohelyen a szUkseges kOzlekedesi Utvonalak/gyajtoterek a gygitesre, tarolasra tervezett 

hulladekok mennyisegevel aranyosan kerultek kijeldesere Ogy, hogy azok az anyagmozgatO 

gepek/eszkOzOk szamara jOlmegkOzelithetok legyenek. 

A hulladekgytiljt6 udvar Ozemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abaiij-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya 

B0-08/KT/10178-3/2019. szamti hatarozataval jovahagyta. 

A tevekenyseg vegzesehez szUkseges munkavedelmi eszkOzok biztositottak. Az alkalmazottak 

foglalkozas-egeszsegOgyi ellatasa, kUlOn szerzodes alapjan tortenik. 

Engedelyes kernyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelOssegbiztosItassal rendelkezik. 

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

(havariaterv, tOzvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a muszaki 

eszk6z6k rendszeres ellenorzesevel klvanja megelozni a kOrnyezeti veszelyhelyzetek kialakulasat 
es a kOrnyezeti elemek szennyezeset. 

5. A telephely bezarasanak feltetelei 

A telephely bezartsanak szandekat, annak tervezett hatarnapjat megelozOen legalabb 

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

Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyanak. 
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A telephely bezarasara inditott &Ares megkezdeseig az atvett, illetve a tevekenyseg vegzese 

soren keletkezett hulladekokat azok etvetelere a kornyezetvedelmi hatOsag altal feljogositott 

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

A telephely bezarasara inditott eljaras soran az OzemeltetOnek be kell mutatnia a mOkOdes 

kOvetkezteben a kOrnyezetet ert karos hatasokat, amely alapjan a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya 

megallapftja az esetlegesen elvegzendO vizsgalatok kOret es a tovabbi teendOket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektOI eltert okb61 szOnik meg, a 

hulladekok teljes Ora atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat keveto kOrnyezetallapot 

bemutatasara vonatkoz6 kOtelezettsegek - az elOzOekben reszletezettek szerint - valtozatlan 
fornnaban fennallnak. 

III. 	Eloirasok 

a.) 	KOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskOrben:  

Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizarolag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt nem 
veszelyes hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett mOdon es helyszfnen gyOjtOkent 
tOrten6 atvetelet, ill. gyOjteset lehet vegezni. 

- A gyUjtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezheto. 

Jelen engedely kizarOlag azok egysegrakomany mennyiseg Osszegyaleseig tOrteno ideiglenes 

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

- A tevekenyseg csak nappali idOszakban vegezheto. 

A hulladekok telephelyre tOrteno szallitasat - amennyiben jogszabaly ettOI elteroen nem 

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

hataskOrrel rendelkezO kOrnyezetvedelmi hat6sag hulladekazonositO k6d szerint azonositott 
hulladek szallitasara vonatkoz6 feljogositasaval. 

- Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kornyezetterhelest elOidezO, a kOrnyezet 

veszelyezteteset es szennyezodeset kizar6 modon vegezheti. 

- A hulladekgyOjtO udvar csak kOzszolgaltat6 altal Ozemeltethettr. A hulladekgazdalkodasi 

kOzsFolgaltatas kOrebe tartoz6 hulladekok kizardag hatalyos kOzszolgaltatasi engedely 
birtokaban vehetok at 

- Biztosltani kell, hogy veszelyes hulladek, vagy ezzel szennyezett kockazatos anyag ne kerOljOn 
a gyOjtOtt hulladekok koze. 

Az atveteli kevetelmenyeket nem kielegitO hulladek atvetelet meg kell tagadni. 

- A hulladekok (gyujtesre atvett, keletkezett, atadott) tomeget merlegelessel kell meghatarozni. 

- A hulladekok gyujtese, elOzetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizart m6don a II. 4. pontban 
foglaltaknak megfeleleen vegezhet6. 

- A hulladekgyOjta udvar Ozemeltetese sorer" a B0-08/KT/10178-312019. szamO hatarozatban 
foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 
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- Az Ozemelo hulladekgyOjto udvar aktualis muszaki allapotanak es felszereltsegenek 

folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakftasanak 

es Ozemeltetesenek szabalyairOl szOIO 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

- A tevekenyseg soran alkalmazott muszaki megoldasoknak biztositaniuk kell, hogy a gyOjtesi 

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

kOrnyezetet. 

A tevekenyseg vegzese soran a foldtani kOzegbe szennyez6 anyag nem kerOlhet. 

- Biztositani kell a teruleten Osszegy016 csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 

elvezeteset. 

- A gyOjteshez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell lenni0k a hulladekok 

kOrnyezetszennyezest kizaro modon tOrten6 raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 

szallitastra. 

- Engedelyes koteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkezo toyabbi kezel6 reszere tOrten6 

atadasan51 folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

- A gyilijtOtt nem veszelyes hulladek engedelyes telephelyen - atvetelt kOvetoen - Iegfeljebb 

1 evig tarolhatO. Ezen idotartamig a hulladek kezelOnek torten6 atadasard gondoskodni kell. 

Amennyiben a tarolt hulladek fizikai, kemiai es biologiai tulajdonsagai miatt a kOrnyezet 

veszelyeztetese, karositasa nelkUl 1 evig nem tarolhat6 az adott hulladek, Ogy a tarolasi ido 

maximuma nem &heti el azt az idOtartamot, hogy a kornyezet veszelyeztetese, karosodasa 

bekOyetkezzen. 

A biolOgiailag lebomla hulladekok eseteben a tarolas kizarOlag az egysegrakomany 

OsszegyOleseig, de maximum egy het idotartamig megengedett. 

- Az engedelyes telephelyen egyidejtileg tarolhato, gyujtesre atvett nem veszelyes 

hulladekok mennyisege nem haladhatja meg a 75 tonna kiiszoberteket. 

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

vonatkozo kOrnyezetyedelmi, muszaki es munkabiztonsagi eloirasoknak megfelelo muszaki 

allapotO gepeket, berendezeseket lehet Ozembe allItani. Fokozott figyelmet kell forditani a 

miikOd6 gepek olajcsOpOgesenek megelOzesere, rendszeres ellenorzessel, karbantartassal azt 

minimalis mertekure kell szoritani. 

- A tevekenyseg saran hasznalt eszkOztik, berendezesek, tarolOterek muszaki allapotat 

rendSzeresen ellenOrizni es szOkseg szerint javitani kell. 

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

hulladekjegyzekrol szOIO 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szarn0 melleklete hatarozza meg - 

gyOjteser61 es tovabbi hulladekgazdalkodasi celir atadasard, a hulladekral szOIO 2012. evi 

CLXXXV. Wryer-1y a yegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkozO hatalyos 

jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A hulladekok gyOjtesere szolgalo tertIletre esetleg kiker0I6 veszelyessegi jellemzovel 

rendelkez6 szennyez6anyagot azonnal ossze kell gyOjteni es a tovabbiakban veszelyes 

hulladekkent kell kezelni. 

A tevekenyseg soran keletkezo veszelyes hulladek birtokosa - a veszelyes hulladekkal 

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyaird szOlo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
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rendeletben meghatarozottak alapjan - kOteles az ingatlanan, telephelyen, illetve a 

tevekenyseg vegzese soran keletkez6 veszelyes hulladek biztonsagos gyOjteserol gondoskodni 

mindaddig, amig a veszelyes hulladekot a kezelOnek at nem adja. 

- A keletkez6 veszelyes hulladekokat a kOrnyezet karositasat megelOzO, szennyezeset kizarO 

modon, a kijelelt gyOjtahelyen, a kerniai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenallO 

gyOjtOedenyben kell gyOjteni. 

- A veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallitasra, ill. kezelesre valO atadasa eseten meg 

kell gyozodni az at-veva vonatkozO atveteli jogosultsagarol. A keletkezett hulladekok lerakassal 

terten6 artalmatlanftasara yak) atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint a 

hulladeklerakOval kapcsolatos egyes szabalyokr61 es feltetelekrOl szolo 2012006. (IV. 5.) KvVM 

rendeletben meghatarozott alapjellemzesi kotelezettseget, szUkseg eseten a megfeleI6 

dokumentumok megleter61 gondoskodni kell. 

Tilos a veszelyes hulladekot a teleplesi szilard hulladek vagy mas nem veszelyes hulladek 

kOze juttatni! 

A telephelyen a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy az diffaz 

legszennyezest ne okozzon. 

A tevekenyseg vegzesenel tilos a levego lakossagot zavaro buzzel val6 terhelese, tovabba a 

levegO olyan mertek0 terhelese, amely Iegszennyezettseget okoz. 

A telephelyen a tevekenyseget tigy kell vegezni, hogy a telephelyen kivial ne okozzon 4/2011. 

(I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarertek feletti PMlo terhelest. 

A telepen csak a kOmyezetvedelmi elbirasokat kielegito munkagepek Uzemelhetnek, melyek 

alacsony szennyezoanyag kibocsatasuak. 

- A technologiahoz tartoz6 gepek, berendezesek kezelesi utasitasainak folyamatos betartasaval 

meg kell akadalyozni a hatarertek feletti Iegszennyezoanyag kibocsatast. 

- A rakodas swan tOrekedni kell arra, hogy a tevekenyseg vegzese a lehetO legkevesebb 

legszennyezo anyag kibocsatassal tortenjen. 

- A tevekenyseget dgy kell vegezni, hogy a technologia minden eleme alkalmas legyen arra, 

hogy a lakossagot megalapozott bejelentest okozo legszennyezes ne erje. Megalapozott 

lakossagi bejelentes eseten, a telephelyeken folytatott tevekenyseg az engedelytol elterO 
tevekenysegnek min6s01. 

- A fernek gumi, illetve muanyag bevonatat, valamint a nem hasznosithatO hulladek reszeket a 

telephelyen, nyfItteren vagy tOzeloberendezesben egetessel eltavolitani, ill. artalmatlanitani 
tilos. 

Gondoskodni kell az Ongyulladas es a szandekos felgyOjtas megakadalyozasarOl es az 

esetlegesen keletkezo tOz eloltasarol. 

- A tevekenyseg vegzese soran barmilyen ckb(51 bekOvetkezo kOrnyezetszennyezes elharitasarol 

az engedelyes haladektalanul intezkedni kOteles. A bekOvetkezett karesemenyrol, annak 

kiterjedeseral, mertekeral, a veszelyeztetett kOmyezeti elemekr61, tovabba a tett 

intezkedesekrol a kornyezetkarosodas megelOzesenek es elharitasanak rendjerOl sztolO 

90/2007. (IV. 26.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell ertesitest, ill. tajekortatast adni. 
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- A hulladekgyiljtesi tevekenysegben resztvevo munkavallal6kat oktatasban kell reszesiteni, es 

egyidejuleg Irasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szukseges mOszaki es 

szemelyi vedelem elofrasaira, valamint a kernyezetvedelmi szempontb61 rendkivOli esemeny 

bekOvetkezesekor szukseges teendOkre vonatkozOan. 

- Az atvett, illetve a tevekenyseg sorer' keletkezett hulladekokrol a hulladekkal kapcsolatos 

nyilvantartesi es adatszolgaltatasi kotelezettsegekr61 szolO 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapjan, az engedelyben szerepla 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 elOrrasai szerint 
kell vegezni. 

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

- A kozszolgaltatO a hulladekgyOjto udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyOjto udvarb61 
elszallItott hulladekr6I a telephelyen, naprakesz modon OzemnaplOt vezet. 

Az tizemnaplOt a kOvetkezo tartalommal kell vezetni: 

• a hulladekgyajto udvarban atvett es onnan elszellitott hulladek mennyisege, Osszetetele 

(hulladektipus, -fajta es -jelleg szerint); 

■ a hulladek atvetelenek es elszallitasanak idOpontja; 
■ a hulladekot a kOzszolgaltatOnak atadO megnevezese, cime, kOrnyezetvedelmi 

azonosito jele; 

• annak adatai, akinek reszere a kOzszolgeltat6 a hulladekgyOjto udvarban tarolt 

hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kOzszolgaltat6 kezeli); 
■ az Ozemvitellel kapcsolatos rendldvOli esemenyek (igy ktilOnOsen veszelyes hulladek 

kernyezetbe keailese, tOzeset, betOres, lopes, baleset); valamint 
■ a hatOsegi ellenorzesek megallapitasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel OsszefOggo, kOrnyezetvedelmi 

jogszabalyba atkOz6 magatarteseert, valamint a tevekenysegevel okozati Osszefliggesbe 
hozhato 	esetleges 	kOrnyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kOmyezetkarositasert teijes On' felelosseggel tartozik. 

- A hulladekgazdelkodasi tevekenyseg kizarOlag ervenyes kOrnyezetvedelmi biztositas meglete 

mellett folytathatO es az, az engedelyezett tevekenyseg befejezeseig nem mondhat6 fel. 

- A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes 
Metes a kOrnyezetvedelmi hatosag reszere targyev februar 28-ig eves felOgyeleti dijat 
fizetn i. 

A tevekenyseg ev kOzben tOrteno megkezdese eseten a felUgyeleti dij aranyos reszet kell 

megfizetni a hulladekgazdelkodesi engedely jogerore emelkedeset kOvetO 30 napon be101. 

- Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szukseges egyeb engedelyek 
beszerzesenek kbtelezettsege al61. 

b.) 	Kezegeszseguoyi hataskorben tett elofrasai: 
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- A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg vegzese soran a vonatkozO jogszabalyi eloirasokat 

szigoriian be kell tartani, 

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

vedendo teriileteken ne haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EOM egyUttes rendelet 1 sz. 

mellekleteben meghatarozott zajterhelesi hatarertekeket. 

- A telephelyen egyideyileg csak annyi hulladek tarolhatO, amennyi nem veszelyezteti a 
komyezet biztonsagat. 

- A telephelyen az atvett hulladekok atmeneti jelleggel tarolhatOk. 

A telep mukOdese soran keletkezO kommunalis es veszelyes hulladekok szelektiv gyOjteserol, 

valamint a hulladek rendszeres elszallitasarol minden esetben gondoskodni kell. 

- A hulladekgazdalkodasi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy a tevekenyseg vegzese a 

kOrnyezeti elemekre a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott hatarertekeknel nagyobb 

mertek0 hatast ne jelentsen (kornyezetet nem szennyez6 tarolas, szallitas). 

- A hulladekgyOjtesre es tarolasra hasznalt szallitOjarmOvek es eszkozak tisztan tartasard 
gondoskodni kell. 

- A telephely rovar- es ragcsalOmentes allapotanak fenntartasard gondoskodni kell. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgalO kerelmet Engedelyes szakirany0 

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

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

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglalttO1 eltero mas jellegu tevekenyseg 

vegzesere nem jogosit, es az egyeb engedelyek beszerzese alol 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 foiytatasa a kOmyezet veszelyeztetesevel, 
szennyezesevel, karositasaval jar, 

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

ketelezettsegekrol szOI6 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 
- megallapithatO, hogy az engedelyt kerelmezO a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befoiyasolta, 
- az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltaktol eltero mOdon 

gyakorolja, vagy 

- az engedely jogosultja a hatOsagi ellenorzest akadalyozza. 
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4. Amennyiben az engedely rendelkez6 reszenek II. fejezeteben rOgzitett adatokban, 

technolOgiaban vagy ezeket erintoen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kOvetkezik be, 

illetve Uj informaciOk merUlnek 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 kezhezvetelt61 szarnftott 15 napon be101 — a Pest Megyei Kormanyhivatal 

KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOoszt6Iyanak (1016 Budapest, Meszaros u. 58/a.) 

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

Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalyanal eloterjesztett, az elektronikus 

kapcsolattartas szabalyai szerint benyujtott fellebbezesnek van helye. 

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi Oa 60 000,— Ft, melyet a Borsod-Abaq-Zemplen 

Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szam0 

elOiranyzat-felhasznalasi szamlajara kell befizetni. 

Fellebbezni csak a megtamadott dOntesre vonatkoz6an, tartalmilag azzal kOzvetlenUI OsszefUggo 

okb61, illetve csak a dOntesb61 kOzvetlen01 ad6d6 jog- vagy erdekserelemre hivatkozva lehet. 

A fellebbezest indokolni kell. A fellebbezesben csak olyan Cij tenyre lehet hivatkozni, amelyr61 az 

elsofok0 eljarasban az Ugyfelnek nem volt tudomasa, vagy arra 6nhibajan kivUl es6 ok miatt nem 
hivatkozott. 

Fellebbezes hianyaban a hatarozat, a kOzlest61 szamftott 16. napon — ktilOn ertesites nelkUl — 
veglegesse \talk. 

INDOKOLAS 

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

(3526 Miskolc, Beseny6i Cit 26.) a Borsod-Abaiij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi 

Hivatala Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyan, 2019. ev oktOber h6 7. nap* 

elaterjesztett kerelmeben a 3900 Szerencs Eperjes utca 7. szarn alatti ingatlanon kialakftott 

hulladekgyOjt6 udvaron nem veszelyes hulladekok gyajtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmez6 a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair6I 

sz6I6 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarnu mellekleteben el6frt 120 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 

dIjat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

A kerelem egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonosIt6 adatait, a 

tevekenyseg miiszaki, valamint kernyezetvedelmi szempontb61 lenyeges lefrasat, a gyiljtesre atvenni 

kivant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tfpusonkenti mennyiseget, valamint a rendelkezesere 
6116 szemelyi, targyi es kOzegeszsegOgyi felteteleket. 

A beadvany — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 
- gyujteni klvant hulladekok listajat; 
- foglalkozas-egeszsegugyi szolgaltatOval kOtOtt szerzodes masolatat; 
- alvallalkozOi nyilatkozat Uzemeltetesi feltetelek biztosftasar61; 
- igazolast, mely szerint az Engedelyes a kOztartozasmentes adOzoi adatbazisban szerepel; 
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penzUgyi eszkOzOk igazolesa; 

- igazgatasi szolgaltatasi dij befizeteset igazolO dokumentum; 

- nyilatkozat korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrol; 

- kOrnyezetvedelmi megbizott (engedelykerelmet keszitO) vegzettseget igazolo dokumentum; 

a targyi hulladekgyilijto udvar Ozemeltetesi szabalyzatanak masolatat; 

- engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelOssegbiztositasi ketvenyenek 

masolatat; 

- az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos On. karelharitasi tervet. 

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

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

Kormanyrendelet 7. § (1) bek.-ben foglalt formai es tartalmi kOvetelmenyeknek Igy az Ugyben a 

rendelkezesre allb adatok alapjan &demi dontes nem hozhatO. 

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 szukseges, 

az eljar6 hatOsag hatarido megjelolesevel, a mulasztas jogkovetkezmenyeire tOrtena figyelmeztetes 

mellett - ha tOrveny vagy kormanyrendelet maskent nem rendelkezik - egy izben hianypOtlasra hivja fel 

a kerelmez6t.(A kOrnyezet vedelmenek altalanos szabalyairol sz616 1995. evi LIII. torveny (Kvt.) 91/B. § 

(1) bekezdese Ortelmeben a Kvt., valamint a felhatalmazasa alapjan kiadott rendeletekben szabalyozott 

kOzigazgatasi hatOsagi Ogyekben hianypotlasra felhivasnak legfeljebb ket izben van helye.) 

Fentieket figyelembe veve 2019. ev oktOber h6 11. napjan kelt, BO-08/KT/09452-4/2019. szamu 

vegzesben hianypOtlasra sz6litottam fel a kerelmezot. 

Az eljares saran az Akr. 43. § (7) bekezdese alapjan, tekintettel arra, hogy hianypOtlas kilrasara volt 

szukseg - az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridon be101 - 2019. ev okt6ber hO 11. 

napjan, BO-08/KT/09452-5/2019. szamon fuggo hataly6 hatarozatot hortam. 

A kerelmezO 2019. ex/ okt6ber he) 17. napjan megkUldOtt kiegesziteseben bemutatta a telephely 

Orzesenek mOdjat, es benyujtotta a kerelemben szereplo hulladeklista szerint aktualizalt hulladektarolO 

Uzemeltetesi szabalyzatat. 

A kerelmez6 2019. ev november hO 13. napjan benyOjtott kerelmeben a BO-08/KT/09452/2019. szarnu 

engedelyezesi &Ares szOnetelteteset kerte. 

A fentiek alapjan 2019. ev november h6 15. napjan a B0-08/KT/09452-9/2019. szarnu vegzesben 

szOneteltettem a BO-08/KT/09452/2019. szarnu engedelyezesi eljarast. 

A kerelmezo 2020. ev januar h6 3. napjan megkiildett kiegesziteseben bemutatta mOdositott telephely 

nyilvantartasba vetelerol sz616 hatarozatat. Tovabba kervenyezte a BO-08/KT/09452/2019. szarnu 
engedelyezesi eljaras folytatasat. 

A kerelemben foglalt - a hulladekr61 szOI6 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 kotott tevekenyseg. 
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A kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es igazgatasi feladatokat ellatO szervek kijeltileserd 

szOIO 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8. szam0 melleklete szerint vizsgalando szakkerdes a 

kOrnyezetvedelmi hatOsag nem veszelyes hulladekok gyajtesenek engedelyezese iranti eljarasaban a 

kOzegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2019. ev oktober ho 10. nap* kelt, BO-08/KT/09452-3/2019. szamu 

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

HatOsagi Foosztaly NepegeszsegUgyi Osztaly (Szerencs) — kt5zegeszsegOgyi szempont0 — szakmai 

velemenyet. 

A Borsod-AbaUj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Szerencs Jarasi Hivatala Hatosagi Foosztaly 

Nepegeszsegugyi Osztaly (Szerencs) BO-13/NEO/02930-2/2019. SZaMC1 szakmai velemenyeben — 

kOzegeszsegOgyi szempontb61— a hulladekgazdalkodasi engedely kiadasa ellen kifogast nem emelt. 

ElOirasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

,Az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kiaIakitasanak es azemeftetesenek szabalyainil szble 
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet, az it/et/1z minosegi kOveteImenyeirol es az ellenOrzes rendjer6I szOIO 
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet vonatkozo elOirasai, a kerniai biztonsagrOl szOIO 2000. evi XXV. 
tOrveny." 

A benyOjtott dokumentaci6, annak kiegeszlteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 

nyilvantartasba vetelerol, valamint hatOsagi engedelyezeserol szO145 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

7. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi kovetelmenyeknek megfelel. 

A kerelemben foglaltak, iiletve az ahhoz csatolt dokumentumok alapjan Ogy iteltem meg, hogy a 

kerelmezi5 biztositani tudja azon szernelyi es targyi felteteleket, amelyek a hulladekok kOrnyezetvedelmi 

szempontbol biztonsagos gyilijtesehez szOksegesek. 

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

hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat elairasainak betartasaval a kerelmezett nem veszelyes 

hulladekok gyujtese kOmyezetvedelmi erdekeket nem seri, ezert az engedelyes reszere a 

hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

A BMH Nonprofit Kft. (3526 Miskolc, Besenyai Lit 26.) 3900 Szerencs Eperjes utca 7. szam 2150/11 hrsz. 

alatti telephelyen, nem veszelyes hulladekok gyujtese tevekenyseg vegzese a benyujtott dokumentaciO 

alapjan fOldtani kozeg vedelmi erdeket nem sert. 

Zajvedelmi szempontb61 a kOrnyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyairol szOlo 284/2007. 

(X. 29.) Korm. rendelet alapjan a letesitmeny Cizemeltetese kiirnyezeti zajvedelmi erdeket nem sert, 

jelentos hates hem varhatO. 

Levegotisztasag-vedelmi szempontu elolrasaimat a levego vedelmeral szOIO 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapjan adtam meg. 

Az engedely idobeli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfelelOen hatarortam meg. 

Felhivom az engedelyes figyelmet arra, hogy az engedely nem mentesit a Ht., es annak vegrehajtasi 

jogszabalyaiban elOirt kOtelezettsegek teljesitese 

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

vonatkozO kOrnyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hatOsagi eloirasok megsertese eseten az engedely, 

annak idobeli hatalya alatt is visszavonhato. 



t gyei 

4`.• 
• • •:;• 

;•-•_*; 
• 

_9 44;1 

Huda Tibor 
J. 

oszta ezetd 

3u4.0  

14 

A hatarozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e alapjan,a keirnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi es 

igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijeloleser61 szolO 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 

8/A § (1) bek.-ben es 9. § (2) bek.-ben biztos1tott 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 dij Osszeget) a 

kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dljairOl szt516 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 1. szamo melleklet 4.6. pontja alapjan allapftottam meg, viseleserol a Rendelet 5. § 
(3) bekezdese alapjan rendelkeztem. 

A jogorvoslati jogai] az Akr. 112. §-a, 116. § (2) bekezdese es a 118. § (1)-(3) bekezdese alapjan, a 

jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijarol sz.616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarnii 
melleklet 4.6. pontja alapjan, a Rendelet 2. § (5) bekezdesenek megfeleloen adtam tajekortatast. 

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

Jelen hatarozatomat a kernyezetvedelmi hatOsagi nyilvantartas vezetesenek szabalyair61 szolO 

7/2000. (V. 18.) KOM rendelet rendelkezesei alapjan rOgzitem a kOrnyezetvedelmi hatOsagi 
nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. januar 7. 

Dr. Stiber Vivien 

jarasi hivatalvezeto neveben es megbizasaba 

Kapjak: 

1. BMH Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltat6 Nonprofit Kft. 
Miskolc, BesenyOi Lit 26., 3526 + CK (25975936) 

2. Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Szerencsi Jarasi Hivatala 
HatOsagi Foosztaly NepegeszsegUgyi Osztaly 

Szerencs, Kossuth Lajos id 3., 3900 — HK (JHO5SZERNI) 
3-4. lratokhoz 



Az eredeti papiralapu dokumentummal egyezo. 

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

A dokumentum elektr 	n hitelesitett. 
Datum:2020.01.08 1 	+01:00 
Borsod-Abeig-Zemplan Megyei Kormanyhiyatel 
Hudak Tibor 
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