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BORSOD-ABAO-ZEMPLEN MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

Ugyiratszam: B0/32/00194-9/2020. 	 Targy: 	BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a Kazincbarcika, 2627/3 hrsz. alatti 

telephelyen, mint hulladekudvarban 

Ogyintezo: Beregi Livia 	 tOrten5 veszelyes hullaclekok gyOjtesere 

vonatkozo hulladekgazdalkodasi engedely 

Hiv. szarn: 

Ogyintezojak: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

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

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

a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok 

gyfijtesere  

(hulladekgytijtd udvarban gyfijtakent torteno atvetelere) 

vonatkozO 

hulladekgazdalkodasi engedelyt megadom. 

II. Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg fobb jellemzoi 

Az engedelyes azonos1t6 adatai 

Neve: 	 BMH Borsod-AbaUj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato 

Nonprofit Kft. 

KSH azonosito: 	25975936-3821-572-05 

Szekhely: 	 3526 Miskolc, Besenyoi ut 26. 

KUJ: 	 103542715 

Telephely: 	 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz. 

KTJ: 	 102546294 

Telep engedely— 
nyilvantartasi szama: 219/2015. (Kiadmanyozo: Kazincbarcika \faros Jegyzoje) 

A hatarozat szama: HIV/37483-2/2020. 

KOrnyezetvedelmi es Termeszetvddelmi Foosztaly 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36.46) 517-399 

E-mail: kornvezello.miskolcAtorsod.qov.hu  

2. 



2 

2. Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseq 

Megnevezese gyfijtes a hulladekrol szOld 2012. evi CLXXXV. tdrveny (Ht.) 

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

Gy6jtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek OsszegyOjtese hulladekkezelo letesItmenybe 

WI-tend elszallitas celjabOl; a gyOjtes magaban foglalja a hulladek elozetes valogatasat es eldzetes 

tarolasat is. 

GyOjt6 (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdalkodo szervezet, amely a hulladekot 

a hulladekbirtokostd, illetve hulladekgazdalkodasi letesitmenyekbal OsszegyOjti, atveszi. 

Tertileti hatalya: az engedelyes 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz. alatti telephelye (hulladekgyOjtO 

udvar). 

3. HulladektIpusok es -mennyisegek (kizardlag a hatjegy0 kodszamokkal megjeldltek) 

Azonosito 
kod Hulladek megnevezese Mennyiseg 

(Vey) 

08 

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

08 03 
nyomdafestekek gyartasabOl, kiszerelesebol, forgalmazasab61 
es felhasznalasabOl szarmazo hulladek 

08 03 17* veszelyes anyagokat tartalmazd, hulladekka valt toner 5 
09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 

09 01 11* 
egyszer hasznalatos fenykepezagep, amely a 16 06 01, a 16 
06 02 vagy a 16 06 03 azonosito kdddal jeldlt tetelekhez 
tartozo aramforrast is tartalmaz 

5 

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

13 02 motor-, hajt6m0- es kendolaj hulladek 

13 02 05* 
asvanyolaj 	alapO, 	klorvegyUletet 	nem 	tartalmazo 	motor-, 
hajtOrna- es kendolaj 15 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtoma- es kendolaj 10 
13 02 07* biologiailag kannyen lebom16 motor-, hajtOm0- es kendolaj 5 

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

15 01 
csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gy(ljtOtt 
telepCilesi csomagolasi hulladekot) 

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

15 

15 01 11* 
veszelyes, szilard porbzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazd 
fembol 	keszOlt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	kiUrOlt 
hajtOgazos palackokat 

10 

16 
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kazlekedes 	(szallItas) 	kUldnbeza 	teraleteiral 	szarmazo 
hulladekka valt gepjarrn0 (ideertve a terepjar6 jarmOvet is), a 
hulladekka 	valt 	gepjarnn0 	bontasab61, 	valamint 
karbantartasaol 	szarmazd 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
fOcsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 07* olajszOrd 10 

MEM 
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16 01 13* fekfolyadek 10 
16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fagyallo folyadek 10 
16 06 elemek es akkumulatorok 
16 06 01* Olomakkumulatorok 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 gyOjtatt hulladek frakciok (kiveve a 15 01) 
20 01 13* old6szerek 5 
20 01 14* savak 5 
20 01 15* lOgok 5 
20 01 19* navenyveda szer 5 
20 01 21* fenycsavek es egyeb higanytartalm0 hulladek 5 
20 01 26* olaj es zslr, amely kOlanbazik a 20 01 25-tal 25 

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

15 

20 01 29* veszelyes anyagokat tartalmaz6 mosOszer 10 

20 01 33* 
elemek es akkumulatorok, amelyek kazatt a 16 06 01, a 16 06 
02 vagy a 16 06 03 azonosit6 koddal jelailt elemek es 
akkumulatorok is megtalalhatok 

50 

20 01 35* 
veszelyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos es 
elektronikus berendezesek, amelyek kulanbaznek a 20 01 21- 
tal es a 20 01 23461 

90 

A gyajtakent atveheta veszelyes hulladekok asszes mennyisege 330 WI/. 

4. 	A tevekenyseg muszaki es karnyezetvedelmi lefrasa a benyiljtott dokumentaciaban foglaltak  

szerint.  

Engedelyes a 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz. alatti telephelyen (hulladekgyOjta udvar) 

a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok gyOjtesevel foglalkozik. 

A 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz. alatti telephelyet Kazincbarcika \taros Jegyzoje — veszelyes es 

nem veszelyes hulladekgazdalkodasi engedely kateles gyujtese, hasznosItasa es artalmatlanftasa 

bejelenteshez Watt ipari tevekenysegekre vonatkoz6an — HIV/37483-2/2020. szam0 irata szerint 

219/2015 szamon nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szukseges infrastruktOraval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere a veszelyes hulladekokat a hulladekok termelai, illetve engedellyel 

rendelkeza szervezetek szallftjak be. 

A hulladekok atvetelt megelazaen szemrevetelezesre kerOlnek. Az atveteli kOvetelmenyeknek nem 

megfelela hulladekok atvetele megtagadasra kerUl. 

A hulladekok atvetelt kavetaen merlegelesre kerOlnek, ezt kavetaen sor kerul a merlegjegy, ill. 

egyeb bizonylatok kiallftasara, valamint a hulladekok nyilvantartasba vetelere. 

A veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg asszegyuleseig tartena elazetes tarolasa 

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

femkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyajtaedenyzetekben ttirtenik. 

A tarol6helyen a szOkseges kazlekedesi utvonalak/gyOjtoterek a gyajtesre, tarolasra tervezett 

hulladekok mennyisegevel aranyosan kerUltek kijeldesere Ogy, hogy azok az anyagmozgato 

gepek/eszkOzak szamara jalmegkOzelfthetak legyenek. 



A hulladekgyOjto udvar Uzemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal 	KOrnyezetvedelmi 	es 	Termeszetvedelmi 	Foosztalya 

B0/32/00180-3/2020. szarnu hatarozataval jovahagyta. 

A veszelyes hulladekokkal va16 mOveletekhez az ADR felszereles rendelkezesre all. 

A szallftasra va16 elokeszltes, atcsomagolas, rakodas az ADR (Veszelyes Aruk NemzetkOzi KOzuti 

SzallftasardSz616 Europai Megallapoclas) szabalyai szerint tOrtenik. 

A tevekenyseg vegzesehez szOkseges munkavedelmi eszkOzOk biztosltottak. Az alkalmazottak 

foglalkozas-egeszsegUgyi ellatasa, kUlOn szerzodes alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kOrnyezetszennyezesi 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 

eszkOzOk 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 irasban be kell jelenteni a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal 

KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalyanak. 

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

soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kornyezetvedelmi hatosag anal feljogosItott 

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

A telephely bezarasara indltott eljaras soran az UzemeltetOnek be kell mutatnia a mukOdes 

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

Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya megallapftja az esetlegesen 

elvegzendO vizsgalatok kOret es a tovabbi teendOket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektOl eltero okbol szunik meg, 

a hulladekok teijes kOr0 atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat koveto kOmyezetallapot 

bemutatasara vonatkoz6 ketelezettsegek — az elozoekben 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 helyszfnen tOrten6 gyOjteset lehet 

vegezni. 

— A gyajtesi tevekenyseg kapcsan at-vett hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezheto. 

Jelen engedely kizardag azok egysegrakomany mennyiseg OsszegyOleseig tOrten6 ideiglenes 

tarolasara es telephelyen tOrtenb mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve tarolohelyen torten6 

elhelyezesere) jogosit. 

— A tevekenyseg csak nappali idoszakban vegezhet6. 
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— A hulladekok telephelyre tOrten6 szallitasat — amennyiben jogszabaly ett61 elter6en nem 

rendelkezik — kizardag az a szemely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik a 

hataskOrrel rendelkez6 kOrnyezetvedelmi hatosag hulladekazonosIto kOd szerint azonositott 

hulladek szallftasara vonatkozo feljogosItasaval. 

— Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kOrnyezetterhelest elaidezo, a kOrnyezet 

veszelyezteteset es szennyez6deset kizaro mOdon vegezheti. 

— A hulladekgy0jt6 udvar csak kOzszolgaltato altal Ozemeltetheto. A hulladekgazdalkodasi 

tevekenyseg kizar6lag hatalyos kOzszolgaltatasi engedely birtokaban vegezhet6. 

— Az atveteli kOvetelmenyeket nem kieleg Ito hulladek atvetelet meg kell tagadni. 

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

— A hulladekok gyujtese, elazetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizar6 mOdon a II. 4. pontban 

foglaltaknak megfelel6en vegezheto. 

— A hulladekgy0jt6 udvar Ozemeltetese soran a BO/32/00180-3/2020. szamO hatarozatban 

foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

— Az Ozemel6 hulladekgyOjt6 udvar aktualis muszaki allapotanak es felszereltsegenek 

folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasanak 

es Ozemeltetesenek szabalyairol sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

— A tevekenyseg soran alkalmazott mOszaki megoldasoknak biztositaniuk kell, hogy a gyOjtesi 

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 kOlOnbOz6 veszelyes hulladekok kOzOs legterben vale) tarolasa °Scan a veszelyes hulladekkal 

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyair61 sz6I6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendelet el6frasainak betartasan tul, kOvetni kell az ADR altal meghatarozott csomagolasi 

elairasokat, valamint a veszelyes hulladekok ADR szerinti egyOtt kezelhetosegenek korlatain 

belOI kell maradni. 

— A tarolas, valamint a be- es kitarolas iranyitasahoz, illetve ellenOrzesehez az Open aktualis 

veszelyes hulladek keszlet veszelyessegi jellemzoivel kapcsolatban tajekozott, a veszelyessegi 

jellemzokb61 adodo kockazatot megfeleI6 anyagismeret birtokaban felismero szakszemelyzetet 

kell biztositani. 

— A hulladekgyOjt6 udvaron a kOlonbOz6 anyagi minosegO veszelyes hulladekokat szallIthat6, 

Otesa116, belelt vagy kettos falO, karmentovel felszerelt es megfeleI6 szilardsagU gyOjt6 

edenyzetben, ill. csomagolOeszkozben kell gyOjteni, amelyek kialakftasa osszhangban van 

a bennOk gyOjtend6 veszelyes hulladekok fizikai es kerniai tulajdonsagaival. 

— Az illekony Osszetevaket tartalmaz6 veszelyes hulladekok atvetele es tarolasa soran meg kell 

akadalyozni, hogy ezek a komponensek a kOrnyezetbe kerOljenek. 

— A gyOjteshez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniOk a hulladekok 

kOrnyezetszennyezest kizar6 me:don torten6 raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 

szallItasara. 

— Veszelyes hulladekot tartalmaz6 seat, vagy szivarg6 gOngyOlegeket az eszlelest kovetaen 

kesedelem nelk01 serOlesmenetes gOngyOlegbe kell atfejteni, a kOrnyezetbe kerult veszelyes 

hulladek egyidej0 szakszer0 osszegyOjtese mellett. 
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— Engedelyes kOteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkez6 tovabbi kezel6 reszere tOrten6 

atadasard folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

— A gyCljtatt veszelyes hulladek engedelyes telephelyen — atvetelt kOvet6en — legfeljebb 

1 evig tarolhat6. Ezen idOtartamig a hulladek kezelOnek tOrten6 atadaser61 haladektalanul 

gondoskodni kell. 

— Az engedelyes telephelyen egyidejUleg tarolhato, gyajtesre atvett veszelyes hulladekok 

mennyisege nem haladhatja meg a 20 tonnat. 

— A telephelyen be101i anyagmozgates es a gyCljtesi tevekenyseg teijes folyamataban csak 

a vonatkozO kOrnyezetvedelmi, milszaki es munkabiztonsagi el6frasoknak megfeleI6 muszaki 

allapotO gepeket, berendezeseket lehet Cizembe allitani. Fokozott figyelmet kell forditani 

a mulcOd6 gepek olajcsepOgesenek megel6zesere, rendszeres ellertrzessel, karbantartassal 

azt minimalis mertekOre kell szorltani. 

— A tevekenyseg sorer) hasznalt eszkOzOk, berendezesek, tarok*, edenyek, karmentOk muszaki 

allapotat rendszeresen ellenOrizni es szukseg szerint javitani kell. 

— Havana eseten a beadvanyban szerep16 havaria tery szerint kell eljarni! 

— A tevekenyseget logy kell vegezni, hogy az ne veszelyeztethesse a foldtani kOzeget. 

— A tevekenyseg vegzese soran a fOldtani kOzegbe szennyez6 anyag nem kerUlhet. 

— Biztos(tani kell a terUleten Osszegy016 csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 

elvezeteset. 

— A veszelyes hulladekok tarolasara szolgal6 ter, valamint a karment6 vizzarOsagat, 

vegyszerallasagat folyamatosan biztositani kell. 

— Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkez6 hulladekok — amelyek kOret 

a hulladekjegyzekr6I szO16 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szam0 melleklete hatarozza meg 

— gyUjteserOl es tovabbi hulladekgazdalkodasi celu ataclaser61, a hulladekrol szolO 2012. evi 

CLXXXV. tOrveny a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkoza hatalyos 

jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

— A hulladekok gyajtesere szolgalo teruletre esetleg kiker016 veszelyessegi jellemz6vel 

rendelkezo szennyez6anyagot azonnal Ossze kell gyUjteni es a tovabbiakban veszelyes 
hulladekkent kell kezelni. 

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

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyair61 sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletben meghatarozottak alapjan — kOteles az ingatlanan, telephelyen, illetve 

a tevekenyseg vegzese soran keletkez6 veszelyes hulled& biztonsagos gyOjteserol 

gondoskodni mindaddig, amfg a veszelyes hulladekot a kezelOnek at nem adja. 

— A keletkezo veszelyes hulladekokat a kOrnyezet karositasat megel6z6, szennyezeset kizaro 

mOdon, a kijelolt gyajt6helyen, a kemiai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenallO 

gytijtifiedenyben kell gyujteni. 

— A veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallftesra, ill. kezelesre valO atadasa eseten meg 

kell gyozOdni az atvevo vonatkozO atveteli jogosultsagartl. A keletkezett hulladekok lerakassal 

torten6 artalmatlanItasara valO atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint 

a hulladeklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokr61 es feltetelekr61 szolo 

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

eseten a megfelelO dokumentumok megleterol gondoskodni kell. 
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— Tilos a veszelyes hulladekot a teleOlesi szilard hulladek vagy mas nem veszelyes hulladek 

ktize juttatni I 

— A telephelyen a tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy a telephelyen kfvUl ne okozzon 

4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarertek feletti PM10  terhelest. 

— A telepen csak a kOrnyezetvedelmi el6frasokat kielegit6 munkagepek Uzemeihetnek, meiyek 

alacsony szennyezoanyag kibocsatasuak. 

— A tevekenyseg vegzesehez rendszeres(tett gepek, berendezesek kezelesi utasItasainak 

folyamatos betartasaval meg kell akadalyozni a hatarertek feletti legszennyezoanyag 

kibocsatast. 

— A rakodas soran tOrekedni kell arra, hogy a tevekenyseg vegzese a leheto Iegkevesebb 

legszennyez6 anyag kibocsatassal tOrtenjen. 

— A tevekenyseg vegzesenel tilos a leveg6 lakossagot zavaro loOzzel vale) terhelese, tovabba 

a leveg6 olyan mertek0 terhelese, amely Iegszennyezettseget okoz. 

— A tevekenyseget Ugy kell vegezni, hogy annak minden eleme alkalmas Iegyen arra, hogy a 

lakossagot megalapozott bejelentest okoz6 legszennyezes ne erje. Megalapozott Iakossagi 

bejelentes eseten, a telephelyeken folytatott tevekenyseg az engedelyt61 eltero tevekenysegnek 

minos01. 

— Az esetleges rendkivUli esemenyt es az arra megtett intezkedeseket a k6rnyezetvedelmi 

hatosagnak haladektalanul jelenteni kell. 

— Gondoskodni kell az Ongyulladas es a szandekos felgyOjtas megakadalyozasard es 

az esetlegesen keletkez6 tOz eloltasarol. 

— A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okb6I bekOvetkezo kOrnyezetszennyezes elharttasard 

az engedelyes haladektalanul intezkedni kOteles. A bekOvetkezett karesemenyr61, annak 

kiterjedeserol, mertekerol, a veszelyeztetett kOrnyezeti elemekr61, tovabba a tett 

intezkedesekrol a kOrnyezetkarosodas megelozesenek es elharltasanak rendjer61 sz6I6 

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

— A hulladekgyOjtesi tevekenysegben resztvev6 munkavallal6kat oktatasban kell reszesiteni, es 

egyidejuleg Irasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szOkseges mOszaki es 

szemelyi vedelem el6frasaira, valamint a kOrnyezetvedelmi szempontb61 rendkivOli esemeny 

bekOvetkezesekor sakseges teend6kre vonatkothan. 

— 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 szerep16 besorolas szerint, fajtankenti 

nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedelyes telephelyen kell tartani. 

— A hulladekok dokumentalasat, bejelenteset a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 

adatszolgaltatasi katelezettsagekr61 sz616 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6frasai szerint 

kell vegezni. 

— Adatszolgaltatasi kOtelezettsegenek — az atvett veszelyes hulladekokr6I negyedevente 

a targynegyedevet koveto 30. napig, a tevekenyseg soran keletkezett veszelyes es nem 
veszelyes hulladekokr6l evente a targyevet kovetii ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie. 

— A kOzszolgaltat6 a hulladekgyOjt6 udvarban atvett es Walt, valamint a hulladekgyOjto udvarb61 

elszallItott hulladekr6I a telephelyen, naprakesz mOdon Uzemnaplot vezet. 
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Az Ozemnaplot a kovetkezo tartalommal kell vezetni: 

a hulladekgy0jto udvarban etvett es onnan elszallItott hulladek mennyisege, 

Osszetetele (hulladektipus, -fajta es -jelleg szerint); 
a hulled& atvetelenek es elszallitasanak idOpontja; 
a hulladekot a kOzszolgaltatOnak Maio gazdalkod6 szervezet neve, c(me, szekhelye 
(ha a hulladek atadoja gazdalkod6 szervezet); 
annak adatai, akinek reszere a kOzszolgaltat6 a hulladekgyOjtb udvarban tarolt 
hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kerszolgaltato kezeli); 
az Uzemvitellel kapcsolatos rendkivOli esemenyek (igy kUlOnosen hulladek 
kornyezetbe kerUlese, tOzeset, betOres, lopes, baleset); valamint 
a hatesagi ellenOrzesek megallapitasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

— Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel OsszefUggO, kOrnyezetvedelmi 
jogszabalyba Otkoz6 magatartasaert, valamint a tevekenysegevel okozati OsszefOggesbe 
hozhat6 	esetleges 	kornyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kOrnyezetkarositasert teljes kOr0 felelesseggel tartozik. 

— A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizardag ervenyes kbrnyezetvedelmi biztosItas meglete 
mellett folytathato, es az, az engedelyezett tevekenysegek befejezeseig nem mondhat6 fel. 
A kOrnyezetvedelmi biztositasnak a kerelmezO Altai vegzendo hulladekgazdalkodasi 
tevekenysegre (veszelyes hulladek gyOjtes) ki kell terjednie. 

— A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes koteles 
a kornyezetvedelmi hatosag reszere Orgy& februar 28-ig eves feRigyeleti dijat fizetni. 
A tevekenyseg ev kOzben tOrtenO megkezdese eseten a felOgyeleti dij aranyos reszet kell 
megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely jogerare emelkedeset koveto 30 napon be101. 

— Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szukseges egyeb engedelyek 
beszerzesenek ketelezettsege ale'. 

b) 	KOzegeszsegOgyi hataskorben tett elOirasai: 

— A kerelmezo altal folytatott gyOjtesi tevekenyseg csak az egeszseget nem veszelyezteto modon 
vegezhet6. 

— A gyiijtes soran meg kell akadalyozni a kornyezeti levego olyan mertek0 terheleset, amely 
lakott terUleten, hatarerteken felUli legszennyezettseget okoz 

— A telephelyen folytatott gyajtesi, tarolasi folytatott tevekenyseg a felszin alatti vizek j6 allapotat, 
a fOldtani kOzeget nem veszelyeztetheti, kernyezetszennyezest nem okozhat. 

— A telephelyen a rover- es ragcsaleirtast szaseg szerint, de evente legalabb ket alkalommal el 
kell vegeztetni. 

— A telephelyen az iv6v1z halozaton takarltashoz biztositott falikutakat visszacsape szelepes 
csapteleppel szOkseges felszerelni. 

— A tevekenyseg saran felhasznalt vegyi anyagokra/keszitmenyekre vonatkozOan gondoskodni 
kell a kemiai biztonsagi eloirasok betartaser61. A veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes 
keverekekkel vegzett tevekenyseget elektronikus Oton az Orszagos Szakrendszeri Informacios 
Rendszer KBIR rendszeren kereszt01 a teruletileg illetekes jarasi hivatalnak be kell jelenteni. 
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— A telephelyre beszallItott es *oft, tovabba a tevekenyseg soran esetlegesen keletkez6 

veszelyes hulladekok kOrnyezetszennyezest kizar6 mOdon tOrten6 gy0jteser61 gondoskodni 

kell. 

— A biologial kockazattal erintett dolgozOkat munkakOrhoz kapcsolodo vedooltasban kell 

reszesfteni. 

— A tevekenysegben resztvev6 munkavallala szamara a biolOgiai kockazatok elkerOlese 

erdekeben egyfazistj kezfertatlenft6 szappant biztosftani szUkseges. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgalo kerelmet Engedelyes szakirany6 

vegzettseggel rendelkez6 alkalmazottja, Magyari-Homornyik Renata (Miskolc) keszltette 2020. ev 

aprilis hOnapban. 

1. A hulladekgazdalkodasi engedely 2025. Junius 30-ig  hatalyos. 

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglaltt61 elter5 mas jelleg0 tevekenyseg 

vegzesere nem jogosft, es az egyeb engedelyek beszerzese alai nem menteslt. 

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbol visszavonasra kerUl, amennyiben: 

— az engedely megadasahoz el6frt feltetelek mar nem allnak fenn, 

— az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt 

megszlinteti, 

— a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kOrnyezet veszelyeztetesevel, 

szennyezesevel, karositasaval jar, valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalb61 

visszavonhat6, amennyiben: 

— az engedelyes nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi 

ketelezettsegekr6I sz616 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 

— megallapfthato, hogy az engedelyt kerelmez6 a kerelemben valotlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 

— az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltaktol elter6 modon 

gyakorolja, vagy 

— az engedely jogosultja a hatosagi ellenorzest akadalyozza. 

4. Amennyiben az engedely rendelkezo reszenek II. fejezeteben rOgzItett adatokban, 

technologiaban vagy ezeket erint6en valtozas, valamint tulajdonosvaltozas ktivetkezik be, 

illetve uj informaci6k merUlnek fel, Cigy az engedelyes kt5teles azt 15 napon be101 

a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi 

FOosztalyanak bejelenteni. 

V. 	Dontesem a kozlessel veglegesse valik, vele szemben kOzigazgatasi Oton tovalobi jogorvoslatnak 

helye nincs. Ellene — jogszabalysertesre hivatkozva — a kOzlest61 szarnftott 30 napon be101 a 

Miskolc' TOrvenyszeknek cfmzett, de a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 

3 peldanyban frasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kOtelezettek eseten elektronikus futon 
benyiljtott keresettel lehet elni. 

A keresetlevel benyOjtasanak a &rites hatalyosulasara halaszto hatalya nincs, de a bfrosag 

elrendelheti annak reszleges vagy teijes halaszt6 hatalyat. 

•• 	 I 	 •••• 	 1.= 
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Ha egyik fel sem kerte targyalas tartasat, es azt a birOsag sem tartja szUksegesnek, a bfrOsag az 

Ugy erdemeben targyalason kfvUl hataroz. 

INDOKOLAS 

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

(3526 Miskolc, Besenyoi Ut 26.) a Borsod-AbaUj-Zemplen Megyei Korm6nyhivatal KOrnyezetvedelmi es 

Termeszetvedelmi Hosztalyan, 2020. ev aprilis ho 27. nap* elOterjesztett kerelmeben a 

3700 Kazincbarcika, 2627/3. hrsz. alatti ingatlanon kialakftott hulladekgyQjto udvaron veszelyes 

hulladekok gyajtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmez6 a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair61 

sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarnO mellekleteben &bill 180 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 

dljat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

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

tevekenysegek nyilvantartasba veteler61, valamint hatOsagi engedelyezeser61 sz616 439/2012. (XII. 29.) 

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

a rendelkezesre 6116 adatok alapjan erdemi dOntes nem hozhato. 

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

&Orb hatOsag hatarid6 megjelblesevel, a mulasztas jogkOvetkezmenyeire torteno figyelmeztetes mellett —

ha torveny vagy kormanyrendelet maskent nem rendelkezik — egy Izben hianypotlasra hfvja fel a 

kereInnez6t. 

Fentieket figyelembe veve 2020. ev aprilis h6 30. napjan kelt, BO/32/00194-4/2020. SZaMC1 vegzesben 

hianypOtlasra szolftottam fel a kerelmezOt. 

Az eljaras soran az Akr. 43. § (7) bekezdese alapjan, tekintettel arra, hogy hianypotlas kifrasara volt 

szUkseg — az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridOn belul — 2020. ev aprilis h6 30. 

napjan, BO/32/00194-5/2020. szamon fOgg6 hatalyU hatarozatot hortam. 

A kerelmez6 hianypotlasi kOtelezettsegenek a 2020. ev majus 1-16 11. napjan megkUldOtt kiegeszftesevel 

maradektalanul eleget tett. 

A kerelem es kiegeszftesei egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonosft6 

adatait, a tevekenyseg mUszaki, valamint kOrnyezetvedelmi szempontb6I lenyeges lefrasat, a gyUjtesre 

atvenni klvant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tfpusonkenti mennyiseget, valamint 

a rendelkezesere 6116 szemelyi, targyi es kOzegeszsegOgyi felteteleket. 

A kerelem es kiegeszftesei — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 

- telephely nyilvantartasba vetelet; 

- gyUjteni klvant hulladekok listajat; 

- foglalkozas-egeszsegOgyi szolgaltatoval kOtOtt szerzOdes masolatat; 

- alvallalkoz6i nyilatkozat Ozemeltetesi feltetelek biztositasar(51; 

- igazolast, mely szerint az Engedelyes a kOztartozasmentes ad6z6i adatbazisban szerepel; 

- penzUgyi eszkOzOk igazolasa; 

igazgatasi szolgaltatasi dfj befizeteset igazol6 dokumentum; 

- nyilatkozat korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrol; 

- kornyezetvedelmi megbizott (engedelykerelmet keszlt6) vegzettseget igazol6 dokumentum; 

- a Orgy' hulladekgyajto udvar Ozemeltetesi szabalyzatanak masolatat; 
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- engedelyes kernyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztosItasi ketvenyenek 

masolatat; 

- az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos On. karelharltasi tervet. 

A kerelemben foglalt - a hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 17., 17a. pontja 

szerinti - hulladekgazdalkodasi tevekenyseg a Ht. 12. § (2) bek.-e ertelmeben a kernyezetvedelmi 

hatosag hulladekgazdalkodasi engedelyehez kbtott tevekenyseg. 

A kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es igazgatasi feladatokat &IMO szervek kijelbleserol 

szal6 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8. szam0 melleklete szerint vizsgaland6 szakkerdes 

a kOrnyezetvedelmi hatosag veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezese iranti eljarasaban 

a kazegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2020. ev aprilis 116 30. napjan kelt, BO/32/00194-3/2020. szamO feljegyzesben 

megkertem a Borsod-AbaOj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi Foosztaly - 

kozegeszsegOgyi szempontO - szakmai velemenyet. 

A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi Foosztaly BO/NEF/1403-8/2020. 

szarn0 szakmai velemenyeben - kozegeszsegOgyi szempontbal - a hulladekgazdalkodasi engedely 

kiadasa ellen kifogast nem emelt. Elalrasait a hatarozat III. b.) pontja tartalmazza. 

ElOirasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

„A kOmyezet es emberi egeszsegvadelme, a kOrnyezetterheles merseklese Ordekeben szOksages 

elOirasokat a hulladekrOl szolc5 2012. evi CLXXXV. tOrveny tartalmazza. A ktirnyezeti levegO 

mindsegenek vedelmere vonatkozO eloirasokat a leveg6 vedeImerol sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 4. § tartalmazza. 

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas korebe tartoz6 hulladekkal kapcsolatos kOzegeszsegiigyi 

kovetelmanyekral sz616 13/2017. evi (VI.12.) EMMI rendelet elairesai rendelkezik a tevekenyseg soran 

betartand6 ktizegeszsegagyi-jarvanyilgyi eloir6sokr61. 

A felszin alatti vizek, a kitermeles aloft 6116 viz minOsegenek vadelmertil, az egyes vedOidomokban, 

vedoterilleteken vegezhetO tevekenysegekral a felszin alatti vizek vedelmer61 szold 219/2004, (VII. 21.) 

Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint ivavIzellatest szolgala vizi 

16tesitmenyek vedelmeroI sz616 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § es 14. § (1) bekezdesei 

rendelkeznek, a foldtani ktizeg es a felszin alatti vizszennyezessel szembeni vedelmehez szaksages 

hatarertakekrol as a szennyezesek maresereil rendelkezo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EQM-FVM egyuttes 

rendelet 1. § (1) bekezdese a) b) pontja rtigziti. 

A veszelyes hulladekok gyajtesere, kezelesere vonatkozOan a veszelyes hulladekkal kapcsolatos 

tevekenysegek vegzesenek felteteleirOl sz616 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz 

elOiresokat. A Vizagyi Biztonsagi Szabalyzat kiadaserOl sz616 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. 

pontja ettelmeben kozazemi vizcsOhalozatra OblItO vezeteket csak megszakit6 es visszafolyas Otto 

beiktatasaval szabad rakapcsolni. 

A rendszeres rovar- es ragcsaldirtast a fert6z6 betegsegek es a jarvanyok megelozese Ordekeben 

szaksages jarvanyagyi intezkedesekral sz616 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese f)- g)- h)-

1)- j) pontjaira kiterjedOen, a 39. § (2) bekezdese gap* a 4. sz. mellekleteben foglaltaknak megfeleloen 

kell elvegeztetni. 

A veszelyes anyagokkal, keszitmenyekkel valO tevekenyseget a kemiai biztonsagral sz616 2000. evi XXV. 

ttirveny, es a veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes keverekekkel vegzett tevekenyseg bejelenteserc51, a 
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veszelyes anyagokkal es a veszelyes keszltmenyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve 

tevekenysegek reszletes szabalyair61 sz616 44/2000. (XII. 27.) EUM. rendelet szabalyozza. 

A munkavegzeshez, a gepek Ozemeltetesehez kapcsol6d6an keletkez6 veszelyes hulladekok gyOjtesere, 

kezelesere vonatkozban a veszelyes hulladokkal kapcsolatos tevekenysegek vegzesenek felteteleir61 

sz616 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. § -a tartalmaz el6frasokat 

A fett6z6 betegsegek es a jarvanyok megelOzese erdekeben szOkseges jarvanyOgyi intezkedesekr6I 

sz6l6 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. Ida e16 a biolOgiai kockazatnak kitett munkavallal6k 

felmereset, valamint az adott veszelyeztetett munkakOrben foglalkortatott dolgozOk ved6oltaset. 

Az orszagos telepOlesrendezesi es epftesi kOvetelmenyekr61 sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(OTEK) 99. § (1) alapjan "Az epftmenyeket es a szabadteri tartOzkodasra, munkavegzesre szolgal6 

terUleteket 	temet6t, kozati pihen6helyet, helyhez Mott szabadteri munkahelyet, satortabor celjara 

kije101t terOletet) a rendeltetesOknek megfeleI6 illemhely-hasznalati es tisztalkodasi lehet6seggel kell 

tervezni, megvalOsItani es fenntatfani." 

A benyOjtott dokumentaci6, annak kiegeszIteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 

nyilvantartasba veteler(51, vafamint hatOsagi engedelyezeseral sz616 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

7. § (1) bek.-ben foglalt tartaimi kOvetelmenyeknek megfelel. 

A kerelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapjan Ogy fteltem meg, hogy 

a kerelmez6 biztosftani tudja azon szemelyi es targyi felteteleket, amelyek a hulladekok kOrnyezetvedelmi 

szempontb6I biztonsagos gyikitesehez szUksegesek. 

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

hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat elofrasainak betartasaval a kerelmezett veszelyes hulladekok 

gyUjtese kornyezetvedelmi erdekeket nem seri, ezert az engedeiyes reszere 

a hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

A BMH Nonprofit Kft. (3526 Miskolc, Besenyai tat 26.) 3700 Kazincbarcika 2627/3 hrsz. alatti telephelyen, 

veszelyes hulladekok gyOjtese tevekenyseg vegzese a benyiljtott dokumentaci6 alapjan fOldtani kOzeg 
vedelml erdeket nem set 

Zajvedelmi szempontbol a kOrnyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyairol sz6I6 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a letesItmeny Ozemeltetese kOrnyezeti zajvedelmi erdeket nem 

jelentos hatas nem varhat6. 

Levegotisztasag-vedelmi szempontU elOfrasaimat a levego vedelmerol szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapjan adtam meg. 

Az engedely idobeli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfelelaen hatarortam meg. 

Felhivom az engedeiyes figyelmet arra, hogy az engedely nem mentesft a Ht. es annak vegrehajtasi 
jogszabalyaiban eli5Irt kOtelezettsegek teljesItese al61. 

Felhfvom az engedelyes figyelmet tovabba arra is, hogy az engedeiyezett tevekenyseg folytatasara 
vonatkoz6 kOrnyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hataisagi elofrasok megsertese eseten az engedely, 
annak idobeli hatalya alatt is visszavonhat6. 

A hatarozatot a Ht. 15. § (2) bekezdese alapjan, a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hat6sagi es 
igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijeloleserOl sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 
8/A § (1) bek.-ben es 9. § (2) bek.-ben biztositott jogIctiromben, Akr. 80. § (1) bekezdese es 81. § (1) es 
(4) bekezdese szerint eljarva hortam meg. 

Az eljaras — Akr. 124. §-a szerinti — eljarasi kOltseget (az igazgatasi szoigaltatasi dlj Osszeget) 
a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eijarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol sz616 
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14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szamii melleklet 4.6. es 11. pontjai alapjan allapftottam meg, viseleser6I 

a Rendelet 5. § (3) bekezdese alapjan rendelkeztem. 

A &rites elleni jogorvoslatrol es a keresetlevel elOterjeszteserol az alabbi jogszabalyhelyek 

figyelembevetelevel adtam tajekortatast 
az Akr. 114. § (1) bekezdese, 
a bir6sagok szervezeter61 es igazgatasarol sz616 2011. evi CLXI. tOrveny 21. § (6) 

bekezdese, 
- a bfrosagok elnevezeserol, szekhelyer61 es illetekessegi terOletenek meghatarozasarol 

sz616 2010. evi CLXXXIV. torveny 3/A. §, 
a kOzigazgatasi perrendtartasr61 sz616 2017. evi I. torveny (Kp.) 13. § (1) bekezdese, a 

28. §-a, a 29. § (1) bekezdese, a 39. § (1) es (2) bekezdese, 
a polgari perrendtartasrdsz616 2016. evi CXXX. tOrveny 605. § (1) bekezdese, 

- az elektronikus Ugyintezes es a bizalmi szolg6ltatasok altalanos szabalyair6I sz616 2015. 
evi CCXXII. tOrveny 9. § (1) bekezdese, 

a Kp. 39. § (6) bekezdese es az 52. § (1) bekezdese. 

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

Jelen hatarozatomat a kOrnyezetvedelmi hatbsagi nyilvantartas vezetesenek szabalyair61 szolo 
58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezesei alapjan rOgzitem a kOrnyezetvedelmi hatOsAgi 

nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. jUnius 10. 

Demeter Ervin 

kormanymegbizott 

neveben es megbizasabol: 

, coplen ly 

,) Hudij Tibor 
7.: 

1 - 	, 7 oszt 	ezet6 i 
I v 	. ., - ' 

••••„_./.;i...4"„.ic 
, 41- 

Karijak: 

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

Miskolc, BesenyOi Ot 26., 3526 + CK (25975936) 

2. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegUgyi F6osztaly 

Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 - HK (BAZMKHNSZ) 

3-4. Iratokhoz 



Az eredeti papiralap6 dokumentummal egyez6. 

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

A dokumentum elektr 	n hitelesitelt. 
Detum:2020.06.11 1 	+02:00 
Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormenyhivatel 
Hudak Tibor 
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