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BORSOD-ABA-ZEMPLEN MEGYEI 
KORM A N YH I VATAL 

Ogyiratszarn: BO/32/00780-8/2020. 

Ogyintez6: Santa Viktor 

Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

az Ozd, 9255 hrsz. alatti telephelyen, mint 

hullaclekudvarban R5116116 veszelyes 

hullaclekok 	gyiljtesere 	vonatkozO 

hulladekgazdalkodasi engedely 

Hiv. szarn: 

Ogyintezajuk: 

Melleklet: 

HA TAROZAT 

I. A BMH Borsod-AbaLij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodisi Ktizszolgaltate Nonprofit Kft. 

(3526 Miskolc, Beseny6i IA 26.) — tovabbiakban: engedelyes — kerelmenek helyt adok es reszere 

a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok 

uyiiitesere  

(hulladekgyajto udvarban gyujtakent Modena atvetelere) 

vonatkoz6 

hulladekgazdalkodasi engedelyt megadom. 

II. Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg fabb jellemzoi 

1. 	Az engedelyes azonosit6 adatai 

Neve: 	 BMH Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltatO 

Nonprofit Kft. 

KSH azonosito: 	25975936-3821-572-05 

Szekhely: 	 3526 Miskolc, Besenyoi ut 26. 

KUJ: 	 103542715 

Telephely: 	 3600 ozd, 9255 hrsz. 

KTJ: 	 101863899 

Telep engedely— 
nyilvantartasi szama: 1/2020. (B) (Kiadmanyoz6: Putnoki Kens Onkormanyzat Hivatal 

Jegyz6je) A hatarozat szama: P/754-7/2020 

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

E-mail: kornyezet.fo.miskolcOborsod.00v.hu   
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2. Az engedelyezett hulladekgazdelkodasi tevekenyseq 

Meonevezese gyUjtes a hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. t6rveny (Ht.) 

2. § (1) bek. 17. pontjeban foglaitak szerint, illetve 17a. pontjeval Osszefuggesben. 

Gytljtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek Osszegyiljtese hulladekkezel6 letesitmenybe 

tortenO elszallitas celjabol; a gyilijtes magaban foglaija a hulladek elozetes valogatesat es elozetes 
terolasat is. 

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

a hulladekbirtokost61, illetve hulladekgazdalkodasi letesitmenyekb6I 6sszegyajti, atveszi. 

Tertileti hatalya: az engedelyes 3600 Ozd, 9255 hrsz. alatti telephelye (hulladekgyajt6 udvar). 

3. Hulladektiousok es -mennyisegek (kizarOlag a hatjegyu kOdszamokkal megjeldtek) 

Azonosito 
kod Hulladek Mennyiseg megnevezese 

(Vey) 

08 

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

08 03 nyomdafestekek gyartasab61, kiszereleseb61, forgalmazasabOl 
es felhasznelasab61 szarmaz6 hulladek 

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

09 01 11* 
egyszer hasznalatos fenykepezogep, amely a 16 06 01, a 16 
06 02 vagy a 16 06 03 azonosito koddal jelolt tetelekhez 
tartozo aramforrast is tartalmaz 

5 

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

13 02 motor-, hajtOrnii- es ken6olaj hulladek 

13 02 05* asvanyolaj 	alapu, 	klOrvegyOletet 	nem 	tartalmazO 	motor-, 
hajt6mCi- es kentiolaj 15 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtOrnu- es ken6olaj 10 
13 02 07* biolOgiailag konnyen lebom16 motor-, hajtOrnii- es ken6olaj 5 

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

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

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

15 01 11* 
veszelyes, szilard porOzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo 
femb61 	kesztilt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	kiOrCilt 
hajtOgazos palackokat 

10 

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szallites) 	kLI1Onb6z6 	terUleteirol 	szermazO 
hulladekka \felt gepjarmii (ideertve a terepjart jarrniivet is), a 
hulladekka 	\felt 	gepjarma 	bontasabOl, 	valamint 
karbantartasab61 	szarmazO 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
fOcsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 07* olajszCiro 10 
16 01 13* fekfolyadek 10 
16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fagyallO folyadek 10 
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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 elkOlOnftetten gytijteitt hulladek frakcidik (kiveve a 15 01) 
20 01 13* oldOszerek 5 
20 01 14* savak 5 
20 01 15* lugok 5 
20 01 19* nOvenyvedo szer 5 
20 01 21* fenycsevek es egyeb higanytartalmii hulladek 5 
20 01 26* olaj es zsir, amely kOlOnbOzik a 20 01 25-tol 25 

20 01 27* veszelyes anyagokat tartalmaz6 festekek, tintak, ragasztOk es 
gyantak 15 

20 01 29* veszelyes anyagokat tartalmaz6 mos6szer 10 

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

50 

20 01 35* 
veszelyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elektromos es 
etektronikus berendezesek, amelyek killOnbOznek a 20 01 21- 
WI es a 20 01 23-01 

90 

A gyOjtokent atveheto veszelyes hulladekok-Osszes mennyisege 330 Vey. 

4. 	A tevekenyseg muszaki es kOrnyezetvedelmi lefrasa a benyiijtott dokumentacioban foglaltak  
szerint.  

Engedelyes a 3600 Ozd, 9255 hrsz. alatti telephelyen (hulladekgyOjto udvar) 

a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok gyajtesevel foglalkozik. 

A 3600 Ozd, 9255 hrsz. alatti telephelyet Putnoki KOzos Onkormanyzat Hivatal JegyzOje —

veszelyes es nem veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi engedely kOteles gyOjtese, 

hasznositasa es artalmatlanftasa bejelenteshez kOtOtt ipari tevekenysegekre vonatkothan — P/754-

7/2020. szarnil irata szerint 1/2020. (B) szamon nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szOkseges infrastruktOraval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere a veszelyes hulladekokat a hulladekok termeloi, illetve engedellyel 

rendelkezO szervezetek szallitjak be. 

A hulladekok atvetelt megellizben szemrevetelezesre kerOlnek. Az atveteli kovetelmenyeknek nem 

megfelelo hulladekok atvetele megtagadasra ker01. 

A hulladekok atvetelt kOvetOen merlegelesre kerOlnek, ezt kOvetoen sor ker01 a merlegjegy, ill. 

egyeb bizonylatok kiallftasara, valamint a hulladekok nyilvantartasba vetelere. 

A veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg OsszegyOleseig tOrtene elozetes tarolasa 

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

femkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyOjtOedenyzetekben tertenik. 

A tarolOhelyen a szukseges kOzlekedesi Citvonalak/gAtOterek a gyUjtesre, tarolasra tervezett 
hulladekok mennyisegevel aranyosan kerultek kijelolesere tigy, hogy azok az anyagmozgat6 

genek/eszkOzok szamara j61 megkOzelithetok Iegyenek. 
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A hulladekgyOjto udvar Cizemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal 	KOrnyezetvedelmi 	es 	Termeszetvedelmi 	FOosztalya 
60/32/00777-3/2020. szamu hatarozataval jOvahagyta. 

A veszelyes hulladekokkal veld mOveletekhez az ADR felszereles rendelkezesre all. 

A szallftasra valO elokeszftes, atcsomagolas, rakodas az ADR (Veszelyes Aruk Nemzetkezi KOzOti 

SzallItasarol SzOJO Europai Megallapodas) szabalyai szerint tc5rtenik. 

A tevekenyseg vegzesehez szOkseges munkavedelmi eszkOzOk biztosftottak. Az alkalmazottak 

foglalkozas-egeszsegOgyi ellatasa, kOlOn szerzodes alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kornyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelassegbiztositassal rendelkezik. 

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

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

eszkOzOk rendszeres ellenerzesevel kivanja megelozni a kbrnyezeti veszelyhelyzetek kialakulasat 

es a kbrnyezeti elemek szennyezeset. 

5. 	A telephely bezarasanak feltetelei 

A telephely bezarasanak szandekat, annak tervezett hatarnapjat megelazben legalabb 

60 nappal irasban be kell jelenteni a Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormanyhivatal 

Kbrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyanak. 

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

soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kOmyezetvedelmi hatOsag altal feljogosftott 

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

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

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

Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya megallapitja az esetlegesen 

elvegzendO vizsgalatok kOret es a tovabbi teendoket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektol eltero °kV)1 szOnik meg, 

a hulladekok teljes kbri.i atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kiiveto kOrnyezetallapot 

bemutatasara vonatkoz6 kiitelezettsegek - az elozoekben reszletezettek szerint - valtozatlan 

formaban fennallnak. 

III. 	Eloirasok 

a) KOrnvezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskOrben:  

Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizardlag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt veszelyes 

hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett me:don es helyszinen kV-tend' gyUjteset lehet 
vegezni. 

- A gyOjtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezhetO. 

Jelen engedely kizardlag azok egysegrakomany mennyiseg OsszegyOleseig tOrten6 ideiglenes 

tarolasara es telephelyen tortend mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve taroldhelyen tOrtenO 

elhelyezesere) jogosft. 

- A tevekenyseg csak nappali idoszakban vegezhetd. 



5 

- A hulladekok telephelyre tOrteno szallitasat - amennyiben jogszabaly ettol elter6en nem 

rendelkezik - kizar6lag az a szernely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik a 

hataskOrrel rendelkezo kOmyezetvedelmi hatOseg hulladekazonosit6 k6d szerint azonositott 

hulladek szallitasara vonatkoz6 feljogosftesaval. 

- Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kornyezetterhelest elaidezO, a kOrnyezet 

veszelyezteteset es szennyezodeset kizar6 mOdon vegezheti. 

- A hulladekgy0jt6 udvar csak kOzszolgaltat6 altal OzemeltethetO. A hulladekgazdalkodasi 

tevekenyseg kizarolag hattlyos kOzszolgaltatesi engedely birtokaban vegezheto. 

- Az atveteli kOvetelmenyeket nem kielegito hulled& atvetelet meg kell tagadni. 

- A hulladekok (gyOjtesre atvett, keletkezett, atadott) tomeget merlegelessel kell meghaterozni. 

- A hulladekok gyujtese, elOzetes tarolasa kernyezetszennyezest kizer6 m6don a II. 4. pontban 

foglaltaknak megfeleloen vegezhet6. 

A hullaclekgyOjtO udvar uzemeltetese soran a 60/32/00777-3/2020. szarnii hatarozatban 

foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

Az Ozemelo hullaclekgyajtO udvar aktualis muszaki allapotanak es felszereltsegenek 

folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasanak 

es 0zemeltetesenek szabalyairOlsz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

- A tevekenyseg saran alkalmazott mOszaki megoldasoknak biztosftaniuk kell, hogy a gyOjtesi 

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

a kernyezetet. 

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

veszelyes hulladekkal ne keveredjenek. 

- A kOlOnbOzO veszelyes hulladekok kOzOs Iegterben va16 tarolasa °kart a veszelyes hulladekkal 

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyair61 sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendelet eloirasainak betartesan tul, kOvetni kell az ADR Altai meghatarozott csomagolasi 

elolrasokat, valamint a veszelyes hulladekok ADR szerinti egyiitt kezelhetosegenek korlatain 

belUl kell maradni. 

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

veszelyes hulled& keszlet veszelyessegi jellemzOivel kapcsolatban tajekozott, a veszelyessegi 

jellemzOkbol ad6c16 kockazatot megfelelo anyagismeret birtokaban felismero szakszernelyzetet 

kell biztositani. 

- A hulladekgyqt6 udvaron a kUlonbOzo anyagi minosega veszelyes hulladekokat szallithato, 

Otesa116, Welt vagy kettos falO, karmentovel felszerelt es megfelelo szilardsag6 gyOjt6 

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

a bennUk gyOjtenclo veszelyes hulladekok fizikai es kerniai tulajdonsagaival. 

- Az illekony OsszetevOket tartalmazo veszelyes hulladekok atvetele es tarolasa saran meg kell 

akadalyozni, hogy ezek a komponensek a kOrnyezetbe kertiljenek. 

- A gyajteshez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell Ienniuk a hulladekok 

kOrnyezetszennyezest kizar6 modon tOrteno raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 
szallitasara. 

- Veszelyes hulladekot tartalmaz6 serult, vagy szivargo gOngyOlegeket az eszlelest kovetoen 

kesedelem nelkul serUlesmenetes gOngyOlegbe kell atfejteni, a kornyezetbe kerUlt veszelyes 

hulled& egyidej0 szakszera OsszegyOjtese mellett. 
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- Engedelyes keteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkez6 tovabbi kezelo reszere tartena 

atadasar61 folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

- A gyiljtatt veszelyes hulladek engedelyes telephelyen - atvetelt kovet6en - legfeljebb 

1 evig tarolhat6. Ezen idotartamig a hulladek kezel6nek tarten6 atadasar61 haladektalanul 

gondoskodni kell. 

- Az engedelyes telephelyen egyidejtileg tarolhatd, gyujtesre atvett veszelyes hulladekok 
mennyisege nem haiadhatja meg a 20 tormat. 

- A telephelyen be101i anyagmozgatas es a gyOjtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak 

a vonatkoz6 kernyezetvedelmi, muszaki es munkabiztonsagi elOirasoknak megfelela muszaki 

allapot0 gepeket, berendezeseket lehet Lizembe allftani. Fokozott figyelmet kell forditani 

a muk6d6 gepek olajcsapagesenek megel6zesere, rendszeres ellenarzessel, karbantartassal 

azt minimalis merteldire kell szoritani. 

- A tevekenyseg sorer' hasznait eszkazak, berendezesek, tarol6k, edenyek, 1(61-mental< muszaki 

allapotat rendszeresen ellenOrizni es szUkseg szerint javitani kell. 

- Havaria eseten a beadvanyban szerep16 havaria tery szerint kell eljarni! 

A tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy az ne veszelyeztethesse a faldtani kazeget. 

- A tevekenyseg vegzese soran a faldtani kazegbe szennyez6 anyag nem kerUlhet. 

- Biztosltani kell a terOleten asszegyala csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 

elvezeteset. 

- A veszelyes hulladekok tarolasara szolgal6 ter, valamint a karmentO vizzardisagat, 

vegyszerallosagat folyamatosan biztosftani kell. 

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

a hulladekjegyzekrol sz616 72/2013. (V111. 27.) VM rendelet 2. szam0 melleklete hatarozza meg 

- gyOjteser61 es tovabbi hulladekgazdalkodasi ce10 atadasarol, a hulladekr61 sz616 2012. evi 

CLXXXV. tarveny a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkoz6 hataiyos 

jogszabalyokban fogialtak szerint kell gondoskodni. 

- A hulladekok gyOjtesere szolgal6 teruletre esetieg kiker0I6 veszelyessegi jellemzOvel 

rendelkeza szennyez6anyagot azonnal assze kell gyOjteni es a tovabbiakban veszelyes 

hulladekkent kell kezeini. 

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

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyair61 sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletben meghatarozottak alapjan - koteles az ingatlanan, telephelyen, illetve 

a tevekenyseg vegzese soran keletkeza veszelyes hulladek biztonsagos gyiljteser61 

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

- A keletkez6 veszelyes hulladekokat a kornyezet karositasat megelOzo, szennyezeset kizar6 

mOdon, a kijelolt gyOjt6helyen, a kemiai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellen6116 

gyOjt6edenyben kell gyujteni. 

A veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallitasra, ill. kezelesre val6 atadasa eseten meg 

kell gy6z6dni az atvev6 vonatkoz6 atveteli jogosultsagar61. A keletkezett hulladekok lerakassal 

terten6 artalmatlanItasara val6 atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint 

a hulladeklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokr61 es feltetelekr61 sz616 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzesi ketelezettseget, szUkseg 

eseten a megfelelo dokumentumok megleter61 gondoskodni kell. 
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Tilos a veszelyes hulladekot a telepalesi szilard hulladek vagy mas nem veszelyes hulladek 

kOze juttatni! 

- A telephelyen a tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy a telephelyen kfv01 ne okozzon 

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

- A telepen csak a kOmyezetvedelmi elofrasokat kielegfto munkagepek Ozemelhetnek, melyek 

alacsony szennyezoanyag kibocsatasuak. 

A tevekenyseg vegzesehez rendszeresitett gepek, berendezesek kezelesi utasitasainak 

folyamatos betartasaval meg kell akadalyozni a hatarertek feletti legszennyezlianyag 

kibocsatast. 

A rakodas soran torekedni kell arra, hogy a tevekenyseg vegzese a lehet6 legkevesebb 

legszennyezo anyag kibocsatassal tortenjen. 

- A tevekenyseg vegzesenel tilos a levego lakossagot zavar6 buzzel vale) terhelese, tovabba 

a levegO olyan merteku terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

- A tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy annak minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a 

lakossagot megalapozott bejelentest okoz6 legszennyezes ne erje. Megalapozott lakossagi 

bejelentes eseten, a telephelyeken folytatott tevekenyseg az engedelytOI eltero tevekenysegnek 

minOsUl. 

- Az esetleges rendkfvOli esemenyt es az arra megtett intezkedeseket a kornyezetvedelmi 

hatOsagnak haladektalanul jelenteni kell. 

- Gondoskodni kell az Ongyulladas es a szandekos felgyOjtas megakadalyozasarol es 

az esetlegesen keletkezO tuz eloltasard. 

- A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okb61 bekOvetkezo kornyezetszennyezes elharitasar61 

az engedelyes haladektalanul intezkedni koteles. A bekovetkezett karesemenyrOl, annak 

kiterjedeserd, mertekered, a veszelyeztetett komyezeti elemekrOl, tovabba a tett 

intezkedesekrol a kOrnyezetkarosodas megelozesenek es elharftasanak rendjerol sz616 

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

A hulladekgyiijtesi tevekenysegben resztvevo munkavallalOkat oktatasban kell reszesIteni, es 

egyidejilleg frasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szukseges rraiszaki es 

szemelyi vedelem elo1rasaira, valamint a kOrnyezetvedelmi szempontbd rendkivUli esemeny 

bekOvetkezesekor szukseges teendOkre vonatkozOan. 

- Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezett hulladekokrOl a hulladekkal kapcsolatos 

nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrOl szOlo 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapjan, az engedelyben szereplo besorolas szerint, fajtankenti 

nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedelyes telephelyen kell tartani. 

- A hulladekok dokumentalasat, bejelenteset a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 

adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrOl szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eloirasai szerint 
kell vegezni. 

- Adatszolgaltatasi ketelezettsegenek - az atvett veszelyes hulladekokr61 negyedevente 
a targynegyedevet koveto" 30. napig, a tevekenyseg soran keletkezett veszelyes es nem 
veszelyes hulladekokr61 evente a targyevet kovetO ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie. 

- A kozszolgaltat6 a hulladekgyOjtO udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyujto udvarbal 
elszallitott hulladekrOla telephelyen, naprakesz mOdon UzemnaplOt vezet. 
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Az OzemnaplOt a kOvetkez6 tartalommal kell vezetni: 

• a hulladekgyOjt6 udvarban atvett es onnan elszallitott hulladek mennyisege, 
Osszetetele (hulladektipus, -fajta es -jelleg szerint); 

• a hulladek atvetelenek es elszallitasanak idopontja; 

• a hulladekot a kOzszolgaltatOnak atad6 gazdalkodO szervezet neve, cime, szekhelye 

(ha a hulladek atadOja gazdalkod6 szervezet); 

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

hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kozszolgaltatO kezeli); 
• az Ozemvitellel kapcsolatos rendkIvOli esemenyek (Igy kalOnOsen hulladek 

kOrnyezetbe kerOlese, tOzeset, betOres, lopes, baleset); valamint 
• a hatOsagi ellenOrzesek megallapitasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

- Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel OsszefUgg6, kOrnyezetvedelmi 

jogszabalybaOz6 magatartaseert, valamint a tevekenysegevel okozati OsszefOggesbe 
hozhatO 	esetleges 	kOrnyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kornyezetkarositasert teljes konli felelosseggel tartozik. 

- A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarblag ervenyes kOrnyezetvedelmi biztositas meglete 

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

A kOrnyezetvedelmi biztosftasnak a kerelmezo altal vegzend6 hulladekgazdalkodasi 

tevekenysegre (veszelyes hulladek gyOjtes) ki kell terjednie. 

A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes kOteles 
a kOrnyezetvedelmi hatOsag reszere targyev februar 28-ig eves felUgyeleti dIjat fizetni. 
A tevekenyseg ev kOzben torten6 megkezdese eseten a felUgyeleti dij aranyos reszet kell 

megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely joger6re emelkedeset keiveto 30 napon belUl. 

Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szOkseges egyeb engedelyek 
beszerzesenek kOtelezettsege 

b) 	KOzegeszsegOoyi hataskOrben tett eloirasai:  

- A kerelmezo altal folytatott gyiijtesi tevekenyseg csak az egeszseget nem veszelyeztet6 m6don 
vegezhet6. 

- A veszelyes hulladekot merlegelve, szelektiven, fizikai, kerniai es biolagiai tulajdonsagainak 

megfeleI6 csomagolasban kell atvenni. 

- A veszelyes hulladek rakodasat, gyOjteset, biztonsagos es kOrnyezetszennyezest kizan6 

szallitasara alkalmas jarmOvel, mOdon es feltetelekkel kell vegezni. 

- A human egeszsegkarosodasok megelOzese erdekeben a veszelyes hulladekok rakodasa, 

gyOjtese soran ne terheljek a levegot olyan mertekben, amely legszennyezettseget okoz, illetve 

a lakossagot, a lakerterOletek rendeltetesszer0 hasznalatat buzzel ne zavarjak. 

- A hulladekok rakodasa, gyOjtese, a telephelyen folytatott tevekenyseg a felszin alatti vizek j6 
allapotat, a foldtani kozeget nem veszelyeztetheti, kOrnyezetszennyezest nem okozhat. 

- A hulladekot atvetelre jogosult, szerz6dOtt alvallalkozOnak kell atadni. A veszelyes hulladekot 

engedely nelkUli letesitmenyben elhelyezni tilos, telephelyre nem kertilhet be. 

- A telephelyen az ivovEz halOzaton takarltashoz biztositott falikutakat visszacsap6 szelepes 
csapteleppel szOkseges felszerelni. 
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- A telephelyen a rovar- es ragcsalOirtast szukseg szerint, de evente legalabb ket alkalommal el 

kell vegeztetni. 

- A tevekenyseg soran felhasznalt vegyi anyagokra/keszitmenyekre vonatkozOan gondoskodni 

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

keverekekkel vegzett tevekenyseget elektronikus 0ton az Orszagos Szakrendszeri Informacios 

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

- A biolOgiai kockazattal erintett dolgozOkat munkakOrhOz kapcsol6c16 vedOoltasban kell 

reszesiteni. 

- A dolgoz6k szocialis vizigenyenek kielegitesehez, kezmosashoz es tisztalkodashoz ivOviz 

minOseg0 vizet kell biztositani. A munkaterOleten dolgoz6 munkavallalok szarnara a biolOgiai 

kockazatok elkerulese erdekeben egyfazis0 kezfertatlenito szappant biztositani szukseges. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgal6 kerelmet Engedelyes szakirany0 

vegzettseggel rendelkezo alkalmazottja, Magyari-Homornyik Renata (Miskolc) keszltette 2020. ex/ 

majus h6napban. 

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

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglaltt61 eltero mas jellegu tevekenyseg 

vegzesere nem jogosit, es az egyeb engedelyek beszerzese alO1 nem mentesit. 

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalb61 visszavonasra ker01, amennyiben: 

- az engedely megadasahoz eloIrt feltetelek mar nem allnak fenn, 

- az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt 

megszOnteti, 

- a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kOrnyezet veszelyeztetesevel, 

szennyezesevel, karositasaval jar, valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbol 

visszavonhatO, amennyiben: 

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

kOtelezettsegekrol szOlO 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 foglaltakt61 eltero m6don 
gyakorolja, vagy 

az engedely jogosultja a hatosagi ellenOrzest akadalyozza. 

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

technolOgiaban vagy ezeket erintoen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kevetkezik be, 

illetve 0j informaciOk merOlnek fel, Ogy az engedelyes kateles azt 15 napon be101 

a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi 

Foosztalyanak bejelenteni. 

V. 	DOntesem a kOzlessel veglegesse valik, vele szemben kOzigazgatasi Oton tovabbi jogorvoslatnak 

helye nincs. Ellene - jogszabalysertesre hivatkozva - a kozlestol szarnItott 30 napon be101 a 

Miskolci Tervenyszeknek cimzett, de a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 
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3 peldanyban frasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kOtelezettek eseten elektronikus Oton 

benAtott keresettel lehet elni. 

A keresetlevel benyOjtasanak a dontes hatalyosulasara halasztO hatalya nincs, de a bfrosag 

elrendelheti annak reszleges vagy teljes halaszt6 hatalyat. 

Ha egyik fel sem kerte targyalas tartasat, es azt a bfrOsag sem tartja szUksegesnek, a bir6sag az 

ugy erdemeben targyalason kfv01 hataroz. 

INDOKOLAS 

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

(3526 Miskolc, BesenyOi Ut 26.) a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOmyezetvedelmi es 

Termeszetvedelmi Foosztalyan, 2020. ev majus h6 11. napjan eloterjesztett kerelmeben a 

3600 Ozd, 9255 hrsz. alatti ingatlanon kialakftott hulladekgyOjta udvaron veszelyes hulladekok 

gyUjtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmezo a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol 

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

Oat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

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

tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hatOsagi engedelyezesen51 sz616 439/2012. (XII. 29.) 

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

a rendelkezesre 6116 adatok alapjan erdemi dOntes nem hozhat6. 

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

&Art hatOsag hatarido megjelolesevel, a mulasztas jogkOvetkezmenyeire tOrtenii figyelmeztetes mellett —

ha tOrveny vagy kormanyrendelet maskent nem rendelkezik — egy fzben hianypOtlasra hfvja fel 
a kerelmezat. 

Fentieket figyelembe veve 2020. ev majus h6 18. napjan kelt, 130/32/00780-4/2020. szam0 vegzesben 

hianypbtlasra szOlftottam fel a kerelmezat. 

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

szOkseg — az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridOn be101— 2020. ev majus h6 18. napjan, 

80/32/00780-5/2020. szamon fOggo hatalyu hatarozatot hortam. 

A kerelmezo hianypOtlasi kOtelezettsegenek a 2020. ev majus 116 21. nap* megkOldatt kiegeszftesevel 

maradektalanul eleget tett. 

A kerelem es kiegeszftesei egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonosit6 

adatait, a tevekenyseg muszaki, valamint kOrnyezetvedelmi szempontb6I lenyeges lefrasat, a gyOjtesre 

atvenni kivant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tipusonkenti mennyiseget, valamint 

a rendelkezesere 6116 szemelyi, targyi es kozegeszsegUgyi felteteleket. 

A kerelem es kiegeszitesei — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 
- telephely nyilvantartasba vetelet; 

- gyUjteni kivant hulladekok listajat; 

- foglalkozas-egeszsegOgyi szolgaltatoval kOtOtt szerzades masolatat; 

- alvallalkozOi nyilatkozat Ozemeltetesi feltetelek biztosItasar61; 

igazolast, mely szerint az Engedelyes a kOztartozasmentes adOzoi adatbazisban szerepel; 
- penzUgyi eszkOzOk igazolasa; 

- igazgatasi szolgaltatasi dij befizeteset igazola dokumentum; 
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nyilatkozat korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrOl; 

kornyezetvedelmi megbizott (engedelykerelmet keszito) vegzettseget igazolo dokumentum; 

a targyi hulladekgyajto udvar Ozemeltetesi szabalyzatanak masolatat; 

engedelyes kOmyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelbssegbiztositasi ketvenyenek 

masolatat; 

az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos 6n. karelharitasi tervet. 

A kerelemben foglalt - a hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 17., 17a. pontja 
szerinti - hulladekgazdalkodasi tevekenyseg a Ht. 12. § (2) bek.-e ertelmeben a kornyezetvedelmi 
hatOsag hulladekgazdalkodasi engedelyehez kOtott tevekenyseg. 

A kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi es igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijeldeserol 
szOIO 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8. szarn0 melleklete szerint vizsgalando szakkerdes 
a kornyezetvedelmi hatOsag veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezese iranti eljarasaban 
a kOzegeszsegugyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2020. ev majus h6 18. napjan kelt, BO/32/00780-3/2020. szamt) feljegyzesben 
megkertem a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi FOosztaly - 
kOzegeszsegugyi szempontO - szakmai velemenyet. 

A Borsod-AbaCi-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi FOosztaly BO/NEF/1497-2/2020. 
szarn6 szakmai velemenyeben - kOzegeszsegOgyi szempontb6I - a hulladekgazdalkodasi engedely 
kiadasa ellen kifogast nem emelt. Eloirasait a hatarozat III. b.) pontja tartalmazza. 

Eloirasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

„A kOrnyezet Os emberi egeszsegvedelme, a kornyezetterheles mOrseklese erdekeben szukseges 
elOirasokat a hulladOkrOl sz616 2012. evi CLXXXV. tOrvOny tartalmazza. A kOrnyezeti Ieveg6 
min6s4genek vedelmere vonatkoz6 elOirasokat a levegO vedelmeral sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 4. § tartalmazza. 

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartoz6 hulladekkal kapcsolatos kOzegeszsegiigyi 
kOvetelmenyekrOl szOI6 13/2017. evi (VI. 12.) EMMI rendelet elOirasai rendelkezik a tevekenyseg soran 
betartandO kOzegeszsegOgyi-jarvanyagyi elOirasokrOl. 

A felszin alatti vizek, a kitermeles elott ago viz min6s4genek vedelmOrOl, az egyes vOdOidomokban, 
veclOteruleteken vegezhet6 tevekenysegekr61 a felszin alatti vizek vedelmerOl szOIO 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint iv6vizellatast szolgal6 vizi 
letesitmenyek vOdelmer61 sz616 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § Os 14. § (1) bekezdesei 
rendelkeznek, a fOldtani kOzeg es a felszin alatti vizszennyezessel szembeni vedeImehez szOksOges 
haterertOkekrol Os a szennyezesek mereserol rendelkez6 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes 
rendelet 1. § (1) bekezdOse a) b) pontja rOgzfti. 

A veszelyes hulladekok gyOjteso re, kezelesere vonatkozOan a veszelyes hulladekkal kapcsolatos 
tevekenysegek vegzOsenek feIteteleirOl sz616 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz 
el6irasokat. A Vizagyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasar61 sz616 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. 
pontja ertelmeben kOzDzemi vizcsOhaI6zatra OblitO vezeteket csak megszakit6 Os visszafolyas gatlO 
beiktatasaval szabad rakapcsolni. 

A rendszeres rover- Os ragcsalOirtast a fertOzO betegsegek Os a jarvanyok megelOzese erdekeben 
szOkseges jarvanyOgyi intOzkedesekrOI sz616 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese t)- g)- h)-
i)- j) pontjaira kitened6en, a 39. § (2) bekezdOse alapjan a 4. sz. mellekleteben foglaltaknak megfeleleen 
kell elvegeztetni. 

A veszelyes anyagokkal, keszitmenyekkel yak,  tevekenyseget a komiai biztonsagrOl sz6I6 2000. evi XXV. 
tOrveny, Os a veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes keverekekkel vegzett tevekenyseg bejelenteser61, a 
veszelyes anyagokkal es a veszelyes keszitmenyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, 
tevekenysegek reszletes szabalyairOl szOIO 44/2000. (XII. 27.) EOM. rendelet szabalyozza. 
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A munkavegzeshez, a gepek Ozemeltetesehez kapcsolOdban keletkez6 veszelyes hulladekok gyOjtesere, 
kezeIesere vonatkozOan a veszelyes hullad6kkal kapcsolatos tevekenysegek v6gzesenek felteteleirOl 
sz616 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. § -a tartalmaz elotrasokat. 

A fert6z6 betegsegek es a jarvanyok megel6z6se erdekeben szakseges jarvanyUgyi intOzkedesekrOl 
sz616 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. Irja 646 a biolOgiai kockazatnak kitett munkavallalOk 
felmerEset, valamint az adott veszelyeztetett munkakOrben foglalkortatott dolgozOk vedOoltasat. 

Az orszagos telepOlesrendezesi 6s 6pIt6si kOvetelmenyekr61 szOIO 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(OTEK) 99. § (1) alapjan "Az epitmenyeket es a szabadteri tartozkodasra, munkavegzesre szolgal6 
terUleteket (pI. temetot, kOzati pihen6helyet, helyhez kOtOtt szabadteti munkahelyet, sator-tabor c6ljara 
kijelolt terOletet) a rendeltetes0knek megfeleI6 illemhely-hasznalati es tisztalkodasi lehetOs6ggel kell 
tervezni, megvaI6sitani 6s fenntartani." 

A benyOjtott dokumentacio, annak kiegesziteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 
nyilvantartasba veteler61, valamint hatosagi engedelyezeser61 szOIO 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
7. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi kOvetelmenyeknek megfelel. 

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

Fentiek alapjan megallapitottam, hogy a Ht., a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkozo 
hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat elOirasainak betartasaval a kerelmezett veszelyes hulladekok 
gyOjtese kOrnyezetvedelmi erdekeket nem sert, ezert az engedelyes reszere 
a hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

A BMH Nonprofit Kft. (3526 Miskolc, Beseny6i Cit 26.) 3600 Ozd, 9255 hrsz. alatti telephelyen, veszelyes 
hulladekok gyOjtese tevekenyseg vegzese a benAtott dokumentacio alapjan foldtani kozeg vedelmi 
erdeket nem seri. 

Zajvedelmi szempontbOl az alabbiakat megallapitottam meg: 

A telephely Ozd varos laterOleten talalhatO. A legkOzelebbi vedendei epaletek kb. 580 m-re 
helyezkednek el. 

A gyiljtesi tevekenyseget a 3600 Ozd 9255. hrsz. szarn alatti hulladekgyOjt6 udvar terfileten vegzik. 
A hulladekudvarban csak a Tarsasag altal ellatott hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi terOletr61 
fogadnak hulladekot. 

A tevekenyseg altal tOrten6 szallItas nem okoz jelent6s zajterheles novekedest a kOrnyekbeli 
utszakaszokon. A kOzt.iti szallitmanyozas a kapcsolOd6 kOzutak kOrnyezeteben 3 dB-nel kisebb 
zajterheles valtozast okoz, Igy a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan hatasterthet nem 
jel61het6 ki. 

A telephely feltetelezett zajvedelmi hatasterOleten vedend6 epUlet nem talalhatO. Zajkibocsatasi 
hatarertekek megallapitasa nem indokolt. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a hulladekgazdalkodasi engedely megadasa k6rnyezeti 
zajvedelmi erdeket nem seri, jelentos komyezeti hates nem varhatO. 

Zajvedelmi szempontbol a kOrnyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyaired szOlo 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a letesitmeny Ozemeltetese kOrnyezeti zajvedelmi erdeket nem 
sea, jelentos hates nem varhatO. 

Levegotisztasag-vedelmi szemponti el6frasaimat a leveg6 vedelmer6I szOIO 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapjan adtam meg. 

Az engedely idobeli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en hatarortam meg. 
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Felhivom az engedelyes figyelmet arra, hogy az engedely nem mentesit a Ht. es annak vegrehajtasi 
jogszabalyaiban elorrt ketelezettsegek teljesItese 

Felhlvom az engedelyes figyelmet tovabba arra is, hogy az engedelyezett tevekenyseg folytatasara 
vonatkoz6 kornyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hatOsagi eloirasok megsertese eseten az engedely, 
annak idobeli hatalya alatt is visszavonhato. 

A hatarozatot a Ht. 15. § (2) bekezdese alapjan, a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi es 
igazgatasi feladatokat ellatO szervek kijelelesenfil szOlo 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 
8/A § (1) bek.-ben es 9. § (2) bek.-ben biztosltott jogktiramben, 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 tisszeget) 
a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair61 sz616 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarn0 melleklet 4.6. es 11. pontjai alapjan allapftottam meg, viseleserol 
a Rendelet 5. § (3) bekezdese alapjan rendelkeztem. 

A dentes elleni jogorvoslatrol es a keresetlevel elOterjesztesen51 az alabbi jogszabalyhelyek 
figyelembevetelevel adtam tajekortatast 

• az Akr. 114. § (1) bekezdese, 
• a birosagok szervezeterol es igazgatasaral szolo 2011. evi CLXI. tOrveny 21. § (6) 

bekezdese, 
• a birOsagok elnevezeserol, szekhelyerOl es illetekessegi teruletenek meghatarozasard 

szO145 2010. evi CLXXXIV. torveny 3/A. §, 
• a kOzigazgatasi perrendtartasn51 szOIO 2017. evi I. tOrveny (Kp.) 13. § (1) bekezdese, a 

28. §-a, a 29. § (1) bekezdese, a 39. § (1) es (2) bekezdese, 
• a polgari perrendtartasrd szolO 2016. evi CXXX. t(irveny 605. § (1) bekezdese, 
• az elektronikus Ugyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyaird szok5 2015. 

evi CCXXII. tOrveny 9. § (1) bekezdese, 
• a Kp. 39. § (6) bekezdese es az 52. § (1) bekezdese. 

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

Jelen hatarozatomat a kOrnyezetvedelmi hatOsagi nyilvantartas vezetesenek szabalyairal szOk5 
58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezesei alapjan rOgzitem a kornyezetvedelmi hatOsagi 
nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. jUlius 1. 

Demeter Ervin 
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Kap*:  
1 	BMH Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltato Nonprofit Kft. 

Miskolc, Besenyoi tit 26., 3526 + CK (25975936) 
2. 	Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegugyi FOosztaly 

Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 - HK (BAZMKHNSZ) 
3-4. Iratokhoz 



Az eredeti papiralapu dokumentummal egyezo. 

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

air
A dokumenturn eleldronikusan 
D6lum:2020.07.02 15:51:11 
Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhiyatal 
Hod61, Tibor 
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