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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN M EGYEI 
KORM AN Y H I VATAL 

Ogyiratszam: B0/32/02250-8/2020. 	 Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a 3433 Nyekladhaza, 0217/21. hrsz. 

alatti telephelyen, mint hulladekgyOjtO 

udvarban tOrteno nem veszelyes 

hulladekok gyOjtesere vonatkozo 

hulladekgazdalkodasi engedely 

Ogyintezo: Okros Vivien 	 Hiv. szam: 

Ogyintezajuk: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

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

(3527 Miskolc, BesenyOi IA 26.) — toyabbiakban engedelyes kerelmenek helyt adok es reszere 

a 11.3. pontban meghatarozott nem veszelyes hulladekok 

gyiijtesere 

(hulladekgyiljto udvaron torteno atvetelere) 

yonatkozo 

hulladekgazdalkodasi engedelyt megadom. 

II. 	Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg fobb jellemzoi 

Az engedelyes azonosito adatai 

Neve: 	 BMH Borsod-AbaCtj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 

KOzszolgaltato Nonprofit Kft. 

KSH azonositio: 	 25975936-3821-572-05 

Szekhely: 	 3527 Miskolc, Besenyoi CA 26. 

KOJ: 	 103542715 

Telephely: 	 3433 Nyekladhaza, 0217/21 hrsz. 

KTJ: 	 102546319 

Telepengedely— 

nyilvantartasi szama: 	133/2020. (Kiadmanyozo: Miskolc Megyei JogO Varos JegyzOje) 

A hatarozat szarna: 910281-1/2020. 

Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztaly 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon. (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 
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2. Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenvseq 

Megnevezese  gytijtes a hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. tOrveny (Ht.) 

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

Gyiijtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek OsszegyOjtese hulladekkezelo letesitmenybe 

tOrteno elszallitas celjabol; a gyujtes magaban foglalja a hulladek elozetes valogatasat es elozetes 

terolasat is. 

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

a hulladekbirtokost61, illetve hulladekgazdalkodasi letesitmenyekbol osszegyOjti, atveszi. 

Teruleti hatalya: az engedelyes 3433 Nyekladhaza 0217/21 hrsz. alatti telephelye (hulladekgyOjtO 

udvar). 

3. Hulladektfpusok es -mennyisegek (kizarolag a hatjeoyili kodszemokkal megieloltek) 

AzonositO 
kod Hulladek men gevezese Mennyiseg 

(bey) 

02 

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

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

02 01 04 muanyaghulladek (kiveve a csomagolas) 20 
02 01 10 fernhulladek 20 
09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 

09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 
09 01 10 egyszer hasznalatos fenykepezogep, aramforras nelkUl 5 

09 01 12 
aramforrast 	is 	tartalmazo, 	egyszer 	hasznalatos 

fenykepezogep, amely kOlOnbOzik a 09 01 11-tol 
5 

15 
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM 

HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 

15 01 
csomagolasi hulladek (beleertve a valogatottan gyUjtott 
teleptilesi csomagolasi hulladekot) 

15 01 01 papir es karton csomagolasi hulladek 200 
15 01 02 muanyag csomagolasi hulladek 200 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 100 
15 01 04 fern csomagolasi hulladek 100 
15 01 05 vegyes Osszetetel0 kompozit csomagolasi hulladek 100 
15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 500 
15 01 07 Uveg csomagolasi hulladek 200 
15 01 09 textil csomagolasi hulladek 200 
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16 
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szallitas) 	kOlenbOz6 	teruleteir61 	szarmaz6 
hulladekka valt gepjarmii (ideertve a terepjaro jarmiivet is), a 
hulladekka 	valt 	gepjarmii 	bontasabol, 	valamint 
karbantartasabol 	szarmazo 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
f6csoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 03 hulladekka valt gumiabroncsok 400 
16 01 20 uveg 30 

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

17 01 beton, tegia, cserep es keramia 
17 01 01 beton 1200 
17 01 02 tegla 1800 
17 01 03 cserep es keramia 1300 

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

3500 

17 02 fa, Oveg es mfianyag 
17 02 02 Oveg 500 
17 02 03 mtianyag 300 
17 04 femek (beleertve azok otvozeteit is) 
17 04 01 verOsrez, bronz, sargarez 15 
17 04 02 aluminium 20 
17 04 03 OIom 20 
17 04 04 cink 20 
17 04 05 vas es acel 20 
17 04 06 on 20 
17 04 07 fernkeverek 20 
17 04 11 kabel, amely kOlOnbOzik a 17 04 10-tol 20 
17 08 gipsz alapti epitoanyag 
17 08 02 gipsz-alapii epitoanyag, amely kOlOnbOzik a 17 08 01461 300 
17 09 egyeb dpitesi-bontasi hulled& 

17 09 04 
kevert epitesi-bontasi hulladek, amely kiilOnbbzik a 17 09 01- 
tol, a 17 09 02461 es a 17 09 03-tol 

2000 

20 

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

20 01 elkiiionitetten gyujtott hulladek frakciok (kiveve a 15 01) 
20 01 01 papir es karton csomagolasi hulladek 1500 
20 01 02 Civeg 1500 
20 01 10 ruhanernii 500 
20 01 11 textiliak 200 
20 01 25 etolaj es zsir 100 
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20 01 28 festekek, tintak, ragasztOk es gyantak, amelyek kOlOnbeznek 
a 20 01 27-tOI 20  

20  01 30 mosOszerek, amelyek kOlonbOznek a 20 01 29451 10 

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

tol 50 

20 01 36 

kiselejtezett 	elektromos 	es 	elektronikus 	berendezesek, 

amelyek ktilonbOznek a 20 01 21-tol, a 20 01 23-tol es a 20 01 
35-tol 

400 

20 01 39 muanyagok 50 
20 01 40 femek 50 

20 02 
kertekbal es 	parkokbol szarmazo hulladek (a temet6i 
hullaclekot is beleertve) 

20 02 01 biolOgiailag lebom16 hulladek 2000 
20 03 egyeb teleptilesi hulladek 
20 03 07 lomhulladek 2300 

A gyOjtOkent atveheto nem veszelyes hulladek Osszes mennyisege 21 815 t/ev, azzal 
a megketessel, hogy a gyOjtesre atvehet6 femhulladekok 6sszes mennyisege nem 6rheti el 
az 5 tonna/nap ktiszoberteket. Ezt meghaladO kapacitas fOlOtt a tevekenyseg — a kOrnyezeti 

hatasvizsgalati es az egyseges kernyezethasznalati engedelyezesi eljarasrol sz616 

314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melleklete 108. pontja ertelmeben: „FernhulladekgyOjtO, - 

elokezelo, hasznosit6 telep 5 t/nap kapacitastOl" — elozetes vizsgalatra katelezettnek minos01 es 

jelen engedely alapjan nem vegezheto.) 

4. 	A tevekenyseg mOszaki es kOrnyezetvedelmi leirasa a benyOjtott dokumentaciaban foglaltak  

szerint.  

Engedelyes a 3433 Nyekladhaza 0217/21 hrsz. alatti telephelyen (hulladekgyOjtO udvar) a 11.3. 

pontban meghatarozott nem veszelyes hulladekok gyOjtesevel foglalkozik. 

A 3433 Nyekladhaza 0217/21 hrsz. alatti telephelyet Miskolc Megyei Jog0 Varos JegyzOje —

nem veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi engedely kOteles gyOjtese, hasznositasa, 

artalmatlanItasa, valamint veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi engedely kOteles gyOjtese, 

hasznositasa, artalmatlanitasa bejelenteshez kOtOtt ipari tevekenysegekre vonatkozoan 

910281-1/2020. szam0 irata szerint 133/2020. szamon nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szOkseges infrastruktOraval rendelkezik. 

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

rendelkezo szervezetek szallitjak be. 

A hulladekok atvetelt megelozOen szemrevetelezesre kerUlnek. Az atveteli kOvetelmenyeknek nem 

megfelelo hulladekok atvetele megtagadasra kerUl. 

A hulladekok atvetelt kOvetoen merlegelesre kerUlnek, ezt kOvetoen sor keg)l a merlegjegy, 

ill egyeb bizonylatok kiallitasara, illetve a hulladekok nyilvantartasba vetelere 
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A nem veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg Osszegyuleseig torteno elOzetes 

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

nyitott es zart fernkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyOjtoedenyzetekben tOrtenik. 

A tarolohelyen a szUkseges kOzlekedesi Otvonalak/gyOjtoterek a gyOjtesre, tarolasra tervezett 

hulladekok mennyisegevel aranyosan kerultek kijelblesere Ugy, hogy azok az anyagmozgat6 

gepek/eszkOzok szamara j61 megkozelithetok legyenek. 

A hulladekgyOjto udvar Ozemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya BO/32/02248-3/2020. szamili 

hatarozataval jovahagyta. 

A tevekenyseg vegzesehez szUkseges munkavedelmi eszkozOk biztositottak. Az alkalmazottak 

foglalkozas-egeszsegOgyi elletasa, kulon szerzodes alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositassal rendelkezik. 

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

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

eszkOzOk rendszeres ellenorzesevel kivanja megelozni a kbrnyezeti veszelyhelyzetek kialakulasat 

es a kornyezeti elemek szennyezeset. 

A telephely bezarasanak feltetelei 

A telephely bezarasanak szandekat, annak tervezett hatarnapjat megelOzben legalabb 

60 nappal irasban be kell jelenteni a Borsod-AbaUj-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 hat6sag altal feljogositott 

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

A telephely bezarasara inditott eljaras soran az Uzemeltetonek be kell mutatnia a mukOdes 

kOvetkezteben a kornyezetet eft karos hatasokat, amely alapjan a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal Kbrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya megallapitja az esetlegesen 

elvegzendb vizsgalatok 1<bl-et es a tovabbi teendoket. 

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

a hulladekok teljes ker0 atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kOveto kornyezetallapot 

bemutatasara vonatkoz6 kOtelezettsegek - az elozbekben reszletezettek szerint - valtozatlan 

formaban fennallnak. 

III. 	Elairasok: 

a.) KOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskorben: 

- Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizar6lag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt nem 

veszelyes hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett modon es helyszinen gyOjtokent 

tOrteno atvetelet, ill. gyOjteset lehet vegezni. 
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A gyOjtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi miivelet nem vegezhetO. 

Jelen engedely kizar6lag azok egysegrakomany mennyiseg Osszegyuleseig tOrtenO ideiglenes 

tarolasara es telephelyen torteno mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve tarolOhelyen torteno 

elhelyezesere) jogosit. 

A tevekenyseg, beleertve a telephelyrol torteno ki- es beszallitast csak nappali idOszakban 

vegezheto. 

A hulladekok telephelyre torteno szallitasat — amennyiben jogszabaly ettol elteroen nem 

rendelkezik — kizar6lag az a szemely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik 

a hataskorrel rendelkezo kOrnyezetvedelmi hat6sag hulladekazonosit6 k6d szerint azonositott 

hulladek szallitasara vonatkozo feljogosItasaval. 

Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kornyezetterhelest elOidezo, a kOrnyezet 

veszelyezteteset es szennyezodeset kizar6 modon vegezheti. 

— A hulladekgyOjt6 udvar csak kozszolgaltat6 altal Uzemeltetheto. A kerelmezett 

hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizar6lag hatalyos kOzszolgaltatasi engedely birtokaban 

vegezheto. 

Biztositani kell, hogy veszelyes hulladek, vagy ezzel szennyezett kockazatos anyag ne kerOljon 

a gyOjtOtt hulladekok kOze 

— Az atveteli kOvetelmenyeket nem kielegito hulladek atvetelet meg kell tagadni. 

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

A hulladekok gyOjtese, elozetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizar6 m6don a II. 4. pontban 

foglaltaknak megfeleleen vegezheto. 

A hulladekgyajto udvar Ozemeltetese saran a BO/32/02248-3/2020. szam6 hatarozatban 

foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

Az Lizemelo hulladekgyOjto udvar aktualis muszaki allapotanak es felszereltsegenek 

folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesftmenyek kialakitasanak 

es Uzemeltetesenek szabalyairOl sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

A tevekenyseg saran alkalmazott mOszaki megoldasoknak biztositaniuk kell, hogy a gyOjtesi 

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

a kornyezetet. 

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

Biztositani kell a terUleten Osszegyillo csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 

elvezeteset. 

A gyOjteshez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell lenni0k a hulladekok 

kOrnyezetszennyezest kizar6 modon torteno raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 

szallitasara. 

— Havaria eseten a beadvanyban szereplo havaria tery szerint kell eljarni! 

— Engedelyes kOteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkezO tovabbi kezelo reszere torteno 

atadasarol folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 
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- A gyOjtOtt nem veszelyes hulladek engedelyes telephelyen - atvetelt kevetoen - legfeljebb 

1 evig tarolhato. Ezen idotartamig a hulladek kezelonek tOrteno atadasarol gondoskodni kell. 

Amennyiben a terolt hulladek fizikai, kerniai es biologiai tulajdonsagai miatt a kOrnyezet 

veszelyeztetese, karositasa nelkul 1 evig nem tarolhato az adott hulladek, Ogy a tarolasi ida 

maximuma nem erheti el azt az id6tartamot, hogy a kornyezet veszelyeztetese, karosodasa 

bekevetkezzen. 

A biolOgiailag lebomlo hulladekok eseteben a tarolas kizardag az egysegrakomany 

Osszegyuleseig, de maximum egy het idOtartamig megengedett. 

- Az engedelyes telephelyen egyidejOleg tarolhatd, gyOjtesre atvett nem veszelyes 

hulladekok mennyisege nem haladhatja meg a 30 tonnat. 

A telephelyen belUli anyagmozgatas es a gyOjtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak 

a vonatkozo kOrnyezetvedelmi, muszaki es munkabiztonsagi eloirasoknak megfelelo mOszaki 

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

a mOkOdo gepek olajcsOpOgesenek megelozesere, rendszeres ellenOrzessel, karbantartassal 

azt minimalis mertekOre kell szoritani. 

Amennyiben a tevekenyseg vegzese soran a foldtani kOzeget veszelyezteto karesemeny 

tOrtenik, akkor a kOrnyezetszennyezes elharitasarOl az engedelyes haladektalanul kOteles 

gondoskodni, az esemenyrOl, tovabb a tett intezkedesekrol tavkOzIO berendezes Otjan szoban 

kesedelem nelk01 ertesiteni, 12 Oran be101 pedig irasban tajekortatni kell a Borsod-Abauj-

Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyat. 

A tevekenyseg saran hasznalt eszkOzok, berendezesek, taroloterek mOszaki allapotat 

rendszeresen ellenorizni es szUkseg szerint javitani kell. 

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

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

- gyOjteserol es tovabbi hulladekgazdalkodasi celia atadasarol, a hulladekrol sz616 

2012. evi CLXXXV. tOrveny a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkozo hatalyos 

jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A hulladekok gyCljtesere szolgalo terUletre esetleg kikerOlo veszelyessegi jellemzovel 

rendelkezo szennyezoanyagot 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 szabalyairol sz6I6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletben meghatarozottak alapjan - kOteles az ingatlanan, telephelyen, illetve 

a tevekenyseg vegzese soran keletkezo veszelyes hulladek biztonsagos gyOjteserol 

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

- A keletkezo veszelyes hulladekokat a kOrnyezet karosItasat megelOzO, szennyezeset kizero 

modon, a kijelolt gyujtohelyen, a kerniai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenall6 

gyOjtoedenyben kell gyOjteni. 

A veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallitasra, ill. kezelesre yak) atadasa eseten meg 

kell gyozodni az atvevo vonatkozO atveteli jogosultsager61. A keletkezett hulladekok lerakassal 

tOrteno artalmatlanitasara vela atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint 

a 	hulladeklerakOval 	kapcsolatos 	egyes 	szabalyokrol 	es 	feltetelekrol 	szol6 
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20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzesi kOtelezettseget, szukseg 

eseten a megfeleI6 dokumentumok megleterOlgondoskodni kell. 

- Tilos a veszelyes hulladekot a telep0lesi szilard hulladek vagy mas nem veszelyes hulladek 

kOze juttatni! 

- A telephelyen a hulladekgazdalkodasi 

legszennyezest ne okozzon. 
tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy az diffOz 

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

a leveg6 olyan mertek0 terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

A telephelyen a tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy a telephelyen kivOl ne okozzon 

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

A telepen csak a kOrnyezetvedelmi eloIrasokat kielegito munkagepek Ozemelhetnek, melyek 

alacsony szennyezoanyag kibocsatasuak. 

A tevekenyseg vegzesehez tartozO gepek, berendezesek kezelesi utasitasainak folyamatos 

betartasaval meg kell akadalyozni a hatarertek feletti legszennyezoanyag kibocsatast. 

- A rakodes soran torekedni kell arra, hogy a tevekenyseg vegzese a leheto legkevesebb 

legszennyezo anyag kibocsatassal tOrtenjen. 

- A hulladekkezelesi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy minel kevesebb legszennyezo anyag 

kerOljOn a kOrnyezetbe. A technologiai eloiresok betartasaval kell az esetleges levegoterhelest 

megelozni, illetve minimalizalni, hogy az, lakossagi panaszt ne okozzon. 

A keletkezo hulladek anyagok nyilt teren vagy tOzeloberendezesben tOrteno elegetese tilos! 

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

a telephelyen, nyiltteren vagy tOzeloberendezesben egetessel eltavolitani, ill. artalmatlanitani 

tilos. 

Gondoskodni kell az Ongyulladas es a szandekos felgy0jtas megakadalyozasarol es 

az esetlegesen keletkez6 tOz eloltaser61. 

A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okbol bekOvetkezo kOrnyezetszennyezes elharitasar61 

az engedelyes haladektalanul intezkedni kOteles. A bekOvetkezett karesemenyrol, annak 

kiterjecleserOl, mertekerol, a veszelyeztetett kernyezeti elemekrol, tovabba a tett 

intezkedesekrol a kOrnyezetkerosodas megelozesenek es elharitasanak rendjerol szolo 

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

A hulladekgyUjtesi tevekenysegben resztvevo munkavallal6kat oktatasban kell reszesiteni, es 

egyidejuleg irasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szOkseges mOszaki 

es szernelyi vedelem eloirasaira, valamint a kOrnyezetvedelmi szempontb61 rendkivUli esemeny 

bekOvetkezesekor szOkseges teend6kre vonatkoz6an. 

- Az elven, illetve a tevekenyseg saran keletkezett hulladekokrol a hulladekkal kapcsolatos 

nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kotelezettsegekrol sz6I6 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapjan, az engedelyben szereplo besorolas szerint, fajtankenti 

nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedelyes telephelyen kell tartani. 
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- A hulladekok dokumentalasat, bejelenteset a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 

adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrol sz6I6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eloirasai 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 hulladekgAto udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyOjto udvarb61 

elszallitott hulladekrol a telephelyen, naprakesz modon Ozemnaplot vezet. 

Az Ozemnaplat a kovetkezo tartalommal kell vezetni: 

a hulladekgyOjto udvarban atvett es onnan elszallitott hulladek mennyisege, Osszetetele 

(hulladektipus, -fajta es -jelleg szerint); 

a hulladek atvetelenek es elszallitasanak idopontja; 

a hulladekot a kerszolgaltatOnak atad6 megnevezese, cime, kornyezetvedelmi 

azonositO jele; 

annak adatai, akinek reszere a kOzszolgaltato a hulladekgyOjto udvarban tarolt 

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

az Ozemvitellel kapcsolatos rendkivuli esemenyek (igy kUlOnosen veszelyes hulladek 

kOrnyezetbe kerOlese, tuzeset, betOres, lopes, baleset); valamint 

a hatOsagi ellenorzesek megallapitasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel OsszefuggO, kOrnyezetvedelmi 

jogszabalyba OtkOzo magatartasaert, valamint a tevekenysegevel okozati OsszefOggesbe 

hozhat6 	esetleges 	kOrnyezetszennyezesert, 	kernyezetveszelyeztetesert, 	vagy 

kOrnyezetkarositasert teljes kOnli felelOsseggel tartozik. 

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarolag ervenyes kornyezetvedelmi biztositas meglete 

mellett folytathat6 es az, az engedelyezett tevekenyseg befejezeseig nem mondhatb fel. 

- A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes 

koteles a kOrnyezetvedelmi hatosag reszere targyev februar 28-ig eves feliigyeleti dijat 

fizetni. 

A tevekenyseg ev kOzben tortenO megkezdese eseten a felOgyeleti dij aranyos reszet kell 

megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely jogerOre emelkedeset kOvetO 30 napon be101. 

Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szukseges egyeb engedelyek 

beszerzesenek kotelezettsege 

b) KOzecieszseguqyi hataskOrben tett eloirasai: 

- A kerelmezO altal folytatott gyOjtesi tevekenyseget csak az egeszseget nem veszelyezteto 

modon vegezhetik. 

- A gycijtes soren meg kell akadalyozni a kOrnyezeti levego olyan mertekii terheleset, amely 

lakott terUleten hatarerteken felUli legszennyezettseget okoz. Az elerheto legjobb technika 

alkalmazasaval biztositani kell a tevekenyseg buzkibccsatasnak csokkenteset. 

- A telephelyen folytatott gyOjtesi, tarolasi tevekenyseg a felszin alatti vizek j6 allapotat, a fOldtani 

kOzeget nem veszelyeztetheti, kornyezetszennyezest nem okozhat. 
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- A tevekenyseg soran esetlegesen fellelt veszelyes hulladekok kornyezetszennyezest kizar6 

m6don tOrteno gyOjteserol, elszallitasarOl gondoskodni szukseges. 

A telephelyen a rovar- es ragcsaloirtast szOkseg szerint, de evente legalabb ket alkalommal el 

kell vegeztetni. 

A telephelyen az ivOviz halOzaton takarltashoz biztositott falikutakat visszacsapa szelepes 

csapteleppel szukseges felszerelni. 

A tevekenyseg soran felhasznalt vegyi anyagokra/keszitmenyekre vonatkoz6an gondoskodni 

kell a kerniai biztonsagi eloirasok betartasarol. A veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes 

keverekekkel vegzett tevekenyseget elektronikus Oton az Orszagos Szakrendszeri Informacios 

Rendszer KBIR rendszeren keresztUl a teruletileg illetekes jarasi hivatalnak be kell jelenteni. 

- A biolegiai 

reszesiteni. 

kockazattal erintett dolgozokat munkakorhaz kapcsolOdo vedooltasban kell 

A dolgozok szocialis viz igenyenek kielegitesehez, kezmosashoz es tisztalkodashoz ivOviz 

minoseg0 vizet kell biztositani. A munkaterOleten dolgoz6 munkavallalak szarnara kezmosasra 

egyfazis0 kezfertotlenitO szappant biztositani szukseges. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgalo kerelmet Engedelyes szakirany0 

vegzettseggel rendelkezb alkalmazottja Bodnar Andrea (Miskolc) keszitette 2020. ev julius 

honapban. 

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

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglalttOI eltero mas jellegU tevekenyseg 

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

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbOl visszavonasra kerUl, amennyiben: 

az engedely megadasahoz eloirt feltetelek mar nem allnak fenn, 

az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, 

azt megszunteti, 

- a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kornyezet veszelyeztetesevel, 

szennyezesevel, karositasaval jar, 

valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalb61 visszavonhato, amennyiben: 

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

kOtelezettsegekrol szOIO kormanyrendeletben meghatarozott kotelezettsegenek, 

megallapithatO, hogy az engedelyt kerelmezo a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 

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 rendelkezo reszenek H. fejezeteben rOgzitett adatokban, 

technolOgiaban vagy ezeket erintoen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kOvetkezik be, 

illetve Oj informaciok merulnek fel, Ogy az engedelyes koteles azt 15 napon be101 

a Borsod-Abailj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi 

FOosztalyanak bejelenteni. 

V. 	DOntesem a kOzlessel veglegesse \talk, vele szemben kezigazgatasi Oton tovabbi jogorvoslatnak 

helye nincs. Ellene — jogszabalysertesre hivatkozva — a kezlestol szamitott 30 napon belul 

a Miskolci TOrvenyszeknek cfmzett, de a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 

3 peldanyban irasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kOtelezettek eseten elektronikus Oton 

benyOjtott keresettel lehet elni. 

A keresetlevel benyiljtasanak a dantes hatalyosulasara halaszt6 hatalya nincs, de a blrosag 

elrendelheti annak reszleges vagy teljes halaszt6 hatalyat. 

Ha egyik fel sem kerte targyalas tartasat, es azt a birOsag sem tartja szOksegesnek, a birosag 

az ugy erderneben targyalason klvul hataroz. 

INDOKOLAS 

A BMH Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, BesenyOi CA 26.) a 3433 Nyekladhaza 0217/21 hrsz.-0 ingatlanon 

kialakitott hulladekgyOjto udvaron nem veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezeset kerte 

a Borsod-Ababj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyan, 

2020. ev julius h6 7. napjan benktott kerelmeben. 

A kerelmezo a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair61 

sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szamu mellekleteben eloirt 120 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 

dijat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

A kerelem egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonosito adatait, 

a tevekenyseg muszaki, valamint kOrnyezetvedelmi szempontb61 lenyeges lefrasat, a gyiijtesre atvenni 

kivant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tfpusonkenti mennyiseget, valamint a rendelkezesere 

alto szernelyi, targyi es kOzegeszsegOgyi felteteleket. 

A beadvany — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 

telephely nyilvantartasba vetelet; 

- gyujteni kivant hulladekok listajat; 

- alvallalkozOi nyilatkozat Ozemeltetesi feltetelek biztositasar61; 

- penzOgyi eszkOzOk igazolasa; 

- az illetekes allami ad6- es varnhatosag altal kiadott adoigazolas masolatat; 

igazgatasi szolgaltatasi dij befizeteset igazolo dokumentum; 

- nyilatkozat korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrol; 

kOrnyezetvedelmi megbizott (az engedelykerelmet keszito) vegzettseget igazol6 dokumentum; 

- az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos havariatervet; 

- ozemeltetes szabalyzatat; 
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engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztosItasi kOtvenyenek 

masolatat; 

tolOsOlyos merleg hitelesiteset igazolo dokumentum masolatat; 

Miskolc Megyei Jogil Varos Onkormanyzat Jegyzoje altal kiallitott 597166-3/2020./212701 szamO 

Ugyirat masolata, mely igazolja, hogy a BMH Nonprofit Kft. kortartozas mentes. 

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

tevekenysegek nyilvantartasba vetelertil, valamint hatosagi engedelyezeserol sz616 439/2012. (XII. 29.) 

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

a rendelkezesre 6116 adatok alapjan erdemi dOntes nem hozhat6. 

Ha a kerelem a jogszabalyban foglalt kOvetelmenyeknek nem felel meg az eljar6 hatosag hataridO 

megje101esevel, a mulasztas jogkOvetkezmenyeire tOrtenO figyelmeztetes mellett - ha tOrveny vagy 

kormanyrendelet maskent nem rendelkezik - egy izben hianypotlasra hivja fel a kerelmezot. 

(A kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairol sz616 1995. evi LHI. terveny (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdese 

ertelmeben a Kvt., valamint a felhatalmazasa alapjan kiadott rendeletekben szabalyozott kOzigazgatasi 

hatosagi Cigyekben hianypOtlasra felhivasnak legfeljebb ket izben van helye.) 

Fentieket figyelembe veve 2020. ev julius ho 10. napjan kelt, BO/32/02250-4/2020. szamu vegzesben 

hianypotlasra szolitottam fel a kerelmezOt. 

Az eljaras soran az Akr. 43. § (7) bekezdese alapjan, tekintettel arra, hogy az eljarasban hianypOtlas 

kiirasara volt szOkseg - az Akr. 43. § (2) bekezdeseben meghatarozott hataridon be101 - 2020. ev 

pus h6 10. napjan, BO/32/02250-2/2020. szamon teljes eljarasra tortenO atteresrOl ertesltest adtam ki. 

A kerelmezo 2020. jOlius 15-en erkeztetett kiegeszitesehez mellekelve megladte az alabbi irat 

masolatat: 

- 	foglalkozas-egeszsegOgyi szolgaltatoval kOtOtt szerzodes masolatat. 

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

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

hat6sag hulladekgazdalkodasi engedelyehez kOtOtt tevekenyseg. 

A kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi es igazgatasi feladatokat ellatO szervek kije101eserol 

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

a kOrnyezetvedelmi hatosag nem veszelyes hulladekok gyujtesenek engedelyezese iranti eljarasaban 

a kOzegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2020. ev julius h6 10. napjan kelt, BO/32/02250-5/2020. szam0 feljegyzesben 

megkertem a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi Foosztaly (Miskolc) - 

kOzegeszsegOgyi szempont6 - szakmai velemenyet. 

A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi Foosztaly BO/NEF/1946-2/2020. 

szam0 szakmai velemenyeben - kOzegeszsegOgyi szempontb61 - a hulladekgazdalkodasi engedely 

kiadasa ellen kifogast nem emelt. 
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Az Ozemeles soran a kOrnyezet-egeszsegOgyi hatasok elfogadhatO szinten tartasa erdekeben 

a hatarozat Ill.b. pontjaban szerepeltetett eloirasok betartasa szukseges. 

Eloirasai alapjaul az alabbi jogszabaly helyek szolgalnak: 

„A keirnyezet 6s emberi egeszseg vedelme, a kornyezetterheles mersoklese erdekeben szaksages 

el6frasokat a hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. teirveny tartalmazza. 

A kOrnyezeti levego minOsegenek vedelmere vonatkozo elairasokat a a levego vedelmer61 sz616 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a tartalmazza. 

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozo hulladekkal kapcsolatos keizegeszsegagyi 

kOvetelmenyekr61 szole 13/2017. evi (VI. 12.) EMMI rendelet elOirasai rendelkezik a tevekenyseg soran 

betartando keizegeszsegOgyi-jarvanyagyi elairesokrol. 

A felszin alatti vizek, a kitermeles elott 6116 viz minOsegenek vadelmer61, az egyes vedOidomokban 

vedOteraleteken vegezheto tevakenysegekr61 a felszin alatti vizek vedelmer61 sz616 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vlzbazisok, tavlati vizbazisok, valamint ivOvizellatast szolgalO vizi 

letesitmenyek vedelmereil szOIO 123/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet 10. § es 14 § (1) bekezdesei 

rendelkeznek, a fOldtani kozeg es a felszin alatti vizszennyezessel szembeni vedelmehez szakseges 

hatarertekekrol es a szennyezesek meresereil rendelkezei 6/2009. (IV 14.) KvVM-E0M-FVM egytittes 

rendelet 1. § (1) bekezdese a), b) pontja rOgziti. 

A veszelyes hulladekok gyOjtesere, kezelesere vonatkozoan a veszelyes hulladekkal kapcsolatos 

tevekenysegek vegzesenek felteteleir61 sz616 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz 

elOirasokat. 

A VizOgyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol szOlo 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja 

ertelmeben keizOzemi vizcseihalozatra obi 	vezetekeket csak megszakItt es visszafolyas OHO 

beiktatasaval szabad rakapcsolni. 

A rendszeres rovar- es ragcsalairtast a fert6z6 betegsegek es jarvanyok megelOzese erdekeben 

szOksages jarvanyagyi intezkedesekreil szol6 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese f), g), h), 

pontjaira kiterjed6en, a 39. § (2) bekezdese alapjan a 4. szam6 melleklet 7.e pontjaban foglaltaknak 

megfelelOen kell elvegeztetni. 

A fert6z6 betegsegek es a jarvanyok megelOzese erdekeben szOkseges jarvanyOgyi intezkedesekreil 

szOI6 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. irja &lei a biolOgiai kockazatnak kitett munkavallakik 

felmereset, valamint az adott veszelyeztetett munkakekben foglalkortatott dolgozok ved6oltasat. 

Az orszagos telepulesrendezesi es epitesi keivetelmenyekrol szOlo 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(OTEK) 99. § (1) alapjan „Az Opitmenyeket as a szabadteri tartOzkodasra, munkavegzesre szolgalO 

teriilteket (pl.: temetot, kozati pihen6helyet, helyhez kOtOtt szabadteri munkahelyet, satortabor celjara 

kije101t terilletet) a rendeltetesiiknek megfelelb illemhely-hasznalati as tisztalkodasi lehet6seggel kell 

tervezni, megvalOsitani as fenntartani." 

A veszelyes anyagokkal, keszitmenyekkel val6 tevekenyseget a kemiai biztonsagrol szok5 2000. evi 

XXVV. tOrveny, es a veszelyes anyagokkal es veszelyes keszitmenyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, 

illetve tevekenysegek reszletes szabalyairOl sz616 44/2000. (XII. 27.) EOM. rendelet szabalyozza." 

A benyujtott dokumentacio, annak kiegesziteseivel a hulladekgazdalkoclasi tevekenysegek 

nyilvantartasba vetelerol, valamint hatosagi engedelyezeserol szolo 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

7. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi kOvetelmenyeknek megfelel. 
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A kerelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapjan Ogy ReItem meg, hogy 

a kerelmezO biztosltani tudja azon szemelyi es targyi felteteleket, amelyek a hulladekok 

kOrnyezetvedelmi szempontbol biztonsagos gyujtesehez szOksegesek. 

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

hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat eloirasainak betartaseval a kerelmezett nem veszelyes 

hulladekok gyOjtese kOrnyezetvedelmi erdekeket nem sert, ezert az engedelyes reszere 

a hulladekgazdalkodesi engedelyt megadtam. 

A BMH Nonprofit Kft. (Miskolc), Nyekladhaza 0217/21 hrsz.-0 ingatlanon levo telephelyen 

nem veszelyes hulladekok gyOjtesere vonatkoz6 hulladekgazdalkodasi engedelyezese - a benyOjtott 

dokumentaci6 alapjan - foldtani kozeg vedelmi erdeket nem sert. 

Zajvedelmi szempontbOl a kOrnyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyairol sz616 

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

sert, jelentos hates nem varhat6. 

Levegtitisztasag-vedelmi szempontu eloirasaimat a benyOjtott kerelem attanulmanyozasa uteri 

a levegO vedelmerOl sz616 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 a161. 

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

vonatkoz6 kornyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hat6sagi elsolrasok megsertese eseten az engedely, 

annak idObeli hatalya alatt is visszavonhato. 

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

igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijeleleserol sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 

8/A § (1) bek.-ben es 9. § (2) bek.-ben biztositott jogkOrOmben, az Akr. 80. § (1) bekezdese 

es 81. § (1) es (4) bekezdese szerint eljarva hortam meg.  

Az eljaras - Akr. 124. §-a szerinti - eljarasi kOltseget (az igazgatasi szolgaltatasi dij osszeget) 

a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol sz616 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. SZaM1:1 melleklet 4.6. pontja alapjan allapitottam meg, viseleserol 

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

A dOntes elleni jogorvoslatrol es a keresetlevel elOterjeszteserO1 az alabbi jogszabalyhelyek 

figyelembevetelevel adtam tajekortatast 

az Akr. 114. § (1) bekezdese, 

a birosagok szervezeterOl es igazgataser6Isz616 2011. evi CLXI. torveny 21. § (6) bekezdese, 

a birosagok elnevezeserol, szekhelyerOl es illetekessegi terUletenek meghatarozasarol szOlo 

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 perrendtartasrOlsz616 2016. evi CXXX. torveny 605. § (1) bekezdese, 

az elektronikus Ogyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairol sz6I6 

2015. evi CCXXII. torveny 9. § (1) bekezdese, 
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- a Kp. 39. § (6) bekezdese es az 52. § (1) bekezdese. 

A hatarozat kezlesen51 az Akr. 85 § (1) bek.-e Map* intezkedtem. 

Jelen hatarozatomat a kOrnyezetvedelmi hatOsagi nyilvantartas vezetesenek szabelyairol szolo 

58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezesei alapjan rOgzitem a kOrnyezetvedelmi hatOsagi 

nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. plus 30. 

Demeter Ervin 
kormanymegblzott 

neveben es megbizasabol: 

Kap*:  
1. BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekg 	alkpdAsi i fszolgaltat6 Nonprofit Kft. 

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

2. Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi Foosztaly 
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 - (HK BAZMKHNSZ) 

3-4. Iratokhoz 



Az eredeti papiralapii dokumentummal egyezo. 

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

gi
A dokurnenturn elektronikusan hitelesitett. 

: Datum:2020.08.04 14:19:40 
:  Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Korrnanyhivatal 

- 	- 	Hudak Tibor 
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