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BORSOD-ABACJJ-ZEMPLEN MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

Ugyiratszam: BO/32/02857-8/2020. 	 Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 
Encs, 543/12 hrsz. alatti telephelyen, mint 

hulladekudvarban tOrten6 veszelyes 
Ogyinteza: Okritis Vivien 	 hullaciekok 	gyOjtesere 	vonatkozo 

hulladekgazdalkodasi engedely 

Hiv. szarn: 
Ugyintezojuk: 
Melleklet: 

HATAROZAT 

I. A BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltat6 Nonprofit Kft. 
(3527 Miskolc, Beseny6i tit 26.) — tovabbiakban: engedelyes — kerelmenek helyt adok es reszere 
Encs, 543/12 hrsz. alatti telephelyen a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok  

gyOjtesere  

(hulladekgytijto udvarban gytljtokent torteno atvetelere) 

vonatkoz6 
hulladekgazdalkodasi engedelyt megadom. 

II. Az engedelyes 6s az engedOlyezett tevekenyseg fobb jellemzoi 

1. 	Az enoedelves azonosft6 adatai  

Neve: 	 BMH Borsod-AbaCtj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 

KOzszolgaltato Nonprofit Kft. 

KSH azonosit6: 	 25975936-3821-572-05 

Szekhely: 	 3527 Miskolc, Beseny6i tit 26. 

KW: 	 103542715 

Telephely: 	 3860 Encs, 543/12 hrsz. 

KTJ: 	 102586681 

Telepengedely— 
nyilvantartisi szama: 	89/2020. (KiadmanyozO: FelsOzsolca Varos JegyzOje; a hatarozat 

Ogyiratszarna: 281-8/2020.) 

KOmyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Ferosztaly 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telelon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

E-mail: kornvezetfo.miskolcaborsod.gov.hu   
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2. Az enoedelyezett hulladekdazdalkodasi tevekenvseq 

Megnevezese gyOjtes a hulladekr61 sz6I6 2012. evi CLXXXV. tOrveny 

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

Gyujtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek Osszegyajtese hulladekkezel6 letesitmenybe 

ttirten6 elszallitas celjabOl; a gyajtes magaban foglaija a hulladek elozetes valogatasat es el6zetes 

tarolasat is. 

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

a hulladekbirtokost61, illetve hulladekgazdalkodasi letesitmenyekbol Osszegyajti, atveszi. 

TerWet' hatalya: az engedelyes 3860 Encs 543/12 hrsz. alatti telephelye (hulladekgy(ijt6 udvar). 

3. Hulladektiousok es -mennyisegek (kizarOlag a hatjegy0 kOdszamokkal megjel6Itek) 

Azonosito 
kod 

HuHack* megnevezese Mennyiseg 
(t/ev) 

08 

BEVONATOK (FESTEKEK, 	LAKKOK ES ZOMANCOK), 

RAGASZTOK, TOMITOANYAGOK ES NYOMDAFESTEKEK 

GYARTASABOL, KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL 

ES FELHASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK 

08 03 
nyomdafestekek gyartasabol, kiszereleseb61, forgalmazasabOl 

es felhasznalasabOlszarmaz6 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 

tartoz6 aramforrast is tartalmaz 

3 

13 

OLAJHULLADEK 	ES 	A 	FOLYEKONY 	UZEMANYAG 

HULLADEKA (kiveve az etolajokat, valamint a 05, a 12 es a 

19 focsoportokban meghatarozott hulladekot) 

13 02 motor-, hajtOrnii- es kenoolaj hulladek 

13 02 05* 
asvanyolaj 	alai* 	klOrvegyaletet 	nem 	tartalmazo 	motor-, 

hajt6m0- es ken6olaj 
15 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtOmu- es ken6olaj 5 

13 02 07* biologiailag kOnnyen lebomlo motor-, hajtOrnu- es ken6olaj 5 

15 

CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM 

HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 

15 01 
csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyCljtOtt 

telepulesi csomagolasi hulladekot) 

15 01 10* 
veszelyes anyagokat maradekkent tartalmaz6 vagy azokkal 

szennyezett csomagolasi hulladek 
15 

15 01 11* 
veszelyes, szilard por6zus matrixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 
fernbol 	keszOlt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	kiiirillt 

hajtOgazos palackokat 

10 
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16 
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 

HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kbzlekedes 	(szallItes) 	kOlOnbozo 	terOleteir61 	szermazO 

hulladekka velt gepjarmCi (ideertve a terepjero jarmiivet is), a 

hulladekka 	vett 	gepjarmtli 	bontasab61, 	valamint 

karbantartesebol 	szarmazO 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 

focsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 

meghaterozott hulladek) 

16 01 07* olajsztliro 5 

16 01 13* fekfolyadek 5 

16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fagyallo folyadek 10 

16 06 elemek es akkumuletorok 

16 06 01* olomakkumulatorok 10 

20 

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 

HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, 

IPARI 	ES 	INTEZMENYI 	HULLADEK), 	IDEERTVE 	AZ 

ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS 

20 01 elkOlOnitetten gyQjtott hulladek frakciok (kiveve a 15 01) 

20 01 13* oldOszerek 5 

20 01 14* savak 5 

20 01 15* 16gok 5 

20 01 19* nOvenyved6 szer 5 

20 01 21* fenycsovek es egyeb higanytartalmu hulladek 5 
20 01 26* olaj es zsir, amely kalonbOzik a 20 01 25-t61 25 

20 01 27* 
veszelyes anyagokat tartalmaz6 festekek, tintak, ragasztok es 

gyantek 
15 

20 01 29* veszelyes anyagokat tartalmazo mosOszer 5 

20 01 33* 
elemek es akkumuletorok, amelyek k6zOtt a 16 06 01, a 16 06 

02 	vagy 	a 	16 	06 03 	azonositO 	koddal jel6lt elemek es 

akkumuletorok is megtalalhatok 
30 

20 01 35* 

veszelyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos es 

etektronikus berendezesek, amelyek kOlOnbaznek a 20 01 21- 

t6I es a 20 01 23-tol 
60 

A gyajtokent atvehet6 veszelyes hulladekok 6sszes mennyisege 248 tlev. 

4. 	A tevekenvseg muszaki es kOrnyezetvedelmi leirasa a benyUltott dokumentecioban foglaltak  

szerint.  

Engedelyes a 3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. alatti telephelyen (hulladekgyiljto udvar) 

a 11.3. pontban meghaterozott veszelyes hulladekok gyOjtesevel foglalkozik. 

A 3860 Encs, Ipartelep 543/12 alatti telephelyet FelsOzsolca Varos Jegyz6je — veszelyes es nem 

veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodesi engedely koteles gyujtese, hasznositasa es 
artalmatlanitesa bejelenteshez k6tOtt ipari tevekenysegekre vonatkoz6an — 281-8/2020 szamii 

irata szerint 89/2020. szamon nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szukseges infrastruktOreval rendelkezik. 
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Engedelyes telephelyere a veszelyes hulladekokat a hulladekok termeloi, illetve engedellyel 

rendelkezo szervezetek szallitjak be. 

A hulladekok atvetelt megel6z6en szemrevetelezesre kerOlnek. Az atveteli kevetelmenyeknek nem 

megfelelo hulladekok atvetele megtagadasra ker01. 

A hulladekok atvetelt kevetoen merlegelesre kerOlnek, ezt koveteen sor kerul a merlegjegy, 

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

A veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg Osszegyuleseig terteno elOzetes tarolasa 

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

femkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyujtoedenyzetekben tOrtenik. 

A terolohelyen a szukseges kezlekedesi Citvonalak/gyOjtoterek a gyOjtesre, tarolasra tervezett 

hulladekok mennyisegevel aranyosan kerUltek kijelelesere Ogy, hogy azok az anyagmozgatO 

gepek/eszkezek szarnara jelmegkezelithetok legyenek. 

A hulladekgyLijt6 udvar Ozemeletetesi szabalyzatat a Borsod-AbaUj-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal Kernyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya BO/32/02855-3/2020. szamu 

hatarozataval jevahagyta. 

A veszelyes hulladekokkal vale mOveletekhez az ADR felszereles rendelkezesre all. 

A szallitasra vale elokeszites, atcsomagolas, rakodas az ADR (Veszelyes Aruk Nemzetkozi Kozuti 

Szallitasarol Sz616 Eur6pai Megallapodas) szabalyai szerint tertenik. 

A tevekenyseg vegzesehez szAseges munkavedelmi eszkezek biztosltottak. Az alkalmazottak 

foglalkozas-egeszsegugyi ellatasa, kOlen szerzedes alapjan tertenik. 

Engedelyes kernyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositassal rendelkezik. 

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

(havariaterv, ttlizvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a mtliszaki 

eszkezOk rendszeres ellenerzesevel kivanja megelozni a kernyezeti veszelyhelyzetek kialakulasat 

es a kernyezeti elemek szennyezeset. 

5. 	A telephely bezarasanak feltetelei 

A telephely bezarasanak szandekat, annak tervezett hatarnapjat megel6z6en legalabb 

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

Kernyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalyanak. 

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

soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kornyezetvedelmi hatosag altal feljogositott 

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

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

kevetkezteben a kornyezetet eft karos hatasokat, amely alapjan a Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya megallapitja az esetlegesen 

elvegzendo vizsgalatok keret es a tovabbi teend6ket. 
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Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektol eltero okbOl szOnik meg, 

a hulladekok teljes kora atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kevet6 kOrnyezetallapot 

bemutatasara vonatkozO kOtelezettsegek — az el6z6ekben reszletezettek szerint — valtozatlan 

formaban fennallnak. 

III. 	Eloirasok 

a) KOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskOrben:  

— Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizardag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt veszelyes 

hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett mOdon es helyszfnen tOrten6 gyOjteset lehet 

vegezni. 

— A gy0jtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezhet6. 

Jelen engedely kizartlag azok egysegrakomany mennyiseg OsszegyOleseig terten6 ideiglenes 

tarolasara es telephelyen tOrteno mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve tarolOhelyen tOrten6 

elhelyezesere) jogosft. 

— A tevekenyseg, beleertve a telephelyr61 tOrten6 ki- es beszallftast is csak nappali idoszakban 

vegezhet6. 

— A hulladekok telephelyre tOrten6 szallftasat — amennyiben jogszabaly ett61 elter6en nem 

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

a hataskOrrel rendelkez6 kernyezetvedelmi hatOsag hulladekazonosit6 k6d szerint azonosftott 

hulladek szallitasara vonatkoz6 feljogositasaval. 

— Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kOrnyezetterhelest elOidez6, a kOrnyezet 

veszelyezteteset es szennyezedeset kizar6 modon vegezheti. 

— A hulladekgy46 udvar csak kOzszolgaltat6 altal Uzemeltetheto. A kerelmezett 

hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarolag hatalyos kOzszolgaltatasi engedely birtokaban 

vegezhet6. 

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

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

— A hulladekok gyOjtese, el6zetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizar6 mOdon a II. 4. pontban 

foglaltaknak megfelel6en vegezhet6. 

— A hulladekgyOjto udvar Uzemeltetese soran a 80/32/02855-3/2020. szamu hatarozatban 

foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

— Az Ozemel6 hulladekgyOjt6 udvar aktualis muszaki allapotanak es felszereltsegenek 

folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesftmenyek kialakftasanak 

es Uzemeltetesenek szabalyaird szOIO 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

— A hulladekka valt elektromos berendezesek gyiljteset ugy kell vegezni, hogy a berendezesben 

levo veszelyes anyagok elkUlOnftese, Cfjrahasznalatra elokeszitese, Ujrafeldolgozasa 

maradektalanul biztosithat6 legyen. A gyOjtes soran a hulladek nem karosodhat, 

szennyezOdhet, es nem lehet kiteve az idOjaras hatasainak. 
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— A tevekenyseg saran alkalmazott muszaki megoldasoknak biztositaniuk kell, hogy a gyOjtesi 

mOveletek vegzese saran a hulladekok ne szennyezzek (meg haveria esetben sem) 

a kOrnyezetet. 

— Az etvetel saran biztositani kell, hogy a veszelyes hulladekok egymassal, vagy mes nem 

veszelyes hulladekkal ne keveredjenek. 

— A kUlOnlobzo veszelyes hulladekok kOzos legterben val6 terolasa okan a veszelyes hulladekkal 

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabelyair61 sz6I6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendelet elOirasainak betartasan t01, kOvetni kell az ADR eltal meghatarozott csomagolesi 

eloiresokat, valamint a veszelyes hulladekok ADR szerinti egyat kezelhetosegenek korlatain 

belUl kell maradni. 

— A terolas, valamint a be- es kitarolas iranyitasehoz, illetve ellenorzesehez az Open aktuelis 

veszelyes hulladek keszlet veszelyessegi jellemzOivel kapcsolatban tajekozott, a veszelyessegi 

jellemzokbol ad6d6 kockezatot megfelelo anyagismeret birtokaban felismero szakszernelyzetet 

kell biztositani. 

— A hulladekgyOjto udvaron a kOlOnbOzo anyagi minoseg0 veszelyes hulladekokat szallithato, 

Otesallb, belelt vagy kettos falO, karmentovel felszerelt es megfelelo szilardsegO gyOjto 

edenyzetben, ill. csomagolaeszkOzben kell gyujteni, amelyek kialakitasa osszhangban van 

a bennUk gyOjtendo veszelyes hulladekok fizikai es kemiai tulajdonsagaival. 

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

akadalyozni, hogy ezek a komponensek a kOrnyezetbe kerOljenek. 

— A gyOjteshez hasznalt eszkozOknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniuk a hulladekok 

kOrnyezetszennyezest kizer6 m6don tOrten6 rakterozasera, ill. cserekontener eseten azok 

szallitasara. 

— Veszelyes hulladekot tartalmaz6 serOlt, vagy sziverga gOngyOlegeket az eszlelest kOvetoen 

kesedelem nelk01 serOlesmenetes gongyblegbe kell atfejteni, a kOrnyezetbe kerUlt veszelyes 

hulladek egyideju szakszerii OsszegyOjtese mellett. 

— Engedelyes koteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkezb tovabbi kezelo reszere tOrten6 

ataciasarol folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

— A gyOjtOtt veszelyes hulladek engedelyes telephelyen — atvetelt kavetOen — legfeljebb 

1 evig tarolhato. Ezen id6tartamig a hulladek kezelonek tOrten6 atadaser61 haladektalanul 

gondoskodni kell. 

— Az engedelyes telephelyen egyidejCileg tarolhato, gyOjtesre etvett veszelyes hulladekok 

mennyisege nem haladhatja meg a 15 tonnat. 

— A telephelyen beluli anyagmozgatas es a gyujtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak 

a vonatkoz6 kornyezetvedelmi, muszaki es munkabiztonsagi eloirasoknak megfelelo muszaki 

allapotO gepeket, berendezeseket lehet Uzembe ellitani. Fokozott figyelmet kell forditani 

a mukOdo gepek olajcsOpOgesenek megelozesere, rendszeres ellenOrzessel, karbantartassal 

azt minimalis mertekure kell szoritani. 

— A tevekenyseg saran hasznalt eszkOzOk, berendezesek, terol6k, edenyek, kermentok muszaki 

allapotat rendszeresen ellenorizni es szUkseg szerint javitani kell. 
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— Havaria eseten a beadvanyban szereplb havaria tery szerint kell eljarni! 

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

— Biztositani kell a terbleten Osszegy016 csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 

elvezeteset. 

— A veszelyes hulladekok tarolasara szolgalO ter, valamint a karmentO vizzarOsagat, 

vegyszerallosagat folyamatosan biztositani kell. 

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

a hulladekjegyzekral szeilO 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szarnO melleklete hatarozza meg 

— gyOjtestrol es tovabbi hulladekgazdalkodasi ce10 atadasarol, a hulladekrol szolO 2012. evi 

CLXXXV. tbrveny a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkozO hatalyos 

jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

— A hulladekok gyOjtesere szolgalO terUletre esetleg kikerulo veszelyessegi jellemzovel 

rendelkezb szennyezbanyagot 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 szabalyairOl szOlo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletben meghatarozottak alapjan — keteles az ingatlanan, telephelyen, illetve 

a tevekenyseg vegzese soran keletkez6 veszelyes hulladek biztonsagos gyCijteserol 

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

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

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

gyOjtbeclenyben kell gyOjteni. 

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

kell gy6z6dni az atvevo vonatkozo atveteli jogosultsagarOl. A keletkezett hulladekok lerakassal 

torteno artalmatlanitasera valO atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint 

a hulladeklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrOl es feltetelekrbl sz616 

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

eseten a megfelelo dokumentumok megleterol gondoskodni kell. 

— Tilos a veszelyes hulladekot a telepulesi szilard hulladek vagy mas nem veszelyes hulladek 

kOze juttatnil 

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

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

— A telepen csak a kOrnyezetvedelmi eloirasokat kielegitib munkagepek uzemelhetnek, melyek 

alacsony szennyezbanyag kibocsatasuak. 

— A rakodas saran tOrekedni kell arra, hogy a tevekenyseg vegzese a leheto legkevesebb 

legszennyezo anyag kibocsatassal tbrtenjen. 

— A hulladekkezelesi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy mine! kevesebb legszennyezb anyag 

kerOljOn a kOrnyezetbe. A technolOgiai eloirasok betartasaval kell az esetleges levegoterhelest 

megelozni, illetve minimalizalni, hogy az lakossagi panaszt ne okozzon. 
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— A tevekenyseg vegzesenel tilos a levego lakossagot zavaro buzzel \tab terhelese, tovabba 

a levego olyan merteku terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

— A tevekenyseg vegzesenel az elerhetO legjobb technika alkalmazasaval kell a diffilz 

legszennyezes kialakulasat megelozni, megszOntetni, illetve azt minimalisra csOkkenteni. 

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

— Gondoskodni kell az Ongyulladas es a szandekos felgyiltas megakadalyozasarOl es 

az esetlegesen keletkezo tuz eloltasar61. 

— A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okb6l bekbvetkezo kernyezetszennyezes elharitasarol 

az engedelyes haladektalanul intezkedni kOteles. A bekOvetkezett karesemenyrol, annak 

kiterjedeserOl, merteketl, a veszelyeztetett kOrnyezeti elemekrol, tovabba a tett 

intezkedesekrol a kOrnyezetkarosodas megelozesenek es elharitasanak rendjerel sz616 

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

— A hulladekgyilijtesi tevekenysegben resztvevo munkavallalOkat oktatasban kell reszesiteni, es 

egyidejuleg irasbeli utasltassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szUkseges mOszaki es 

szemelyi vedelem eloirasaira, valamint a kOrnyezetvedelmi szempontbol rendkivUli esemeny 

bekOvetkezesekor szUkseges teendokre vonatkozoan. 

— Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezett hulladekokr61 a hulladekkal kapcsolatos 

nyilvantartasi es adatszolgaltatasi katelezettsegekrOl 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 nyilventartasi es 

adatszolgaltatasi kOtelezettsegekr61 szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elOirasai szerint 

kell vegezni. 

— Adatszolgaltatasi kOtelezettsegenek — az atvett veszelyes hulladekokr61 negyedevente 

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

veszelyes hulladekokrol evente a targyevet koveto ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie.  

— A kOzszolgaltat6 a hullaclekgyOjtO udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyOjto udvarb61 

elszallitott hulladekral a telephelyen, naprakesz m6don Uzemnaplot vezet. 

Az OzemnaplOt a kOvetkezO tartalommal kell vezetni: 

a hulladekgyOjto udvarban atvett es onnan elszallitott hulladek mennyisege, 

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

a hulladek atvetelenek es elszallitasanak idOpontja; 

• a hulladekot a kOzszolgaltatonak atad6 gazdalkodo szervezet neve, cime, szekhelye 

(ha a hulladek atadOja gazdalkodo szervezet); 

annak adatai, akinek reszere a kOzszolgaltatO a hulladekgyOjtO udvarban tarolt 

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

az uzemvitellel kapcsolatos rendkiyuli esemenyek (igy kultintisen hulladek 

kOrnyezetbe kerUlese, tOzeset, beteres, lopes, baleset); valamint 

a hatOsagi ellenerzesek megallapitasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 
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— Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel Osszefliggo, kOrnyezetvedelmi 

jogszabalyba Litk6z6 magatartasaert, valamint a tevekenysegevel okozati Osszefuggesbe 

hozhat6 	esetleges 	kOrnyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 

kornyezetkarositasert teljes Ora felelosseggel tartozik. 

— A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarolag ervenyes kOrnyezetvedelmi biztositas meglete 

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

A kornyezetvedelmi biztositasnak a kerelmezo Altai vegzendo hulladekgazdalkodasi 

tevekenysegre (veszelyes hulladek gyUjtes) ki kell terjednie. 

— A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes kOteles 

a kOrnyezetvedelmi hatOsag reszere targyev februar 28-ig eves feltigyeleti dijat fizetni. 

A tevekenyseg ev kozben tOrteno megkezdese eseten a fellIgyeleti dij aranyos reszet kell 

megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely veglegesse valast kOveto 30 napon be101. 

— Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szUkseges egyeb engedelyek 

beszerzesenek kbtelezettsege alb]. 

b) 	KOzeoeszsegOgyi hataskOrben tett eloirasai:  

— A kerelmezo altal folytatott gyOjtesi tevekenyseget csak az egeszseget nem veszelyeztet6 

modon vegezhetik. 

— A veszelyes hulladekokat merlegelve, szelektiven, fizikai, kemia es biolOgiai tulajdonsagaiknak 

megfeleI6 csomagolasban kell atvenni. 

— A veszelyes hulladek rakodasat, gyOjteset, biztonsagos es kOmyezetszennyezest kizar6 

szallitasra alkalmas jarmOvel, mOdon es feltetelekkel kell vegezni. 

— A human egeszsegkarosodasok megel6zese erdekeben a veszelyes hulladekok rakodasa, 

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

a lakossagot, a lakOtertiletek rendeltetesszerij hasznalatat bOzzel 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 hulladekokat az atvetelre jogosult, szerzodOtt alvallalkozOnak kell atadni. A veszelyes 

hulladekokat engedely nelkOli letesitmenyben elhelyezni tilos, telephelyre nem kerOlhet be. 

— A telephelyen az iv6viz halOzaton takarItashoz biztositott falikutakat visszacsap6 szelepes 

csapteleppel szukseges felszerelni. 

— A telephelyen a rovar- es ragcsalOirtast szUkseg szerint, de evente legalabb ket alkalommal el 

kell vegeztetni. 

— A tevekenyseg soran felhasznalt vegyi anyagokratkeszitmenyekre vonatkozban gondoskodni 

kell a kemiai biztonsagi elolrasok betartasar61. A veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes 

keverekekkel vegzett tevekenyseget elektronikus Oton az Orszagos Szakrendszeri Informaci6s 

Rendszer KBIR rendszeren keresztQl a terUletileg illetekes Arts' hivatalnak be kell jelenteni. 
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— A biologiai kockazattal erintett dolgozokat munkakOrhOz kapcsol6d6 vedOoltasban kell 

reszesiteni. 

— A dolgozOk szocialis viz igenyenek kielegitesehez, kezmosashoz es tisztalkodashoz ivOviz 

minoseg0 vizet kell biztositani. A munkaterUleten dolgoz6 munkavallal6k szarnara kezmosasra 

egyfazisu kezfertotlenito szappant biztositani szukseges. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgal6 kerelmet Engedelyes szakirany6 

vegzettseggel rendelkez6 alkalmazottja, Bodnar Andrea, (Miskolc) keszitette 2020. ev jOlius 

honapban. 

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

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglalttOI elter6 mas jelleg0 tevekenyseg 

vegzesere nem jogosit, es az egyeb engedelyek beszerzese aid' nem mentesft. 

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbOlvisszavonasra ker01, amennyiben: 

— az engedely megadasahoz el6frt 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 sz616 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 

— megallapithato, hogy az engedelyt kerelmez6 a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 

— az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltakt61 eltert 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 Oj informaci6k merUlnek fel, Crgy az engedelyes kt5teles azt 15 napon belul 

a Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi 

F6osztalyanak bejelenteni. 

V. 	Dontesem a kOzlessel veglegesse %talk, vele szemben kOzigazgatasi uton tovabbi jogorvoslatnak 
helye nincs. Ellene — jogszabalysertesre hivatkozva — a kOzlestol szarnitott 30 napon bell 
a Miskolci Torvenyszeknek cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 
3 peldanyban frasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kOtelezettek eseten elektronikus uton 
benyUjtott keresettel lehet elni. 

A keresetlevel benyujtasanak a dOntes hattlyosulasara halasztO hatalya nincs, de a birOsag 
elrendelheti annak reszleges vagy teljes halaszt6 hatalyat. 

Ha egyik fel sem kerte targyalas tartasat, es azt a birosag sem tartja szUksegesnek, a birasag 

az Ugy erderneben targyalason kivUl hataroz. 



11 

INDOKOLAS 

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

(3526 Miskolc, Besenyai tit 26.) a Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es 

Termeszetvedelmi Foosztalyan, 2020. ev Julius h6 31. napjan elOterjesztett kerelmeben a 3860 Encs, 

Ipartelep 543/12 hrsz. alatti ingatlanon kialakitott hulladekgyilijt6 udvaron veszelyes hulladekok 

gy(ljtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmez6 a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair6I 

sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szamil mellekleteben el6frt 180 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 

dfjat a Korrnanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

A kerelem egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonosft6 adatait, 

a tevekenyseg muszaki, valamint kOrnyezetvedelmi szempontb6I Ienyeges leirasat, a gyajtesre atvenni 

klvant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tfpusonkent a mennyiseget, a tevekenyseg 

vegzesehez szUkseges szemelyi, targyi es kOzegeszsegOgyi felteteleket, valamint a tevekenyseg 

technologia muszaki es kOrnyezetvedelmi jellemzoinek ismerteteset. 

A beadvany — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 

- telephely nyilvantartasba vetelet; 

- foglalkozas-egeszsegUgyi szolgaltatOval kOtOtt szerzades masolatat; 

- gyOjteni klvant veszelyes hulladekok listajat; 

- alvallalkoz6i nyilatkozat Ozemeltetesi feltetelek biztositasar61; 

- penzugyi eszkOzOk igazolasa; 

- engedelykerelmet keszftO vegzettseget igazol6 dokumentum; 

- igazgatasi szolgaltatasi dfj befizeteset igazold dokumentum; 

- nyilatkozat korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrol; 

- Ozemeltetesi szabalyzatat; 

- engedelyes komyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositasi kOtvenyenek 

masolatat; 

- az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos havariatervet. 

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

tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hatosagi engedelyezeserOl sz6I6 439/2012. (XII. 29.) 

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

a rendelkezesre alto adatok alapjan erdemi dOntes nem hozhat6. 

Ha a kerelem a jogszabalyban foglalt kOvetelmenyeknek nem felel meg az eljard hatosag hatarid6 

megjekilesevel, a mulasztas jogkOvetkezmenyeire tOrteno figyelmeztetes mellett — ha tOrveny vagy 

kormanyrendelet maskent nem rendelkezik — egy fzben hianypOtlasra hfvja fel a kerelmezOt. 

(A kOrnyezet vedelmenek altalanos szabalyairOlsz616 1995. evi LIII. tOrveny (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdese 

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

hatOsagi Ugyekben hianypotlasra felhivasnak Iegfeljebb ket fzben van helye.) 

Fentieket figyelembe veve 2020. ev augusztus he) 4. napjan kelt, B0/32/02857-4/2020. szarral vegzesben 

hianypOtlasra szOlftottam fel a kerelmezot. 
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Az eljaras soran az Akr. 43. § (7) bekezdese alapjan, tekintettel arra, hogy hianypOtles kiirasara volt 

szUkseg - az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridon be101 - 2020. ev augusztus h6 4. 

napjan, BO/32/02857-3/2020. szamon teljes eljarasra tOrteno etteresrol ertesitest adtam ki. 

A kerelmez6 2020. augusztus 11-en erkeztetett kiegeszftesehez mellekelve megkUldte az alabbi irat 

masolatat: 

Miskolc Megyei Jog') \faros Onkormanyzat Jegyzoje altal kiallitott 597166-5/2020./212701 szernii 

Ugyirat masolatat, mely igazoija, hogy a BMH Nonprofit Kft. kortartOzes mentes. 

A kerelmez6 fentiekkel hianypOtlasi kotelezettsegenek maradektalanul eleget tett. 

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

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

hatosag hulladekgazdalkodasi engedelyehez kOt6tt tevekenyseg. 

A kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es igazgatasi feladatokat ellato szervek kijeleleserd 

sz616 71/2015. (III. 30.) Kornnanyrendelet 8. szarnCi melleklete szerint vizsgalandO szakkerdes 

a kOrnyezetvedelmi hat6sag veszelyes hulladekok gyajtesenek engedelyezese iranti eljarasaban 

a kOzegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2020. el/ augusztus hO 4. napjan kelt, B0132102857-512020. szarn0 feljegyzesben 

meg kertenn a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi FOosztaly 

(Miskolc) - kOzegeszsegOgyi szempontu - szakmai velemenyet. 

A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi F6osztaly BO/NEF/2151-2/2020. 

szarnii szakmai velemenyeben - kdzegeszsegugyi szempontbd - a hulladekgazdalkodasi engedely 

kiadasa ellen kifogast nem emelt. 

Az Ozemeles soran a kOrnyezet-egeszsegOgyi hatasok elfogadhatO szinten tartasa erdekeben 

a hatarozat III. b. pontjaban szerepeltetett elOirasok betartasa szOkseges. 

Eloirasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

„A kOrnyezet es emberi egeszseg vedelme, a kanyezetterheles merseklese erdekeben szOkseges 

elOirasokat a hulladekrOl sz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny tartalmazza. 

A kornyezeti levegO minosegenek vedelmere vonatkozO el6frasokat a a levega vedelmer6I szOI6 

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

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas korebe tartozo hulladokkal kapcsolatos kOzegeszsegOgyi 

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

betartand6 kOzegeszsegOgyi-jarvanyOgyi elOirasokrOl. 

A felszln alatti vizek, a kitermeIes &Ott allo viz minOsegenek vedelmerol, az egyes vadOidomokban 

ved6terWeteken vegezhet6 tevekenysegekr6I a felszln alatti vizek vedelmer6I sz616 219/2004. (VII. 21.) 

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

letesitmenyek vadelmer61 szOI6 123/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet 10. § es 14 § (1) bekezdesei 

rendelkeznek, a fOldtani kOzeg es a felszln alatti vizszennyezessel szembeni vedelmehez szOkseges 

hatarertekekrOl es a szennyezesek mereser61 rendelkez6 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EliM-FVM egyfittes 

rendelet 1. § (1) bekezdese a), b) pontja rOgziti. 
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A veszelyes hulladekok gyajtesere, kezelesere vonatkozoan a veszelyes hulladekkal kapcsolatos 

tevekenysegek vegzesenek feltoteleir61 sz616 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz 

el6frasokat. 

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

ertelmeben kOzirzemi vizcs6halozatra OblitO vezetekeket csak megszakit6 es visszafolyas gatlb 

beiktatasaval szabad rakapcsolni. 

A rendszeres rover- es ragcsalOirtast a fert6z6 betegsegek es jarvanyok megeldzese erdekeben 

szOkseges jarvanyirgyi intezkedesekr61 sz616 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese t), g), h), 

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

megfelelben kell elvegeztetni, 

A veszelyes anyagokkal, keszttmenyekkel vale tevekenyseget a kernial biztonsagr61 sz616 2000. evi 

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

illetve tevekenysegek reszletes szabelyair61 szOIO 44/2000. (XII. 27.) EOM. rendelet szabalyozza. 

A fert6z6 betegsegek es a jarvanyok megelOzese erdekeben szukseges jarvanytigyi intezkedesekr61 

sz616 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek, irja el6 a biolOgiai kockazatnak kitett munkavallal6k 

felmereset, valamint az adott veszelyeztetett munkakdrben foglalkortatott dolgozok ved6oltesat. 

Az orszagos telepfilesrendezesi Os Opitesi kOvetelmenyekrOl szOIO 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

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

terirleteket (pl. temetot, kOzOti pihenOhelyet, helyhez kOtOtt szabadteri munkahelyet, satortabor Ware 

kije101t teruletet) a rendeltetesfrknek megfeleI6 illemhely-hasznalati es tisztalkodasi lehetOseggel kell 

tervezni, megvalOsitani es fenntartani." 

A benyOjtott dokumentaci6, annak kiegeszfteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 

nyilvantartasba vetelerol, valamint hat6sagi engedelyezeserol sz616 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

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

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

a kerelmezo biztositani tudja azon szemelyi es targyi felteteleket, amelyek a hulladekok kOrnyezetvedelmi 

szempontbOl biztonsagos gyOjtesehez 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 

gyujtese kOrnyezetvedelmi erdekeket nem sell, ezert az engedelyes reszere 

a hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

A BMH Nonprofit Kft. (Miskolc), 3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz.-0 ingatlanon levO telephelyen 

veszelyes hulladekok gytlijtesere vonatkoz6 hulladekgazdalkodasi tevekenyseg engedelyezese — a 

benyUjtott dokumentaci6 alapjan — foldtani kozeg vedelmi erdeket nem seri 

Zajvecielmi szempontbel a kOrnyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyairol szOlo 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a letesItmeny Uzemeltetese, a tevekenyseg vegzese kOrnyezeti 

zajvedelmi erdeket nem sert, jelentos hatas nem varhatO. 

Levegatisztasag-vedelmi szempontO elofrasaimat a levego vedelmerol sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapjan adtam meg, melyek betartasa mellett jelentOs kornyezeti betas nem 

varhato. 

Az engedely idobeli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen hatarortam meg. 
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Felhivom az engedelyes figyelmet arra, hogy az engedely nem mentesit a Ht., es annak vegrehajtasi 

jogszabalyaiban &Ohl ketelezettsegek teljesitese al61 

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

vonatkozo kOrnyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hatOsagi elOirasok megsertese eseten az engedely, 

annak idobeli hatalya alatt is visszavonhat6. 

A haterozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e alapjan, a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hat6sagi es 

igazgatasi feladatokat Oak) szervek kijeleleserd sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 

8/A § (1) bek.-ben es 9. § (2) bek -ben biztositott jogkbrOmben, 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 dljair61 sz6I6 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szam0 melleklet 4.6. es 11. pontja alapjan allapitottam meg, viseleser61 

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

A dantes elleni jogorvoslatrol es a keresetlevel eloterjeszteseral az alabbi jogszabalyhelyek 

figyelembevetelevel adtam tajekortatast 

- az Akr. 114. § (1) bekezdese, 

- a bIrosagok szervezeterol es igazgatasardlsz616 2011. evi CLXI. torveny 21. § (6) bekezdese, 

- a bfrosagok elnevezeserol, szekhelyerd es illetekessegi terOletenek meghatarozesarol sz616 

2010. evi CLXXXIV. torveny 3/A. §, 

- a kOzigazgatasi perrendtartasrol sz616 2017. evi I. torveny (Kp.) 13. § (1) bekezdese, a 28. §-a, 

a 29. § (1) bekezdese, a 39. § (1) es (2) bekezdese, 

- a polgari perrendtartasrol szolo 2016. evi CXXX. torveny 605. § (1) bekezdese, 

- az elektronikus Ogyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyair61 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 hatosagi nyilvantartas vezetesenek szabalyairal szold 

58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezesei alapjan ragzitem a kOrnyezetvedelmi hatosagi 

nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. szeptember 15. 

dr. Alakszai Zoltan 

kormanymegbizott 

neveben es megbizasab61 
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Kapiak: 

1. BMH Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KozszolgaltatO Nonprofit Kft. 

Miskolc, Besenys5i Ot 26., 3527 + (CK — 25975936) 
2. Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsgUgyi Foosztaly 

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



Az eredeti papiralapt:i dokumentummal egyezo. 

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

A dokumentum elektronikusan hitelesitetit. 
Datum:2020.09.15 15,58i14 
Borsod-Aba0j-Zernplen Megyei Kormanyhiyatal 
Hudak Tibor 
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