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BORSODABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI 
KORMAN YH I VATAL 

Ugyiratszam: BO/32/03661-8/2020. 

Ogyintezo: Okrds Vivien 

Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a 3980 Satoraljaujhely, 11021/8. hrsz. 

alatti telephelyen, mint hulladekgyiijtO 

udvarban torteno nem veszalyes 

hulladekok gyujtasere vonatkozo 

hulladekgazdalkodasi engedely 

Hiv. szarn: 

Ogyintezajuk: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

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

(3527 Miskolc, Besenyoi ut 26.) — tovabbiakban engedelyes — kerelmenek helyt adok, es reszere 

3980 Satoraljaujhely, 11021/8 hrsz. alatti telephelyen a 11.3. pontban meghatarozott nem 

veszelyes hulladekok  

gyajtesere  

(hulladekgytljto udvaron torteno atvetelere) 

vonatkoz6 

hulladekgazdalkodasi engedelyt megadom. 

II. 	Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg febb jellemzoi 

1. 	Az engedelyes azonosito adatai 

BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 

KOzszolgaltatO Nonprofit Kft. 

25975936-3821-572-05 

3527 Miskolc, Besenyoi Ot 26. 

103542715 

3980 Satoraljaujhely, 11021/8 hrsz. 

102593793 

030/5/2015. (Kiadmanyozo: Szikszoi KOztis Onkormanyzati Hivatal 

Jegyzoje; a hatarozat szema: Sz/264-6/2020.) 

Neve: 

KSH azonosito: 

Szekhely: 

KUJ: 

Telephely: 

KTJ: 

Telepengedely— 

nyilvantartasi szama: 

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

Megnevezese  gytijtes a hulladekrol szdo 2012. evi CLXXXV. tOrveny (Ht.) 
2. § (1) bek. 17. pontjaban foglaltak szerint, illetve 17a. pontjaval osszefUggesben. 

GyOjtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek OsszegyOjtese hulladekkezela letesitmenybe 
tortenti elszallftas celjabd; a gyilljtes magaban foglalja a hulladek eldizetes valogatasat es elozetes 
tarolasat is. 

GyOjto (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdalkodO szervezet, amely a hulladekot 
a hulladekbirtokostol, illetve hulladekgazdalkodasi letesitmenyekbal Osszegyajti, atveszi. 

TerUleti hatalya: az engedelyes 3980 SatoraljaUjhely 11021/8 hrsz. alatti telephelye (hulladekgyOjtO 
udvar). 

3. HulladektiDusok es -mennyisegek (kizarOlag a hatjedy0 kodszamokkal megieldtek) 

Azonosito 
Iced HuHad& megnevezese Mennyiseg 

Nevi 

02 

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

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

02 01 04 milanyaghulladek (kiveve a csomagolas) 20 
02 01 10 femhulladek 20 
09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 
09 01 10 egyszer hasznalatos fenykepezagep, aramforras nelkul 5 

09 01 12 
aramforrast 	is 	tartalmazO, 	egyszer 	hasznalatos 
fenykepezogep, amely kuliSribeizik a 09 01 11-ti51 

5 

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

15 01 
csomagolasi hulladek (beleertve a valogatottan gyajtoft 
telepOlesi csomagolasi hulladekot) 

15 01 01 papfr es karton csomagolasi hulladek 100 
15 01 02 muanyag csomagolasi hulladek 100 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 50 
15 01 04 fern csomagolasi hulladek 80 
15 01 05 vegyes Osszetetelti kompozit csomagolasi hulladek 30 
15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 100 
15 01 07 Uveg csomagolasi hulladek 100 
15 01 09 textil csomagolasi hulladek 100 
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16 
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a koziekedes (szallitas) kiilitinbozo teriileteir61 szarmazo 
hulladekka valt gepjarmu (ideertve a terepjaro jarmtivet 
is), 	a 	hulladekka 	valt 	gepjarmii 	bontasabol, 	valamint 
karbantartasabol 	szarmazo 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 
14 focsoportokban, a 16 06 es a 16 08 alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

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

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

17 01 beton, tegla, cserep es keramia 

17 01 01 beton 1000 
17 01 02 tegla 100 
17 01 03 cserep es keramia 100 

17 01 07 1500 
beton, tegla, cserep es keramia frakcio vagy azok kevereke, 
amely kuldribtizik a 17 01 06-tot 

17 02 fa, tiveg es mtianyag 
17 02 02 Oveg 100 
17 02 03 milianyag 100 
17 04 femek (beleertve azok litvozeteit is) 
17 04 01 vOrdsrez, bronz, sargarez 5 
17 04 02 aluminium 5 
17 04 03 dlom 5 
17 04 04 cink 5 
17 04 05 vas es acel 5 
17 04 06 On 5 
17 04 07 femkeverek 5 
17 04 11 kabel, amely kOldribbzik a 17 04 10-tol 5 
17 08 gipsz alapu opitoanyag 
17 08 02 gipsz-alapu epitoanyag, amely kOldribbzik a 17 08 01-tOl 50 
17 09 egyeb epitesi-bontasi hulladek 

17 09 04 
kevert edltesi-bontasi hulladek, amely kOldnbezik a 17 09 01- 
tol, a 17 09 02-tol es a 17 09 03461 

500 

20 

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

20 01 elktilonitetten gyiijtott hulladek frakciok (kiveve a 15 01) 
20 01 01 papir es karton csomagolasi hulladek 180 
20 01 02 Uveg 150 
20 01 10 ruhanemu 150 
20 01 11 textiliak 200 
20 01 25 etolaj es zsir 50 
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20 01 28 
festekek, tintak, ragasztOk es gyantak, amelyek kUlOnboznek 
a 20 01 27-161 

30 

20 01 30 mososzerek, amelyek kOlOnbOznek a 20 01 29461 10 

20 01 34 
elemek es akkumulatorok, amelyek kOlOnboznek a 20 01 33- 
tol 

10 

20 01 36 
kiselejtezett 	elektromos 	es 	elektronikus 	berendezesek, 
amelyek kOlOnboznek a 20 01 21-01, a 20 01 234616s a 20 01 
35-tol 

400 

20 01 39 maanyagok 50 
20 01 40 femek 50 

20 02 
kertekb61 es parkokbel szarmazo hulladek (a temetoi 
hullaciekot is beleertve) 

20 02 01 biologiailag lebomIO hulladek 500 
20 03 egyeb telepOlesi hulladek 
20 03 07 lomhulladek 1000 

A gyOjtokent atvehet6 nem veszelyes hulladek Osszes mennyisege 7 400 t/ev, azzal 
a megkOtessel, hogy a gyajtesre atveheto femhulladekok osszes mennyisege nem &heti el 
az 5 tonna/nap Kiszoberteket. Ezt meghalado kapacitas %IOU a tevekenyseg — a kOmyezeti 

hatasvizsgalati es az egyseges kOrnyezethasznalati engedelyezesi eljarasr61 sz616 

314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melleklete 108. pontja ertelmeben: „FemhulladekgyOjt6, - 

elOkeze16, — hasznosttO telep 5 t/nap kapacitastOr — elOzetes vizsgalatra kOtelezettnek minOstil es 

jelen engedely alapjan nem vegezhet6.) 

4. 	A tevekenyseg muszaki es kOrnyezetvedelmi leirasa a benAtott dokumentaciOban foglaltak  

szerint.  

Engedelyes a 3980 Satoraljaujhely 11021/8 hrsz. alatti telephelyen (hulladekgyOjt6 udvar) 

a 11.3. pontban meghatarozott nem veszelyes hulladekok gyajtesevel foglalkozik. 

A 3980 Satoralja0jhely 11021/8 hrsz. alatti telephelyet SzikszOi KOzOs Onkormanyzati Hivatal 

Jegyzoje — nem veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi engedely koteles gyOjtese, 

hasznositasa, artalmatlanftasa, valamint veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi engedely 

kOteles gyujtese, hasznositasa, artalmatlanitasa bejelenteshez kOtOtt ipari tevekenysegekre 

vonatkozOan — Sz/264-6/2020. szarn0 irata szerint 030/5/2015. szamon nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szukseges infrastrukturaval rendelkezik. 

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

rendelkezO szervezetek szallftjak be. 

A hulladekok atvetelt megelOzOen szemrevetelezesre kerOlnek. Az atveteli kovetelmenyeknek nem 

megfelelO hulladekok atvetele megtagadasra kerOl. 

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

ill. egyeb bizonylatok kiallftasara, illetve a hulladekok nyilvantartasba vetelere. 
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A nem veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg Osszegyuleseig tOrteno elozetes 

tarolasa a telephely egyseges es egybefUggo, szilerd burkolattal elletott (aszfaltozott) reszen 

nyitott es zart femkontenerekben, valamint egyeb szabvenyos gytlijtOedenyzetekben tortenik. 

A tarolohelyen a sziikseges kOzlekedesi Citvonalak/gAtoterek a gyiljtesre, tarolesra tervezett 

hulladekok mennyisegevel aranyosan kerultek kije101esere Ogy, hogy azok az anyagmozgat6 

gepek/eszkOzOk szamera jol megkOzelithetok legyenek. 

A hulladekgAto udvar tizemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abaq-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalya BO/32/03664-3/2020. szemtj 

hatarozataval jovahagyta. 

A tevekenyseg vegzesehez szOkseges munkavedelmi eszkozOk biztositottak. Az alkalmazottak 

foglalkozas-egeszsegOgyi ellatasa, kulOn szerzodes alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositessal rendelkezik. 

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

(havariaterv, tuzvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartesaval, tovabba a maszaki 

eszkOzok rendszeres ellenorzesevel kivanja megelozni a kOrnyezeti veszelyhelyzetek kialakulasat 

es a kOrnyezeti elemek szennyezeset. 

5. 	A telephely bezaresanak feltetelei 

A telephely bezerasanak szandekat, annak tervezett haternapjat megelozoen legalabb 

60 nappal iresban be kell jelenteni a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal 

KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fdosztalyanak. 

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

soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kOrnyezetvedelmi hatoseg altal feljogositott 

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

A telephely bezarasara inditott &Ares sorer) az Dzemeltetanek be kell mutatnia a makOdes 

kovetkezteben a kOrnyezetet ert karos hatasokat, amely alapjan a Borsod-Ababj-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 okbol szOnik meg, 

a hulladekok teljes Ori) atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kOveto kornyezetallapot 

bemutatasara vonatkozo kOtelezettsegek — az elOzdekben reszletezettek szerint — veltozatlan 
formaban fennallnak. 

III. 	Eloirasok: 

a.) Kernyezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskOrben: 

Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizerolag a haterozat 11.3. pontjaban felsorolt nem 

veszelyes hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett mOdon es helyszinen gAtokent 
tot-tend etvetelet, ill. gyCijteset lehet vegezni. 
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A gyOjtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezheto. 

Jelen engedely kizarolag azok egysegrakomany mennyiseg Osszegyiileseig 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 - kizarolag az a szemely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik 

a hataskOrrel rendelkezo kOrnyezetvedelmi hatosag hulladekazonositO !cod szerint azonosItott 

hulladek szallitasara vonatkoz6 feljogositasaval. 

Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kOrnyezetterhelest elOidezO, a kornyezet 

veszelyezteteset es szennyezodeset kizar6 mOdon vegezheti. 

- A hulladekgyiijta udvar csak kOzszolgaltato altal Cizemeltetheto. A kerelmezett 

hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarOlag hatalyos kOzszolgaltatasi engedely birtokaban 

vegezhetO. 

Biztositani kell, hogy veszelyes hulladek, vagy kockazatos anyaggal szennyezett hulladek ne 

keruljon a gyOjtett hulladekok koze. 

- Az atveteli kovetelmenyeket nem kielegito hulladek atvetelet meg kell tagadni. 

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

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

foglaltaknak megfeleloen vegezheto 

- A hulladekgyOjtO udvar Ozemeltetese soran a B0/32/03664-3/2020. szamO hatarozatban 

foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

Az Uzemelo hulladekgyOjto udvar aktualis maszaki allapotanak es felszereltsegenek 

folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasanak 

es Ozemeltetesenek szabalyairdsz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

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

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

a kornyezetet. 

- Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kOrnyezetterhelest eloidez6, a kOrnyezet 

veszelyezteteset es szennyezodeset kizar6 m6don vegezheti. 

- Biztositani kell a terrileten Osszegy016 csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 

elvezeteset. 

A gyCijtashez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniuk a hulladekok 

kOrnyezetszennyezest kizarO mOdon torteno raktarozasara, ill. oserekontener eseten azok 

szallitasara. 

Havana eseten a beadvanyban szereplo havaria tery szerint kell eljarni! 

- Engedelyes kOteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkezO tovabbi kezele reszere torteno 

atadasar6lfolyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 
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A gyOjtott nem veszelyes hulladek engedelyes telephelyen - atvetelt kovetOen - legfeljebb 

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

Amennyiben a tarolt hulladek fizikai, kerniai es biolOgiai tulajdonsagai miatt a kOrnyezet 

veszelyeztetese, karosItasa nelk01 1 evig nem tarolhatO az adott hulladek, Ogy a tarolasi idO 

maximuma nem erheti el azt az idotartamot, hogy a kOrnyezet veszelyeztetese, karosodasa 

bekOvetkezzen. 

A biologiailag lebom16 hulladekok eseteben a tarolas kizarolag az egysegrakomany 

Osszegyuleseig, de maximum egy het idotartamig megengedett. 

Az engedelyes telephelyen egyidejuleg tarolhatO, gyujtesre atvett nem veszelyes 
hulladekok mennyisege nem haladhatja meg az 55 tonnat. 

A telephelyen beluli anyagmozgatas es a gyujtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak 

a vonatkozo kOrnyezetvedelmi, muszaki es munkabiztonsagi elOirasoknak megfelelo muszaki 

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

a mukOck) gepek olajcsOpOgesenek megelozesere, rendszeres ellenarzessel, karbantartassal 

azt minimalis mertekure kell szoritani. 

Amennyiben a tevekenyseg vegzese soran a fOldtani kOzeget veszelyezteto karesemeny 

tortenik, akkor a kornyezetszennyezes elharitasard az engedelyes haladektalanul kOteles 

gondoskodni, az esemenyrol, tovabb a tett intezkedesekrol tavkazIO berendezes Otjan szoban 

kesedelem nelkul ertesiteni, 12 Oran be101 pedig irasban tajekortatni kell a Borsod-Abatjj-

Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalyat. 

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

rendszeresen ellenorizni es szukseg szerint javitani kell. 

Az atvett, illetve a tevekenyseg saran keletkezO hulladekok - amelyek k6ret 

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

- gyujteserol es tovabbi hulladekgazdalkodasi ce10 atadasar61, a hulladekrol szOIO 

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

jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

A hulladekok gyajtesere szolgal6 teruletre esetleg kikerDIO veszelyessegi jellemzovel 

rendelkezO szennyezoanyagot azonnal Ossze kell gyOjteni es a tovabbiakban veszelyes 

hulladekkent kell kezelni. 

A tevekenyseg soran keletkezO veszelyes hulled& birtokosa - a veszelyes hulladekkal 

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyairol szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletben meghatarozottak alapjan - kOteles az ingatlanan, telephelyen, illetve 

a tevekenyseg vegzese soran keletkezO veszelyes hulladek biztonsagos gyujteserol 

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

A veszelyes hulladekokat a kOrnyezet karositasat megelOze, szennyezeset kizar6 mOdon, a 

kije101t 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 jogosultsagarol. A keletkezett hulladekok lerakassal 

tOrtena artalmatlanitasara vale) atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint 

a hulladeklerakOval kapcsolatos egyes szabalyokr461 es feltetelekrol szOIO 
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20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzesi kOtelezettseget, szijkseg 

eseten a megfelelo dokumentumok megleterol gondoskodni kell. 

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

keze juttatni! 

- A telephelyen a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy az diffia 

legszennyezest ne okozzon.  

A tevekenyseg vegzesenel tilos a levegO lakossagot zavaro bOzzel %/alb terhelese, tovabba 

a levego olyan merteku terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

- A telephelyen a tevekenyseget Cigy kell vegezni, hogy a telephelyen kival 

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

ne okozzon 

- A telepen csak a kOrnyezetvedelmi elOirasokat kielegito munkagepek Ozemelhetnek, melyek 

alacsony szennyezoanyag kibocsatasOak. 

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

legszennyezo anyag kibocsatassal tortenjen. 

A gylijtesi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy mine' kevesebb legszennyezo anyag kerUijon 

a kernyezetbe. A technologiai elOirasok betartasaval kell a levegOterhelest megelozni, illetve 

minimalizalni, hogy az, lakossagi panaszt ne okozzon. 

A keletkezo hulladek anyagok nyilt toren vagy tazeloberendezesben tOrtenO elegetese tilos! 

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

a telephelyen, nyiltteren vagy tOzelOberendezesben egetessel eltavolltani, ill. artalmatlanitani 

tilos.  

Gondoskodni kell az ongyulladas es a szandekos felgyOjtas megakadalyozasar61 es 

az esetlegesen keletkezo tuz eloltasarol. 

A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okb6I bekOvetkezo kOrnyezetszennyezes elharltasarol 

az engedelyes haladektalanul intezkedni kOteles. A bekovetkezett karesemenyrol, annak 

kiterjedesenbl, mertekerol, a veszelyeztetett kornyezeti elemekrOl, tovabba a tett 

intezkedesekral a kOrnyezetkarosodas megelozesenek es elharitasanak rendjerol sz6l6 

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

A hulladekgyiljtesi tevekenysegben resztvevo munkavallalokat oktatasban kell reszesiteni, es 

egyidejUleg frasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szOkseges muszaki 

es szemelyi vedelem elOirasaira, valamint a kOrnyezetvedelmi szempontbol rendkivUli esemeny 

bekbvetkezesekor szukseges teendOkre vonatkozOan. 

Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezett hulladekokrail a hulladekkal kapcsolatos 

nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrol sz6115 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapjan, az engedelyben szereple besorolas szerint, fajtankenti 

nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedelyes telephelyen kell tartani. 

A hulladekok dokumentalasat, bejelenteset a hulladekkal kapcsolatos nyilventartasi es 

adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrol sz616 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eloirasai szerint 

kell vegezni. 
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Adatszolgaltatasi kotelezettsegenek - az atvett, illetve a tevekenysege saran keletkezett 

hulladekokr6I- evente a targyevet kaveta ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie. 

A kOzszolgaltatO a hulladekgyOjtO udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyOjto udvarb61 

elszallitott hulladekr61 a telephelyen, naprakesz m6don Ozemnaplat vezet. 

Az OzemnaplOt a kevetkezo 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 kOzszolgaltat6nak atado megnevezese, cime, kOrnyezetvedelmi 

azonosit6 jele; 

■ annak adatai, akinek reszere a kozszolgaltato a hulladekgytlijt6 udvarban tarolt 

hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kOzszolgaltat6 kezeli); 

• az lizemvitellel kapcsolatos rendkivOli esemenyek (igy kOlOnOsen veszelyes hulladek 

kornyezetbe kerOlese, tOzeset, betOres, lopas, baleset); valamint 
• a hatosagi ellenOrzesek megallapitasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel OsszefOggo, kOrnyezetvedelmi 

jogszabalyba Otkozo magatartasaert, valamint a tevekenysegevel okozati OsszefOggesbe 
hozhatO 	esetleges 	kOrnyezetszennyezesert 	kbrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kOrnyezetkarositasert teljes kOr0 felelosseggel tartozik. 

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizar6lag ervenyes kOrnyezetvedelmi biztositas meglete 

mellett folytathato es az, az engedelyezett tevekenyseg befejezeseig nem mondhat6 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 tOrten6 megkezdese eseten a felOgyeleti 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 kotelezettsege aid 

b) KOzegeszsegOoyi hataskOrben tett elOirasai:  

- A kerelmezo altal folytatott gyiijtesi tevekenyseget csak az egeszseget nem veszelyezteto 
mOdon vegezhetik. 

A gyOjtes saran meg kell akadalyozni a kOrnyezeti levego olyan merteku terheleset, amely 

lakott terOleten hatarorteken felUli legszennyezettseget okoz. Az elerhet6 legjobb technika 

alkalmazasaval biztositani kell a tevekenyseg buzkibocsatasnak csOkkenteset. 

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

kOzeget nem veszelyeztetheti, kOrnyezetszennyezest nem okozhat. 

A tevekenyseg saran esetlegesen fellelt veszelyes hulladekok kOrnyezetszennyezest kizaro 
m6don tOrteno gyiljteserol, elszallitasarol gondoskodni szukseges. 
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- A telephelyen a rovar- es ragcsalOirtast szOkseg szerint, de evente legalabb ket alkalommal el 

kell vegeztetni. 

- A telephelyen az iv6viz halOzaton takaritashoz biztositott falikutakat visszacsap6 szelepes 

csapteleppel szUkseges felszerelni. 

- A tevekenyseg soran felhasznalt vegyi anyagokraikeszitmenyekre vonatkoz6an gondoskodni 

kell a kerniai biztonsagi elairasok betartasarOl. A veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes 

keverekekkel vegzett tevekenyseget elektronikus uton az Orszagos Szakrendszeri InformaciOs 

Rendszer KBIR rendszeren keresztQl a terUletileg illetekes jarasi hivatalnak be kell jelenteni. 

- A biolOgiai kockazattal erintett dolgozokat munkakorhOz kapcsolodo ved6oltasban kell 

reszesfteni. 

- A dolgozOk szocialis viz igenyenek kielegitesehez, kezmosashoz es tisztalkodashoz iv6viz 

minoseg0 vizet kell biztositani. A munkaterOleten dolgoz6 munkavallala szarnara kezmosasra 

egyfazis0 kezfertatlenft6 szappant biztositani szOkseges. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgalO kerelmet Engedelyes szakirany0 

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

hOnapban. 

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

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglalttOl eltero mas jelleg0 tevekenyseg 

vegzesere nem jogosit, es az egyeb engedelyek beszerzese aI61 nem mentesit. 

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbol visszavonasra kerOl, amennyiben: 

- az engedely megadasahoz el61rt feltetelek mar nem allnak fenn, 

- az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel feihagy, 

azt megszUnteti, 

a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kornyezet veszelyeztetesevel, 

szennyezesevel, karositasaval jar, 

valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalb6Ivisszavonhat6, amennyiben: 

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

kotelezettsegekrol sz616 kormanyrendeletben meghatarozott kotelezettsegenek, 

megallapithat6, hogy az engedelyt kerelmez6 a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 

- az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltakt61 &telt modon 
gyakorolja, vagy 

- az engedely jogosultja a hatOsagi ellenorzest akadalyozza. 

4. Amennyiben az engedely rendelkezo reszenek 11. fejezeteben rOgzitett adatokban, 

technologiaban vagy ezeket erintOen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kOvetkezik be, 
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illetve Oj informaciok merUlnek fel, Ogy az engedelyes kOteles azt 15 napon be101 

a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi 

FOosztalyanak bejelenteni. 

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

helye nincs. Ellene — jogszabalysertesre hivatkozva — a kOzlestO1 szamitott 30 napon be101 

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

3 peldanyban irasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kOtelezettek eseten elektronikus ton 

beny0jtott keresettel lehet elni. 

A keresetlevel benyOjtasanak a dOntes hatalyosulasara halaszto hattlya 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 birosag 

az Ogy erdemeben targyalason kivUl hataroz. 

INDOKOLAS 

A BMH Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, Besenyoi ut 26.) a 3980 Satoraljaujhely 11021/8  hrsz.-6 ingatlanon 

kialakitott hulladekgAto udvaron nem veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezeset kerte 

a Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyan, 

2020. ev szeptember ho 11. napjan benyOjtott kerelmeben. 

A kerelmezo a kbrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair61 

szOlo 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szamil 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 kbrnyezetvedelmi szempontb61 lenyeges leirasat, a gyOjtesre atvenni 

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

alto szemelyi, targyi es kOzegeszsegOgyi felteteleket. 

A beadvany — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 

telephely nyilvantartasba vetelet; 

gyOjteni kivant hulladekok listajat; 

- alvallalkozOi nyilatkozat Ozemeltetesi feltetelek biztositasar61; 

penzOgyi eszkOzOk igazolasa; 

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

igazgatasi szolgaltatasi dij befizeteset igazol6 dokumentum; 

- nyilatkozat korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrol; 

az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos havariatervet; 

- Ozemeltetes szabalyzatat; 

engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositasi kOtvenyenek 

masolatat; 

kOrnyezetvedelmi megbizott (az engedelykerelmet keszitO) vegzettseget igazol6 dokumentum: 
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- berleti szerzodeset; 

- foglalkozas-egeszseg0gyi szolgaltataval ktitOtt szerzOdes masolatat. 

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

tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hatosagi engedelyezeserOl sz616 439/2012. (XII. 29.) 

Kormanyrendelet 7. § (1) bek.-ben foglalt formai es tartalmi kOvetelmenyeknek igy az 0gyben 

a rendelkezesre alto adatok alapjan erdemi dOntes nem hozhato. 

Ha a kerelem a jogszabalyban foglalt kOvetelmenyeknek nem felel meg az &Oro hatOsag hatarido 

megjelblesevel, a mulasztas jogkovetkezmenyeire terteno figyelmeztetes mellett - ha terveny vagy 

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

A kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairol sz6I6 1995 evi LIII. tOrveny (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdese 

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

hat6sagi Cigyekben hianypotlasra felhivasnak legfeljebb ket izben van helye. 

Fentieket figyelembe veve 2020. ev szeptember h6 16. napjan kelt, BO/32/03661-4/2020. szarrii:i 

vegzesben hianypOtlasra szOlitottam fel a kerelmezot. 

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

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

szeptember hO 16. napjan, BO/32/03661-3/2020. szamon teljes eljarasra tOrtena atteresrol ertesitest 

adtam ki. 

A kerelmezO 2020. szeptember 25-en erkeztetett kiegeszitesehez mellekelve megkuldte az alabbi irat 

masolatat: 

- Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Jegyzoje altal kiallitott 597166-7/2020./212701 szarn6 

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

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

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

hatOsag hulladekgazdalkodasi engedelyehez kOtOtt tevekenyseg. 

A kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijelbleser61 

sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8. szarmi melleklete szerint vizsgalando szakkerdes 

a karnyezetvedelmi hatOsag nem veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezese iranti eljarasaban 

a kOzegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2020. ev szeptember h6 16. napjan kelt, BO/32/03661-5/2020. szamili 

feljegyzesben megkertem a Borsod-Abaiij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi Foosztaly 

(Miskolc) - kozegeszsegOgyi szempont6 - szakmai velemenyet. 

A Borsod-Abaiij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegugyi FOosztaly BO/NEF/2590-2/2020. 

szamil szakmai velemenyeben - kbzegeszsegOgyi szempontb61 - a hulladekgazdalkodasi engedely 

kiadasa ellen kifogast nem emelt.  

Az Lizemeles soran a kOrnyezet-egeszsegugyi hatasok elfogadhat6 szinten tartasa erdekeben 

a hatarozat Ill.b. pontjaban szerepeltetett elOirasok betartasa sziikseges. 
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Eloirasai alapjaul az alabbi jogszabaly helyek szolgalnak: 

„A kornyezet es emberi egeszseg vedelme, a kOrnyezetterheles merseklese erdekeben szOkseges 

elOirasokat a hulladekr6I szOIO 2012. evi CLXXXV. tOrveny tartalmazza. 

A kOrnyezeti levegO minOsegenek vedelmere vonatkozo eloirasokat a a levegO vedelmerol sz616 

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

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltates keirebe tartozo hulladekkal kapcsolatos kOzegeszsegagyi 

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

betartand6 kOzegeszsegOgyi-jarvanyOgyi el6trasokr61. 

A felszin alatti vizek, a kitermeles elOtt alto viz minosegenek vedelmer61, az egyes vadOidomokban 

vedOterilleteken vegezhet6 tevekenysegekr61 a felszin alatti vizek vedelmero I szolo 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint iv6vizellatast szolgalo vizi 

letesItmenyek vadelmer61 sz6I6 123/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet 10. § es 14 § (1) bekezdesei 

rendelkeznek, a foldtani kOzeg as a felszin alatti vizszennyezessel szembeni vedelmehez szOkseges 

hatarertekekr61 es a szennyezesek mareser61 rendelkezO 6/2009. (IV 14.) KvVM-EQM-FVM egyUttes 

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

A veszelyes hulladekok gyajtesere, kezelesere vonatkozOan a veszelyes hulladekkal kapcsolatos 

tevekenysegek vegzesenek felteteleirOI sz6I6 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz 

elOirasokat 

A VizOgyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasar61 szOlo 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja 

ertelmeben kOzazemi vizcsOhelozatra Oblito vezetekeket csak megszakito es visszafolyas gatlo 

beiktatasaval szabad rakapcsolni. 

A rendszeres rovar- es ragcsalOirlast a fert6z6 betegsegek es jarvanyok megelOzese Ordekeben 

szakseges jarvanytigyi intezkedesekr61 sz6I6 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese f), g), h), 

i), j) pontjaira kiterjedOen, a 39. § (2) bekezdese alapjan a 4. szama melleklet 7.e pontjaban foglaltaknak 

megfelelben kell elvegeztetni. 

A fert6z6 betegsegek es a jarvanyok megelozese Ordekeben szfikseges jarvanyagyi intezkedesekr61 

szol6 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. Irja aid a biologiai kockazatnak kitett munkavallal6k 

felmereset, valamint az adott veszelyeztetett munkakOrben foglalkortatott dolgozok vedOoltasat 

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

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

terillteket (pl.: temet6t, kdzati pihen6helyet, helyhez kbtOtt szabadteri munkahelyet, satortabor caljara 

kije101t terilletet) a rendeltetestiknek megfelel6 illemhely-hasznalati es tisztalkodasi lehet6seggel kell 

tervezni, megvalOsitani as fenntartani." 

A veszelyes anyagokkal, keszitmenyekkel valo tevekenyseget a kerniai biztonsagrOl sz6I6 2000. evi 

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

illetve tevekenysegek reszletes szabalyairOlszol6 44/2000. (XII. 27.) EOM. rendelet szabalyozza." 

A benyujtott dokumentacio, annak kiegesziteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 

nyilvantartasba vetelerol, valamint hatosagi engedelyezeserbl szOIO 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

7. § (1) bek -ben foglalt tartalmi kbvetelmenyeknek megfelel. 
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Hulladekgazdalkodasi szempontbol megallapitottam, hogy a kerelemben foglaltak, illetve az ahhoz 

csatolt dokumentumok alapjan a kerelmezO biztositani tudja azon szemelyi es targyi felteteleket, 

amelyek a hulladekok kOrnyezetvedelmi szempontb6I biztonsagos gyOjtesehez szUksegesek. 

A BMH Nonprofit Kft. (Miskolc), Satoraljaujhely, 11021/8 hrsz.-U ingatlanon levo telephelyen 

nem veszelyes hulladekok gyOjtesere vonatkoz6 hulladekgazdalkodasi tevekenyseg engedelyezese —

a benyOjtott dokumentacia alapjan, a rendelkezo reszben tett eloirasok betartasa mellett — foldtani 

kozeg vedelmi erdeket nem sert. 

Zajvedelmi szempontbOl a tevekenyseg altal terteno szallitas nem okoz jelentOs zajterheles 

navekedest a kOrnyekbeli Otszakaszokon. A telephely feltetelezett zajvedelmi hatasterOleten vedendo 

epUlet nem talalhatO. Zajkibocsatasi hatarertekek megallapitasa nem indokolt. 

A kornyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyair61 szO16 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

alapjan a letesitmeny Ozemeltetese, a tevekenyseg vegzese kOrnyezeti zajvedelmi erdeket nem sert, 

jelentOs hatas nem varhat6, ezert eloirast nem tettem. 

Levegatisztasag-vedelmi szempontO elOirasaimat a benyOjtott kerelem attanulmanyozasat kOvetOen 

a levego vedelmerOI sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan adtam meg, melyek 

betartasa mellett jelentOs kornyezeti hatas nem varhatO. 

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

hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat elOirasainak betartasaval a kerelmezett nem veszelyes 

hulladekok gyujtese kornyezetvedelmi erdekeket nem sert, ezert az engedelyes reszere 

a hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

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 eleirt kotelezettsegek teljesItese al61. 

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

vonatkoz6 kornyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hatOsagi elOtrasok 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 kije101eserol szolo 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 dijair61 sz616 

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

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

A dOntes elleni jogorvoslatrol es a keresetlevel elOterjeszteserol az alabbi jogszabalyhelyek 

figyelembevetelevel adtam tajekortatast 

az Akr. 114. § (1) bekezdese, 

a blrosagok szervezeterol es igazgatasarOlszolo 2011. evi CLXI. tOrveny 21. § (6) bekezdese, 

a bir6sagok elnevezeser61, szekhelyerO1 es illetekessegi terUletenek meghatarozasarol szolo 

2010. evi CLXXXIV. torveny 3/A. §, 
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a kozigazgatasi perrendtartasrol szold 2017. evi I. torveny (Kp.) 13. § (1) bekezdese, a 28. §-a, 

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

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

az elektronikus Ogyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalenos szabalyairdi szolo 

2015. evi CCXXII. torveny 9. § (1) bekezdese, 

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

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

Jelen hatarozatomat a kOrnyezetvedelmi hatosagi nyilvantartes vezetesenek szabelyaird szO16 

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

nyilvantartesban. 

Miskolc, 2020. oktober 19. 

dr. Alakszai Zoltan 

kormanymegbizott 

neveben es megbizasabol:  

Kapjak: 

1. BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdelkodasi Kerszolgaltato Nonprofit Kft. 

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

2. Borsod-Abat.ij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi FOosztaly 

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

3-4. Iratokhoz 



Az eredeti papiralap0 dokumentummal egyez6. 

Ezen lap nem resze az eredeti iratnak, kizarOlag a jogszabalyi megfeleloseghez 

szukseges zaradekolas megjeleniteset szolgalja. 

A dokurnenturn elektronikusen hitelesitett. 
Datum: 2020.10.20 09:36:44 
Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal 
Hudak Tibor 
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