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PEST MEGYEI 

KORMANYHIVATAL 

Ugyiratszam: PE/KTFO/03748-6/2020. 	 Targy: A BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Ogyintezo: Simon Orsolya 	 Hulladekgazdalkodasi 	KozszolgaltatO 
Telefon: (06-1) 224-9100 	 Nonprofit 	Korlatolt 	Felelassegii 

Tarsasag minositesi engedelye 

Hiv. szam: - 

Melleklet: 1. szarriu melleklet 

HATAROZAT 

A Pest Megyei Kormanyhivatal (a tovabbiakban: Kormanyhivatal), mint hataskOrrel rendelkezo 
elso fokt] kornyezetvedelmi hatOsag a BMH Borsod-Abanj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 
Ktizszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasagot (szekhely: 3527 Miskolc, 
Besenyoi CA 26., KUJ: 103542715, KTJ: 102705983; cegjegyzekszam: 05-09-029898, adoszarn: 
25975936-2-05, statisztikai szamjel: 25975936-3821-572-05, nyilvantartasi szarn: MIN_142/2017., 
a tovabbiakban: KOzszolgaltatO) — PE/KTF/7180-4/2017. ugyiratszamon kiadott minositesi engedely 
egyidejCi visszavonasa mellett — 

A/I. minositesi osztalyba sorolja 

es reszere a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg vegzesere vonatkoz6 

minositesi engedelyt 

ad ki az alabbiak szerint: 

II. 

1.) Az engedelyezett tevekenyseg megnevezese:  

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas vegzese 
• a Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala (a tovabbiakban: 

Miskolci Jarasi Hivatal) altal BO-08/KT/7910-8/2017. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12551-2/2017. ugyiratszamon, a Borsod-Abauj-Zemplen 

Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztaly (a tovabbiakban: 
Foosztaly) altal 21108-2/2015. ugyiratszamon modositott, 16367-7/2015. ugyiratszamon kiadott 
engedely, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12594-2/2017. ugyiratszamon, a FOosztaly altal 
21110-2/2015. ugyiratszamon modositott, 16369-7/2015. ugyiratszamon kiadott engedely, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12012-8/2018. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12011-8/2018. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12550-2/2017. ugyiratszamon modositott, 

B0-08/KT/0427-9/2017. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12596-2/2017. ugyiratszamon modositott, 

B0-08/KT/426-8/2017. ugyiratszamon kiadott engedely, 

Orszagos Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztaly 
1016 Budapest, Meszaros utca 58/a. 

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163 
E-mail cim: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu  Web: http://www.kormanyhivatathu/hu/pest  



• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12552-2/2017. ugyiratszamon modositott, a Foosztaly 
altal 11590-12/2015. ugyiratszamon kiadott engedely, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12591-2/2017. ugyiratszamon mOdositott, a Foosztaly 
altal 11589-12/2015. ugyiratszamon kiadott engedely, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12553-2/2017., B0-08/KT/1681-6/2017. ugyiratszamokon 
modositott, a FOosztaly altal 14358-13/2015. ugyiratszamon kiadott engedely, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12009-8/2018. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12008-8/2018. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/00190-9/2020. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/00194-9/2020. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12029-8/2018. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12028-8/2018. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12566-2/2017. ugyiratszamon mOdositott, a Foosztaly altal 

11576-13/2015. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12579-2/2017. ugyiratszamon mOdositott, a Foosztaly 

altal 11575-11/2015. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12554-2/2017. ugyiratszamon mOdositott, 

B0-08/KT/5216-9/2017. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12585-2/2017. ugyiratszamon modositott, 

B0-08/KT/5323-8/2017. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a FOosztaly altal BO/32/00778-8/2020. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/00780-8/2020. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12565-2/2017. ugyiratszamon modositott, a Fbosztaly 

altal 11579-13/2015. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12592-2/2017. ugyiratszamon modositott, a Foosztaly 

altal 11581-11/2015. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12562-2/2017., B0-08/KT/1797-3/2017. Ogyiratszamokon, 

a Foosztaly altal 21104-2/2015. ugyiratszamon modositott, 16368-6/2015. ugyiratszamon kiadott 
engedely, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12586-2/2017., B0-08/KT/1870-2/2017. Ogyiratszamokon, 
a Foosztaly altal 21106-2/2015. ugyiratszamon modositott, 16371-6/2015. ugyiratszamon kiadott 
engedely, 

• a Foosztaly altal BO/32/00173-9/2020 ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/00179-9/2020. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00084-2/2020. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00082-2/2020. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12569-2/2017. ugyiratszamon modositott, a Foosztaly 

altal 11594-16/2015. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12593-2/2017. ugyiratszamon mOdositott, a Foosztaly 

altal 11595-13/2015. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12030-8/2018. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12587-2/2017. ugyiratszamon mOdositott, a Foosztaly 

altal BO/16/14659-9/2016. ugyiratszamon kiadott engedely 

szerinti tevekenysegeket, azaz nem veszelyes hulladekok szallitasat, veszelyes es nem veszelyes 
hulladekok gyiljteset, valamint jelen engedely 1. szannu melleklete szerint bevont kOzszolgaltatoi 
alvallalkozok tekinteteben veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallitasat es gyujteset foglalja 
maga ban. 

KOzszolgaltatO a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg ellatasahoz kOzszolgaltatoi 
alvallalkozOkat vesz igenybe. A kOzszolgaltatOi alvallalkozOk és engedelyeik felsorolasat jelen 
hatarozat 1. szam0 melleklete tartalmazza. 
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2.) A hulladek fajtaja, tipusa, jellege, mennyisege és osszetetele:  

Azonosito 
kod Megnevezes Mennyiseg 

[tiev] 

02 

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

02 01 mezogazdasag, 	kerteszet, 	akvakultUras 	termeles, 
erciagazdalkodas, vadaszat és halaszat hulladeka 

02 01 04 milianyaghulladek (kiveve a csomagolas) 140 
02 01 08* veszelyes anyagokat tartalmazO, agrokemiai hulladek 140 
02 01 09 agrokemiai hulladek, amely kOlOnbOzik a 02 01 08-tol 80 
02 01 10 femhulladek 120 

08 

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

08 01 
festekek 	és 	Iakkok 	gyartasabOI, 	kiszerelesebol, 
forgalmazasabol 	és 	felhasznalasabOl, 	valamint 	ezek 
eltavolitasabOl szarmazo hulladek 

08 01 11* szerves oldoszereket vagy más veszelyes anyagokat tartalmazo 
festek- es Iakk-hulladek 120 

08 01 12 festek- vagy lakk-hulladek, amely kCilOnbOzik a 08 01 11-tol 80 

08 01 17* festekek és Iakkok eltavolitasabOl szarmazo, szerves oldOszereket 
vagy egyeb veszelyes anyagokat tartalmazo hulladek 120 

08 01 18 festekek 	és 	Iakkok 	eltavolitasabol 	szarmazo 	hulladek, 	amely 
kOlOnbozik a 08 01 17-tOI 80 

08 01 21* festekek es Iakkok eltavolitasara hasznalt, hulladekka valt anyagok 120 

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

08 03 17* veszelyes anyagokat tartalmazo, hulladekka valt toner 125 
08 03 18 hulladekka valt toner, amely kOlonbOzik a 08 03 17-tol 50 

08 04 
ragasztok 	es 	tomittianyagok 	gyartasabol, 	kiszerelesebol, 
forgalmazasabol 	és 	felhasznalasabol 	szarmazo 	hulladek 
(a vizhatlanitO termekeket is beleertve) 

08 04 09* szerves oldoszereket vagy mas veszelyes anyagokat tartalmazO 
ragasztok, temitoanyagok hulladeka 100 

08 04 10 ragaszt6k, 	tOmitOanyagok 	hulladeka, 	amely 	kiflOnbozik 	a 
08 04 09-tol 80 

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 
09 01 07 ezastOt vagy ezOstvegyOleteket tartalmaz6 fotofilm es -papir 50 
09 01 08 ezOstet vagy ezOstvegyOleteket nem tartalmazo fotofilm és -papir 50 
09 01 10 egyszer hasznalatos fenykepezogep, aramforras nelk01 65 

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 

60 

09 01 12 aramforrast 	is tartalmazo, 	egyszer 	hasznalatos 	fenykepezogep, 
amely killOnbozik a 09 01 11-tol 65 

12 FEMEK, 	MUANYAGOK 	ALAKITASABOL, 	FIZIKAI 	ES 
MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK 

12 01 fernek 	és 	miianyagok 	alakitasabol, 	fizikai 	6s 	mechanikai 
felUletkezelesebal szarmazo hulladek 

12 01 01 vasfem reszek es esztergaforgacs 30 
12 01 02 vasfem reszek és por 30 
12 01 03 nemvas fern reszelek és esztergaforgacs 30 
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12 01 04 nemvas fern reszek es por 30 
12 01 10* szintetikus gepolaj 30 
12 01 13 hegesztesi hulladek 30 

12 01 21 elhasznalt csiszolOanyagok es eszkaz, amelyek kOlOnbOznek a 12 
01 20461 30 

13 
OLAJHULLADEK 	ES 	A 	FOLYEKONY 	UZEMANYAG 
HULLADEKA (kiveve az etolajokat, valamint a 05 és a 12 
focsoportokban meghatarozott hullaclekot) 

13 02 motor-, hajtemiu- és kenoolaj hulladek 

13 02 05* asvanyolaj alap0, klorvegyOletet nem tartalmazO motor-, hajtOmu- és 
kenoolaj 350 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtornii- es kenoolaj 230 
13 02 07* biolOgiailag kennyen lebomlo motor-, hajtonnu- es kenoolaj 150 

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

15 01 csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyOjtott 
telepOlesi csomagolasi hullaclekot) 

15 01 01 papir és karton csomagolasi hulladek 43 950 
15 01 02 mCianyag csomagolasi hulladek 42 950 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 3 350 
15 01 04 fern csomagolasi hulladek 14 600 
15 01 05 vegyes Osszetetelti kompozit csomagolasi hulladek 7 500 
15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 26 000 
15 01 07 Oveg csomagolasi hulladek 27 700 
15 01 09 textil csomagolasi hulladek 2 225 

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

300 

15 01 11" 
veszelyes, szilard por6zus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo fembol 
keszOlt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	kit:II-Olt 	hajtOgazos 
palackokat 

160 

16 
A 	HULLADEKJEGYZEKBEN 	KOZELEBBROL 	MEG 	NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kozlekedes 	(szallitas) 	1(01,5rib:fao 	teriileteireil 	szarmazo 
hullaclekka valt gepjarmii (ideertve a terepjani jarmiivet is), a 
hullaciekka 	valt 	gepjarm0 	bontasabol, 	valamint 
karbantartasabol 	szarmazo 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 
14 feicsoportokban, 	a 	16 	06 	és 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 03 hulladekka valt gumiabroncsok 5 650 
16 01 07* olajszara 100 
16 01 13* fekfolyadek 100 
16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmazo fagyallO folyadek 200 
16 01 15 fagyallo folyadek, amely kulonbezik a 16 01 14-tol 130 
16 01 17 vasfernek 400 
16 01 18 nemvas fernek 400 
16 01 19 mCianyagok 300 
16 01 20 Oveg 400 
16 02 elektromos és elektronikus berendezesek hullacleka 

16 02 11* 
klor-fluor-szenhidrogeneket (HCFC, HFC) tartalmazo hasznalatb61 
kivont berendezes 

115 

16 02 13* 
veszelyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezes, 	amely 
kiilOnbOzik a 16 02 09-tal 16 02 12-ig terjedo hulladektipusoktOI 

115 

16 02 14 kiselejtezett 	berendezes, 	amely 	kOlOnbOzik 	a 	16 	02 	09-tol 
16 02 13-ig terjedo hulladektipusokt61 

225 
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16 02 16 kiselejtezett berendezesbOl eltavolitott anyag, amely kOlOnbozik a 
16 02 15-tol 225 

16 06 elemek és akkumulatorok 
16 06 01* olomakkumulatorok 600 
16 06 02* nikkel-kadmium elemek 140 
16 06 03* higanyt tartalmazo elemek 140 
16 06 04 lOgos akkumulatorok (kiveve a 16 06 03) 130 
16 06 05 egyeb elemek es akkumulatorok 130 

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

17 01 beton, tegla, cserep és keramia 

17 01 01 beton 18 000 
17 01 02 tegla 18 000 
17 01 03 cserep es keramia 15 000 

17 01 07 beton, tegla, cserep es keramia frakci6 vagy azok kevereke, amely 
kulOnbOzik a 17 01 06-tol 68 000 

17 02 fa, Oveg 6s mflanyag 
17 02 01 fa 1 230 
17 02 02 Oveg 4 800 
17 02 03 miianyag 2 900 
17 03 bitumen keverek, szenkatrany és katranytermek 
17 03 02 bitumen keverek, amely kalOnbOzik a 17 03 01-tOI 5 250 
17 04 fornek (beleertve azok otvozeteit is) 
17 04 01 vbrosrez, bronz, sargarez 300 
17 04 02 aluminium 300 
17 04 03 glom 200 
17 04 04 cink 200 
17 04 05 vas es acel 300 
17 04 06 on 200 
17 04 07 femkeverek 300 
17 04 11 kabel, amely kOlonbOzik a 17 04 10-tol 180 

17 05 fold (ideertve a szennyezett teruletekrol szarmazo kitermelt 
foldet), kovek 6s kotrasi medd6 

17 05 04 fold es kevek, amelyek kOlOnbeznek a 17 05 03-tol 1 350 
17 06 szigeteloanyagokat és azbesztet tartalmazo epitoanyag 
17 06 04 szigetelo anyag, amely kCilOnbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-tol 1 450 
17 08 gipsz alapti epitoanyag 
17 08 02 gipsz-alapii epitoanyag, amely kalOnbOzik a 17 08 01-töl 2 850 
17 09 egy6b epitesi-bontasi hulladek 

17 09 04 kevert epitesi-bontasi hulladek, amely kOlOnbOzik a 17 09 01-tol, a 
17 09 02-tol és a 17 09 03-tol 20 800 

20 

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

20 01 elkUlonitetten gyfijtott hulladek frakcia (kiveve a 15 01) 
20 01 01 papir és karton 43 500 
20 01 02 Liveg 18 300 
20 01 08 biologiailag lebomlo konyhai es etkezdei hulladek 1 200 
20 01 10 ruhanemii 5 000 
20 01 11 textiliak 2 550 
20 01 13* oldoszerek 200 
20 01 14* savak 100 
20 01 15* lOgok 150 
20 01 17* fenykepeszeti vegyszer 50 
20 01 19* nOvenyvedo szer 170 
20 01 21* fenycsovek es egyeb higanytartalm0 hulladek 160 
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20 01 23* klor-fluor-szenhidrogent tartalmazO kiselejtezett berendezes 65 
20 01 25 etolaj és zsir 2 600 
20 01 26* olaj és zsir, amely kOlOnbozik a 20 01 25461 300 

20 01 27* 
veszelyes 	anyagokat 	tartalmath 	festekek, 	tintak, 	ragasztok 	és 
gyantak 450 

20 01 28 festekek, tintak, ragasztok es gyantak, amelyek kOlOnbOznek a 
20 01 27461 1 450 

20 01 29* veszelyes anyagokat tartalmazO mososzer 160 
20 01 30 mos6szerek, amelyek ktilonbeznek a 20 01 29-t61 1 125 

20 01 33* 
elemek es akkumulatorok, amelyek kOzOtt a 16 06 01, a 16 06 02 
vagy a 16 06 03 azonositO kOddal je101t elemek és akkumulatorok is 
megtalalhatOk 

685 

20 01 34 elemek es akkumulatorok, amelyek kOlOnbeznek a 20 01 33461 2 520 

20 01 35* 
veszelyes 	anyagokat 	tartalmazo, 	kiselejtezett 	elektromos 	és 
elektronikus 	berendezesek, 	amelyek 	kulOnbOznek 
a 20 01 21-tol és a 20 01 23461 

1 300 

20 01 36 kiselejtezett elektromos 	es elektronikus 	berendezesek, 	amelyek 
kOlOnbOznek a 20 01 21461, a 20 01 23-tO1 as a 20 01 35461 4 750 

20 01 37* veszelyes anyagokat tartalmazO fa 140 
20 01 38 fa, amely kCilOnbOzik a 20 01 37-t61 2 580 
20 01 39 miianyagok 20 050 
20 01 40 fennek 3 300 
20 01 41 kamenysepresbol szarmazo hulladek 1 000 

20 02 kertekbol es parkokbel szarmazo hulladek (a temetoi hulladekot 
is beleertve) 

20 02 01 biologiailag lebomIO hulladek 60 000 
20 02 02 talaj es kOvek 4 700 
20 02 03 egyeb, biologiailag lebonthatatlan hulladek 1 000 
20 03 egyeb telepiiiesi hulladek 
20 03 01 egyeb telepalesi hulladek, ideertve a vegyes telepOlesi hulladekot is 300 000 
20 03 02 piacokon kepzOdo hulladek 11 000 
20 03 03 uttisztitasbOl szarmazo maradak hulladek 1 500 
20 03 04 oldomedencebol szarmazo iszap 2 500 
20 03 06 szennyviztisztitasbOl szarmazo hulladek 1 000 
20 03 07 lomhulladek 47 600 
Osszesen: 885 585 

3.) Engedelyezett hullaclekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg terfilete:  

KOzszolgaltato hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseget Abaiijalpar, Abaujker, AbaUjlak, 
AbaUjszanto, Abaujszolnok, Abaqvar, Abod, Aggtelek, Alacska, Alsoberecki, AlsOdobsza, AlsOgagy, 
AlsOregmec, Alsoszuha, AlsOtelekes, Alsovadasz, AlsOzsolca, Arka, Arlo, Arnot, Arokto, AszalO, 
Baktakek, Balajt, Banhorvati, Banrave, Bask6, Becskehaza, Bekecs, Berente, Beret, Berzek, 
Bodroghalom, Bodrogkeresztur, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Bodvalenke, BOdvarakO, Bodvaszilas, 
Bogacs, BoldogkOUjfalu, BoldogkOvaralja, Boldva, Borsodbota, Borsodgeszt, Borsodivanka, 
Borsodnadasd, Borsodszentgybrgy, Borsodszirak, Bozsva, B6cs, BOkkabrany, aikkaranyos, 
BeikkmogyorOsd, BOIckszentkereszt, BOkkzserc, BOttOs, Csenyete, Cserepfalu, Cserepvaralja, 
Csernely, Csincse, Csobad, Csobaj, Csokvaomany, Damak, Debrete, Dedestapolcsany, Detek, 
Domahaza, DOveny, Dubicsany, Edeleny, EgerlOvO, Egerszog, EmOd, Encs, ErdObenye, Erdohorvati, 
Faj, Fancsal, Farkaslyuk, Felsoberecki, Felsodobsza, FelsOgagy, Felsokelecseny, Felsonyarad, 
Felsoregmec, Felsotelekes, Felsovadasz, Felsozsolca, Filkehaza, Fony, Forró, FulOkercs, FOzer, 
FOzerkajata, RizerkomlOs, Rizerradvany, Gadna, Gagyapati, Gagybator, Gagyvendegi, Galvacs, 
Garadna, Gelej, Gesztely, Gibart, Girincs, Golop, Gomersz616s, GOnc, GOncruszka, Gyorgytarlo, 
Halmaj, Hangacs, Hangony, Haromhuta, Harsany, Hegymeg, Hejce, Hej6baba, HejOkeresztOr, 
HejOkOrt, Hejopapi, Hejoszalonta, HercegkOt, Hernadbud, Hernadcace, Hernadkak, Hernadkercs, 
Hernadnemeti, Hernadpetri, Hernadszentandras, Hernadszurdok, Hernadvecse, Het, Hidasnerneti, 
Hidvegarda, Hollohaza, Homrogd, Igrici, Imola, Inancs, !rota, Izsofalva, Jakfalva, Jardanhaza, JOsvaf6, 
Kacs, KanO, Kany, Karcsa, Karos, Kazincbarcika, Kazsmark, Keked, Kelemer, Kenezlo, Keresztete, 
Kesznyeten, KiraId, Kiscsecs, Kisgy6r, Kishuta, Kiskinizs, Kissikator, Kistokaj, Komjati, Komloska, 
Kondo, Korlat, Kovacsvagas, KOrOm, Krasznokvajda, Kupa, Kurityan, Ladbesenyo, Lak, Legyesbenye, 
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Leh, Lenarddar6c, Litka, Mad, Makkoshotyka, Malyi, Malyinka, Martonyi, MegyaszO, Mera, Meszes, 
Mezocsat, Mezokeresztes, Mezokovesd, Mezonagymihaly, Mez6nyarad, Mezozombor, MikOhaza, 
Miskolc, MogyorOska, Monaj, Monok, MOcsony, Muhi, Nagybarca, Nagycsecs, Nagyhuta, Nagykinizs, 
Negyes, Nekerseny, Nemesbikk, Novajidrany, Nyekladhaza, Nyesta, Nyiri, Nyomar, Olaszliszka, 
Onga, Onod, Ormosbanya, Oszlar, Ozd, Pacin, Palhaza, Pamleny, Panyok, Parasznya, Pere, 
Perecse, Perkupa, PrOgy, Pusztafalu, Pusztaradvany, Putnok, Radostyan, Ragaly, Rakaca, 
Rakacaszend, Rasonysapberencs, Ratka, Regec, Repeshuta, Rudabanya, Rudolftelep, Sajobabony, 
Sajoecseg, Sajogalg6c, SajOhidveg, Sajoivanka, SajOkapolna, Sajokaza, SajOkeresztOr, Sajolad, 
SajOlaszl6falva, Saj6mercse, Sajonenneti, SajOOres, SajOpalfala, Saj6petri, Sajoplispoki, Saj6senye, 
Sajoszentpeter, SajoszOged, Sajovamos, Sajovelezd, Sely, Sarazsadany, Sarospatak, Seta, 
Satoraljaujhely, Selyeb, Serenyfalva, Sima, SOstOfalva, Szakacsi, Szakald, Szalaszend, Szalonna, 
Szaszfa, Szegi, Szegilong, Szemere, Szendro, Szendrolad, Szentistvan, Szentistvanbaksa, Szerencs, 
Szikszo, Szin, Szinpetri, Szirmabesenyo, Szomolya, Szegliget, SzOlosardo, Szuhafo, SzuhakellO, 
Szuhogy, Taktabej, Taktaharkany, Taktakenez, Taktaszada, -FaIlya, Tarcal, Tard, Tardona, 
Telkibanya, Teresztenye, Tibolddar6c, Tiszababolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszaladany, 
Tisza10c, Tiszapalkonya, Tiszatardos, Tiszatarjan, Tisza0jvaros, Tiszavalk, Tokaj, Tolcsva, Tomor, 
Tornabarakony, Tornakapolna, Tornanadaska, Tornaszentandras, Tornaszentjakab, Tornyosnemeti, 
Trizs, Ujcsanalos, Uppony, Vadna, Vagashuta, Vajdacska, Vamosujfalu, Varb6, Varb6c, Vatta, 
Vilmany, Vilyvitany, Viss, Viszlo, Vizsoly, Zadorfalva, Zalkod, Ziliz, Zubogy, Zsujta kOzigazgatasi 
terCileten vegezheti. 

4.) Telephelyek:  

3527 Miskolc, Beseny6i ut 26., KTJ: 102705983, 
hulladekgyiijto udvar: 3916 BodrogkeresztOr, 0172/33 hrsz., KTJ: 102593771, 

- hulladekgyOjto udvar: 3521 Miskolc, Bogancs u. 0156/22 hrsz., KTJ: 101811476, 
hulladekgyOjto udvar: 3671 Borsodnadasd, kOlterOlet 058/1 hrsz., KTJ: 102660936, 
hulladekgytlijto udvar: 3780 Edeleny, 050/3 hrsz., KTJ: 102546308, 

- hulladekgyilijto udvar: 3860 Encs, 543/12 hrsz., KTJ: 102586681, 
- hulladekgyiljt6 udvar: 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 65. 4752/3 hrsz., KTJ: 101857577, 
- hulladekgyiijto udvar: 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz., KTJ: 102546294, 
- hulladekgyiijto udvar: 3533 Miskolc, Lorantffy Zs. u. 33783/3 hrsz., KTJ: 101717237, 
- hulladekgyajtO udvar: 3433 Nyekladhaza, 0217/21 hrsz., KTJ: 102546319, 
- hulladekgyujto udvar: 3600 Ozd, 7997/3 hrsz., KTJ: 102660925, 
- hulladekgyiljto udvar: 3600 Ozd, 9255 hrsz., KTJ: 101863899, 

hulladekgyiljto udvar: 3630 Putnok, 0123/15 hrsz., KTJ: 102546342, 
hulladekgyujto udvar: 3980 Satoralja0jhely, 11021/8 hrsz., KTJ: 102593793, 
hulladekgyujto udvar: 3752 Szendr6, 0428/6 hrsz., KTJ: 102546331, 

- hulladekgyujto udvar: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7. 2150/11 hrsz., KTJ: 101717499, 
hulladekgyujtO udvar: 3800 SzikszO, 069/2 hrsz., 102546227, 

- hulladekgyiijto udvar: 3580 Tiszailjvaros, Perenyi Peter Ot 1144/39 hrsz., KTJ: 102160997. 

Bevezetenclo biztonsagi és eloviqyazatossagi intezkedesekre vonatkozo kovetelmenyek:  

1. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseget KOzszolgaltatO kizarolag a 
11/3. pontban felsorolt telepOlesek kOzigazgatasi terOleten vegezheti. 

2. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg vegzese saran be kell tartani a 
11/1. pontban es az 1. mellekletben kOzolt engedelyekben foglalt eloirasokat. 

3. KOzszolgeltatO hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatesi tevekenysege soren nem lepheti tul  
jelen haterozatban szereplo eves mennyisegeket. 

4. Ha a jogszabalyban foglalt Osszekeveresi tilalom ellenere a haztartasi, vagy a haztartasi 
hulladekhoz hason16 hulladek gyilijtesere szolgalo gyiijtoedenybe veszelyes hulladek keral, a 
KOzszolgaltatOnak a veszelyes hulladekot az elszallitast megelozoen, vagy a telephelyere 
tOrten6 beszallitast kOvetoen a nem veszelyes hulladekt61 el kell kOlOnitenie, ha erre a 
muszaki lehetosegei biztositottak. 

5. A minositesi engedely nem mentesit az egyeb engedelyek meglete alol, hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgeltatasi tevekenyseg megfele16 hulladekgazdalkodasi engedely birtokaban 
vegezheto. 
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6. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas soran atvett es szallitott hulladekok kizarOlag 
engedellyel rendelkezo hulladekkezela reszare adhatOak at az engedelyeben szereplo atvateli 
mennyiseg erejeig. 

7. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas teljesitese csak torvenyben vagy kormanyrendeletben 
meghatarozott esetekben szOneteltetheto vagy korlatozhato, valamint az ingatlanhasznalO 
keresere onkormanyzati rendeletben meghatarozott esetekben szOneteltetheto. 

8. KOzszolgaltatO az onkormanyzati hulladekgazdalkodasi kOzfeladat folyamatos ellatasarol 
gondoskodni kOteles a kOzszolgaltatasi terOleten. 

9. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas keretaben Kozszolgaltato kOteles az ingatlanhasznalO 
altal KozszolgaltatO szallitoeszkOzehez rendszeresitett gyujtoedenyben gyOjtOtt telepUlesi 
hulladekot, haztartasban kepzado zoldhulladekot, vegyes hulladekot, elkulOnitetten gyOjtOtt 
hulladekot OsszegyOjteni es elszallitani, a lomtalanitas kOrebe tartozO lonnhulladekokat az 
ingatlanhasznalOtol OsszegyOjteni, atvenni es elszallitani, valamint az altala uzemeltetett 
hulladakgyOjtO ponton, hulladekgyOjto udvaron gyOjtott vagy atveteli helyen atvett hulladekot 
OsszegyOjteni es elszallitani a mindenkori jogszabalyi eloirasok figyelembevetelevel. 

10. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kereteben KOzszolgaltato kOteles az elhagyott, vagy 
ellenorizetlen korOlmenyek kOzOtt elhelyezett hulladekot OsszegyOjteni, elszallitani, 
gondoskodni az elhagyott vagy ellenorizetlen kOrOlmenyek kOzOtt elhelyezett hulladek 
kezeleserOl, ha erre a telepOlesi Onkormanyzattal megkOtOtt hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatasi szerzOdese kiterjed. 

11. KOzszolgaltatonak gondoskodnia kell a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozo 
hulladek kezeleserol. 

12. Kozszolgaltatonak legalabb évente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanitas 
megszervezeserol, a lomtalanitas soran KbzszolgaltatOnak atadott vagy a kOzterOletre 
helyezett lomhulladek atvatelard, OsszegyOjteserol, elszallitasar61. 

13. Kozszolgaltato hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatason kivOli egyeb hulladekgazdalkodasi 
engedelyhez vagy nyilvantartasba vetelhez kOtOtt hulladekgazdalkodasi tevekenyseget kOteles 
Ogy megszervezni, hogy az a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseget ne 
veszelyeztesse. 

14. KOzszolgaltatO hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatason kivOli egyeb hulladekgazdalkodasi 
engedelyhez, illetve nyilvantartasba vetelhez kotatt hulladekgazdalkodasi tevekenysegebol 
szarmazo eredmanyet kOteles a kbzszolgaltatasra forditani. 

15. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kbrebe tartozO hulladakkal kapcsolatos nyilvantartasi 
és adatszolgaltatasi ketelezettsegek teljesiteserol a KozszolgaltatOnak gondoskodnia kell. 

16. KozszolgaltatO kOteles az ingatlanhasznalot folyamatosan tajekortatni az elkOlOnitett gyOjtes 
Osztenzese es hatekonysaganak nOvelese erdekeben jogszabalyban meghatarozott 
tartalommal es m6don. 

17. Kozszolgaltato koteles biztositani, hogy az ingatlanhasznalO a vegyes hulladek gyiljtesehez 
legalabb 2 kOlOnbOzo Ormartek0 gyOjtoedeny kOz01 valaszthasson. A gyOjtoecieny meretenek 
igazodnia kell az erintett ingatlanon kepz6dO hulladek mennyisegehez, valamint meg kell 
felelnie a hatalyos jogszabalyi elOirasoknak. 

18. KOzszolgaltato koteles a telepOlesi hulladek elkOlOnitett gyOjtesere szolgalo gyiljtOedenyt 
a gyOjtoedenyben elhelyezhetO hulladakfajtara es -jellegre vagy -tipusra utalo, egyertelmOen 
felismerheto es megkOlOnbOztethetO szinnel, valamint jelzessel vagy felirattal ellatni. 
A feliratnak tartosnak, jol lathatOnak es olvashatonak kell lennie. Ha a telepUlesi hulladekot 
hulladekgyOjto zsakban gyOjtik, a zsakot olyan szinnel, jelzessel vagy felirattal kell ellatni, 
amelybol egyertelmuen kider01, hogy a zsak milyen hulladekot tartalmaz. 

19. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kOrabe tartozO hulladek elszallitasat zarhato kontener 
vagy a kiporzast és kiszOrodast megakadalyozO, ideiglenes takaras0 kontener alkalmazasaval 
és az e felteteleket biztositO, az egyes hulladekfajtak atvetelere alkalmas felepitmennyel 
rendelkezO celgeppel, szallitOjarmOvel kell vegezni a kornyezet veszelyezteteset, 
szennyezeset, karositasat kizaro modon. 

20. KOzszolgaltatonak az elkOlOnitetten gyOjtOtt telepOlesi hulladekot szukseg szerinti 
gyakorisaggal, a vegyes tovabba mas fajtajO, jelleg0 vagy tipus0 hulladektol elkOlOnitve kell 
elszallitania. 

21. KOzszolgaltatOnak — ha jogszabaly elteroen nem rendelkezik — a vegyes hulladek 
OsszegyOjteserol es elszallitasarol hetente legalabb egy alkalommal gondoskodnia kell. 

22. KOzszolgaltatonak — jogszabalyban foglalt kivetellel — az ingatlanhasznalbtO1 legalabb 
a muanyag-, 	papir- es vegyes hulladekot hazhoz meno gyOjtesi rendszerben kell 
elszallitania. 
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23. Amennyiben KbzszolgaltatO hulladekgyujto udvart Ozemeltet, biztositania kell az egyes 
hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasanak és Ozemeltetesenek szabalyairOl sz616 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 
1. mellekleteben meghatarozott maanyag-, fern- és papirhulladek elkOlOnitett gyOjteset az 
altala Ozemeltetett hulladekgyOjto udvarban is. Ha az Oveghulladek elkOlOnitett gyOjteset a 
Kozszolgaltato hazhoz meno gyajtesi rendszer kereteben nem biztositja, az Oveghulladekot 
legalabb hulladakgyOjto udvarban és hulladekgyujtO szigeten kell atvennie. 

24. Ha a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kerebe tartozo hulladek Kozszolgaltato altal 
torteno atvetelekor, Osszegyajtesekor, elszallitasakor a hulladek a gyOjtoedenybal kiesik vagy 
kiszOrodik, a hulladek felszedeserd as elszallitasarol, valamint a ter-Wet megtisztitasar61 
KOzszolgaltatOnak haladektalanul gondoskodnia kell. 

25. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kbrebe tartozo hulladek ingatlanhasznalotol tOrteno 
atvetelet, Osszegyiljteset es elszallitasat vegza KOzszolgaltato gyiijtojarmOven munkat vagzO 
alkalmazottak Iconl legalabb egy jelenlevOnek a hulladek atvetelere, osszegyOjtesere 
vonatkozo alapfok0 szakirany0 kepesitessel kell rendelkeznie. 

26. KOzszolgaltatO az elkOlOnitetten gyOjtOtt hulladek hasznositasat vagy artalmatlanitasat 
megelozoen gondoskodik a hulladek valogatomiibe tOrteno elszallitasar61, valamint a 
hasznosithato Osszetevoknek elokeszito nnuvelet IR* tOrtenO valogatasard. 

27. Anyagaban kell hasznositani a valogatOmOben valogatott olyan hulladekot, amely anyaganak 
Osszetetele és minosege alapjan erre alkalmas. 

28. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas korebe tartozo hulladek hulladeklerakOban csak a 
jogszabalyban leirtak teljesalese eseten rakhatO le. 

29. KOzszolgaltatO hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenysege a masodlagos hulladekok 
kOz01 kizarolag a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kOreben OsszegyujtOtt, atvett, illetve 
elszallitott hulladekok kezelese soran kepzodo, tovabbi kezelest igenylo masodlagos 
hulladekokra terjedhet ki. 

30. KOzszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenysege soran 
maradektalanul be kell tartania a jogszabalyi eloirasokat. 

31. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzodes felmondasa eseten a felmondasi ido alatt 
Kozszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatast valtozatlanul el kell latnia. 

32. KbzszolgaltatO a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzOdesben, valamint 
jogszabalyban meghatarozott celok elerese erdekeben a hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatas ellatasara csak olyan kOzszolgaltatoi alvallalkozot vehet igenybe, amely a 
tevakenyseg ellatasahoz megfelelo hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezik az 
engedelyeben szereplO hulladekok tekinteteben az ott engedelyezett mennyiseg erejeig. 

33. KOzszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenysag ellatasahoz igenybe 
vett kOzszolgaltatoi alvallalkozoinak meg kell felelniuk a mindenkori jogszabalyi eloirasoknak. 

34. KOzszolgaltatOnak a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg ellatasahoz igenybe 
vett kOzszolgaltatOi alvallalkozOk szemelyeben, illetve a kOzszolgaltatOi alvallalkozok 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseget &into hulladekgazdalkodasi 
engedelyeiben bekOvetkezett valtozasokat a jogszabalyban eloirt hataridOn be101 be kell 
jelentenie. 

35. A minositesi engedely kiallitasanak alapjaul szolgalO feltateleknek a minositesi engedely 
idobeli hatalya alatt KozszolgaltatOnak folyamatosan meg kell felelnie. 

36. KOzszolgaltat6 kOteles a telepOlesi Onkormanyzat, az Onkormanyzatok tarsulasa, valamint a 
KoordinalO szery mint vagyonkezelo altal a reszere Ozemeltetesre atadott letesitmanyeket, 
eszkozOket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatassal erintett 
egyeb hulladekgazdalkodasi letesitmenyt Ozemeltetni. 

37. KOzszolgaltato kOteles a jogszabalyban foglalt elOirasoknak megfelelO Ogyfelszolgalatot 
mukodtetni.  

IV.  

Jelen minositesi engedely 2020. szeptember 30. napjaig hatalyos. 

V.  

Jelen adatvaltozas bejelentesi eljarasaban a Kormanyhivatal megallapitotta, hogy 30.000,- Ft, azaz 
harmincezer forint Osszeg0 eljarasi koltseg merOlt fel, amelyet KOzszolgaltatO megfizetett. 
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VI. 

A haterozat ellen kOzigazgatasi Oton tovebbi jogorvoslatnak helye nincs, az kezbesitessel veglegesse 
\talk, ellene kOzigazgatasi per indithatO — az okozott jogserelemre hivatkozessal — a kOzlestol 
szamitott harminc napon be101 a Fovarosi Tarvenyszeknek cimzett, de a Kormanyhivatalhoz 3 
peldenyban frasban benyOjtott keresettel lehet kerni. A birosag a pert targyalason kiv01 biralja el, a 
felek barmelyikenek kerelmere vagy ha szOksegesnek tartja targyalest tart. 

INDOKOLAS 

KerszolgaltatO 2017. augusztus 28-an NI. minOsitesi osztalyra vonatkozO minos1tesi engedely 
kiadasa iranti kerelmet nyOjtott be a Kormanyhivatalhoz. 

Kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg minositese iranti eljarasokert, 
valamint az igazgatasi jelleg0 szolgaltatesert fizetendo igazgatasi szolgaltatasi dijakrol sz616 71/2013. 
(VIII. 15.) VM rendelet 1. mellekletenek 2. a) pontjeban meghatarozott — I. minasitesi fokozat iranti 
kerelemre vonatkozo — 150 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette. 

A Kormanyhivatal a kereInnet megvizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekrol szOlo 2012. evi 
CLXXXV. tOrvenyben (a tovabbiakban: Ht.), a hulladekgazdalkodasi kerszolgaltatasi tevekenyseg 
minOsiteserOl szOk5 2013. evi CXXV. tervenyben (a tovabbiakban: Mtv.), a hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatas vegzesenek felteteleirol szOIO 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: 
385/2014. Korm. rendelet) foglalt tartalmi és formai eloirasoknak, valamint KOzszolgaltatO altal 
kerelmezett minositesi osztaly kavetelmenyeinek - hianypotlast kOvetoen - megfelelt. 

A Kormanyhivatal vizsgalta, hogy KOzszolgaltato nonprofit gazdasagi tarsasag, valamint megfelelo 
hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezik. Kozszolgaltato nyilatkozatot tett, hogy Onkormanyzati 
adohatosaggal szemben kortartozasa nincs, valamint benyOjtotta az ellami adOhatOsag 30 napnal 
nem regebbi igazolasanak masolatat arra vonatkozOan, hogy KOzszolgaltatonak az Miami 
adohatOsagnal lejert kaztartozasa nincs. 

KOzszolgaltatO nyilatkozott, hogy olyan hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezo gazdalkodO 
szervezetnek minos01, amelyben a telepOlesi Onkormanyzatok, valamint Onkormanyzati tarsulasok a 
szavazatok tObbsegevel tulajdoni hanyaduk alapjan kOzvetve rendelkeznek, és a tarsasag 
tulajdonosakent jogosultak arra, hogy a vezeto tisztsegviselok és a felOgyelobizottsag tagjai tObbseget 
megvalasszak vagy visszahivjek. 

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozo hulladekok fajtaja, tipusa, jellege, mennyisege, 
valamint Osszetetele — az Mtv. 8. § (2) bekezdes f) pontjat figyelembe veve — a hulladekjegyzekreil 
szOla 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapjan kerult meghaterozasra. 

Kormanyhivatal az engedelyezesi &Ares sorer) vizsgelta, hogy KOzszolgaltatO altal a 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasba bevonni kivant hulladekok tipusa és mennyisege 
Kozszolgaltato hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan biztositott. 

A 385/2014. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdesenek 2. és 3. pontjai alapjan: 

„2. hulladOkgazdalkodasi keizszolgaltatas kOrebe tartozO hulladek: a hulladekrol sz616 2012. evi 
CLXXXV. WI/6,7y (a tovabbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdOs a)-d) pontjaban meghatarozottak szerint 
OsszegyOjtOtt, Otvett, illetve elszallitott hulladek, ideertve az ilyen hulladek kezelesebal szarmazO 
masodlagos hulladekot is; 
3. masodlagos hulladek: a hulladekgazdalkodasi keizszolgaltatas kOrebe tartozO hulladek kezelese 
soran kepzeida, tovabbi kezelest igOnylO maradek hulladek;" 

A Ht. 42. § (1) bekezdes a)-d) pontjai alapjan: 

„A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kereteben a kOzszolgaltatO: 
a) az ingatlanhasznalcik Oita' a kOzszolgaltatO szallitOeszkeizehez rendszeresitett gyOjtoedenyben 
gyOjtOtt telepulesi hulladekot az ingatlanhasznalOktO1 OsszegyOjti 6s elszallitja - ideertve a 
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haztartasban kepzOdo zOldhulladek, vegyes hulladek, valamint az elkuldnitetten gyajtott hulladOk 
OsszegyOjteset Os elszallitasat is, 
b) a lomtalanitas ;Wale tartozO lomhulladekot az ingatlanhasznaloktol OsszegyOjti, illetve atveszi es  

c) az altala iizemeltetett hulladOkgyOjtO ponton, hulladekgyOjtO udvaron gyujtott vagy atvOteli helyen 
atvett hulladekot OsszegAti és elszallitja, 
d) az elhagyott, illetve ellenOrizetlen kOralmenyek kOzeitt elhelyezett hulladekot OsszegyOjti, 
elszallitja es gondoskodik a hulladek kezeleserol, ha erre a telepalesi Onkormanyzattal megkOtOtt 

16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 16 06 05 azonositO kodu hulladekok engedelyezeset is. Fenti 
hulladekok a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melleklete alapjan hulladekgyCijto udvarban 
gyOjtheto hulladekok. KOzszolgaltato nem Ozemeltet hulladekgyiijtO udvart, valamint kerelmehez nem 
csatolt hulladekgyajto udvar Gzemeltetesere vonatkozo — sajat, vagy alvallalkozO nevere szolo —
hulladekgazdalkodasi engedelyt, ezert a Kormanyhivatal Kozszolgaltato ezen hulladekokra vonatkozO 
kerelmet elutasitotta. 

KozszolgaltatO a minositesi engedelykerelmeben [Kerte a 17 05 06 azonosito kOdO hulladek 
engedelyezteteset is, de a jogszabalyi eloirasok alapjan a 17 05 06 azonositO kodu hulladek nem 
tartozik a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe, ezert a Kormanyhivatal KerszolgaltatO ezen 
hulladekra vonatkozO kerelmet elutasitotta. 

A Kormanyhivatal PE/KTF/7180-4/2017. Ogyiratszam6 engedely kiadasaval KfizszolgaltatOt A/I. 
minositesi osztalyba sorolta es reszere a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg 
vegzesere vonatkozo minositesi engedelyt adott ki. 

Kozszolgaltato 2020. jCilius 23. napjan a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban tOrteno 
valtozas miatti adatvaltozasi bejelentest tett a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenysegbe 
bevont hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, a hulladekok tipusaban és mennyisegeben, a 
telephelyekben, valamint a kozszolgaltatoi alvallalkozok hulladekgazdalkodasi engedelyeiben 
bekbvetkezett valtozasok tekinteteben. 

Kozszolgaltato a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott — Kozszolgaltato 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban tOrteno valtozas eseten szOkseges — 30.000,- Ft 
igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette. 

A Kormanyhivatal megallapitotta, hogy a minositesi engedelyben szereplo, a hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatasi tevekenysegbe bevont hulladekok mennyisegere, tipusara, a kozszolgaltatasba 
bevont telepOlesekre, telephelyekre KOzszolgaltato, valamint a kerszolgaltatOi alvallalkozOk 
hulladekgazdalkodasi engedelyei kiterjednek. 

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelentesi eljaras soran megallapitotta, hogy Kozszolgaltato 
PE/KTF/7180-4/2017. Ogyiratszamon kiadott minositesi engedellyel rendelkezik. 

Az Mtv. 17. § (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal Oj minositesi engedelyt adott ki KOzszolgaltato 
reszere, es az engedely kiadasaval egyidejCileg a PE/KTF/7180-4/2017. Ogyiratszamon kiadott 
minositesi engedelyt visszavonta. 

KOzszolgaltato koteles a minositesi engedely kiallitasanak alapjaul szolgalo felteteleknek az engedely 
idobeli hatalya alatt folyamatosan megfelelni, igy kOteles a minositesi engedelyben feltUntetett, a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevont hulladekok tipusara és mennyisegere vonatkozo 
felteteleket folyamatosan biztositani. 

A hatarozat rendelkezo reszenek III. pontjaban foglalt eloirasok az alabbiakon alapulnak: 

1. pont az Mtv. 8. § (2) bekezdes c) pontja alapjan. 

- 	

2. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
3. pont az Mtv. 8. § (2) bekezdes f) pontja alapjan. 
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hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzadese kiterjed," 

KOzszolgaltatO minositesi engedelykerelmeben kerte a 02 01 
08 04 10, 09 01 07, 09 01 08, 09 01 10, 09 01 12, 16 01 15, 16 

04, 08 01 12, 08 01 18, 08 03 18, 
01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 



4. pont a 385/2014. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan. 
- 5. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 

6. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
7. pont a Ht. 34. § (8) bekezdese alapjan. 

- 8. pont a Ht. 41. § (1) bekezdese alapjan. 
9. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes a), c) es d) pontjai alapjan. 
10. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes e) pontja alapjan. 
11. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes f) pontja alapjan. 
12. pont a Ht. 44. § (1) bekezdese alapjan. 
13. pont a Ht. 42. § (5) bekezdese alapjan. 

- 14. pont a Ht. 42. § (5) bekezdese alapjan. 
- 15. pont a Ht. 66. § (1) bekezdese alapjan. 
- 16. pont a 385/2014. Korm. rendelet 6. § alapjan. 

17. pont a 385/2014. Korm. rendelet 7. § alapjan. 
- 18. pont a 385/2014. Korm. rendelet 8. § (1) es (2) bekezdese alapjan. 
- 19. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdese alapjan. 
- 20. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdese alapjan. 
- 21. pont a Ht. 42. § (1) bekezdese b) pontja alapjan. 

22. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (4) bekezdese alapjan. 
23. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (5) bekezdese alapjan. 
24. pont a 385/2014. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdese alapjan. 
25. pont a 385/2014. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdese alapjan. 
26. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdese alapjan. 
27. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdese alapjan. 

- 28. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (3) bekezdese alapjan. 
- 29. pont a 385/2014. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdes 2. es 3. pontjai alapjan. 

31. pont a Ht. 37. § (2) bekezdese alapjan. 
- 32. pont a Ht. 41. § (3) bekezdese és a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
- 33. pont a Ht. 41. § (3) bekezdese és a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 

34. pont az Mtv. 11. § és a Ht. 41. § (3) bekezdese alapjan. 
- 35. pont az Mtv. 10. § alapjan. 

36. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes g) pontja alapjan. 
37. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes h) pontja és a Ht. 53. §-a alapjan. 

A hatarozat rendelkezo reszenek IV. pontjaban foglalt idobeli hataly a PE/KTF/7180-4/2017. 
Ogyiratszam6 minositesi engedely es az Mtv. 9. § (4) bekezdese alapjan kerCilt meghatarozasra. 

Ha Kozszolgaltato az engedelyezett tevekenyseget az engedely idobeli hatalyanak lejartat kOvetien is 
folytatni kivanja, akkor az Mtv. 13. § (1) bekezdese alapjan a minositesi engedely hatalyanak lejarta 
elott legkesobb 90 nappal benyujtott kerelmevel kezdemenyezheti a minositesi engedely hatalyanak 
meghosszabbitasat. A minOsItesi engedely hatalyanak meghosszabbitasarol szolo hatarozat 
veglegesse valasaig a kereInnezo a hatalyos - korabbi - minositesi engedely alapjan vegezheti a 
tevekenyseget. 

Ha KOzszolgaltato szemelyeben, vagy hulladekgazdalkodasi tevekenyseget nem erinti adataiban 
olyan valtozas kOvetkezik be, amely a kiadott minositesi engedely adatanak megvaltortatasat igenyli, 
akkor az Mtv. 11. § (1) bekezdese szerint Ktizszolgaltato a valtozas bektivetkezesetol szamitott 
15 napon be101 adatvaltortatasi kerelmet nyOjt be. A kerelemhez csatolni kell az adatvaltozast igazol6 
okiratot. 

Ha KOzszolgaltatO hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban olyan valtozas kOvetkezik be, 
amely a minositesi osztalyba sorolasat nem erinti, KOzszolgaltato e tenyt a valtozas bekovetkezesetol 
szarnitott 15 napon be101bejelenti. 

Ha KOzszolgaltato az Mtv. 11. § szerinti adatvaltozasra vonatkozo bejelentesi ketelezettsegenek 
hataridoben nem tesz eleget, a minOsito az Mtv. 15. § (1) bekezdese alapjan KOzszolgaltatOt 
50 000 forint Osszegu birsag megfizetesere kOtelezi, es hatarido tilizesevel felszOlitja az adatvaltozas 
bejelentesere. 
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KOzszolgaltato a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasanak megszOntetaset, befejezeset —
a megszOntetest, befejezest megelOzOen legalabb 30 nappal — a Kormanyhivatalnak a 
hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hatOsagi engedelyezeserol 
szolo 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 14. § 
(2) bekezdese alapjan bejelenti. 

A Kormanyhivatal felhivja KOzszolgaltatO figyelmet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alabbi 
rendelkezesere: 

„15. § (1) A kOmyezetvOdelmi hatOsag az engedelyt hivatalbol visszavonhatja, ha 
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi és 
adatszolgaltatasi kotelezettsegekrOl sz616 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 
b) megallapitja, hogy a kerelmez6 a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett és az enged6ly 
kiadasat ez erdemben befolyasolta, 
c) az engedOly jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltakt61 eltOr6 modon gyakorolja, vagy 
d) az engedely jogosultja a hatosagi ellenorzest akadalyozza. 
(2) A kOmyezetvedelmi hatOsag az engedOlyt hivatalb61 visszavonja, ha 
a) az engedely megadasahoz elOirt feltOtelek mar nem allnak fenn, 
b) az engedely jogosultja az engedelyezett hulladOkgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt 
megsztinteti, valamint 
c) a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kornyezet veszOlyeztetesevel, szennyezesOvel, 
karositasaval jar. 
(3) A kOmyezetvedelmi hatOsag az engedely visszavonasa eseten hatarozataban meghatarozza a 
tevekenyseg felhagyasara, valamint szOkseg eseten a monitoringra, utOgondozasra vonatkozo 
kOvetelmenyeket." 

Az Mtv. 16. § szerint: 

„(1) A minositO a minOsitesi engedelyt visszavonja, ha a kerelmez6 
a) a 13. § (3) bekezdesOben vagy 
b) a 14. § (2) bekezdeseben 
foglalt felhivasnak hataridOn be101 nem tesz eleget. 
(2) A minOsitO a minOsitesi engedelyt akkor is visszavonja, ha a minOsites megadasahoz &Old 
feltetelek mar nem allnak fenn." 

A Ht. 84. § (1) és (2) bekezdese szerint: 

„(1) A kOmyezetvedelmi hatOsag az e tbrvenyben, valamint más jogszabalyban meghatarozott 
elOirasok teljesitese erdekOben a hulladekbirtokost, a hulladek tulajdonosat, illetve a 
kOmyezethasznalot kOtelezi 
a) a jogszabalyban foglalt vagy hatosagi hatarozatban elOirt kOtelezettsOgeinek betartasara, illetve 
a jogsertO allapot megszOntetOsere, ha az abban foglalt eloirasokat a hulladek birtokosa, 
tulajdonosa, illetve a kOmyezethasznal6 megszegi, teljesalesaket elmulasztja, illetve a 
hulladekgazdalkodasi engedelyhez vagy a minOsitesi engedelyhez k6t6tt tevekenyseget az 
engedOlytOl, a nyilvantartasba vOtelhez kOtOtt tevekenyseget a nyilvantartast61 elter6 m6don 
gyakorolja; 
b) a kOrnyezetet veszelyeztetO, szennyez6, illetve karositO tevekenyseg felfuggesztesere, 
abbahagyasara, az eredeti allapot helyreallftasara; 
c) a kOmyezet szennyezese eseteben olyan intezkedes megtetelOre, amely a kOmyezetszennyezOst 
csOkkenti vagy megsztinteti, a kOmyezet karosodasat kizarja. 
(2) A kOmyezetvOdelmi hatOsag - az (1) bekezdesben foglaltakon talmenOen - felfuggeszti, 
korlatozza vagy megtiltja a hulladekgazdalkodasi engedelyhez, minOsitesi engedelyhez kOtOtt 
tevekenyseg engedelyt61 elter6 vagy engedOly 	valamint a nyilvantartasba vetelhez kOtOtt 
tevekenyseg nyilvantartastol elter6 vagy nyilvantartas 	folytatasat. A hatarozat azonna/ 
vegrehajthatOva nyilvanithat6." 

A Ht. 86. § (1) bekezdes a) es b) pontjai szerint: 

„Az a termeszetes vagy jogi szemely, egyeni vallalkozO, tovabba jogi szemOlyiseggel nem rendelkez6 
szervezet, aki (amely) 
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a) a hulladekgazdalkodassal kapcsolatos jogszabaly, kOzvetlenal alkalmazand6 uni6s jogi aktus vagy 
hatosagi hatarozat elOirasait megserti, 
b) hatosagi engedelyhez, hozzajarulashoz, nyilvantartasba vetelhez vagy bejelenteshez kOtOtt 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget engedely, hozzajarulas, nyilvantartasba vetel vagy bejelentes 

tovabba attol elterOen vegez, 1...] 
azt a kOmyezetvedelmi hatosag a hulladekgazdalkodasi birsag merteker61, valamint kiszabasanak és 
megallapitasanak mOdjard sz616 kormanyrendelet szerint hulladekgazdalkodasi birsag megfizetesere 
kOtelezi." 

A Ht. 2. § (1) bekezdes 37. pontja szerint: 

„kOzszolgaltatO: az a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg minositesOrOl szOIO tOrvOny 
szerint minOsitett nonprofit gazdasagi tarsasag, amely a teleptilesi Onkormanyzattal kOtott 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzOdOs alapjan hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatast tat  
el;" 

A Ht. 33. § szerint: 

„(1) A telepulesi Onkormanyzat az Onkormanyzati hulladekgazdalkodasi kOzfeladat ellatasat a 
kOzszolgaltatOval k6t6tt hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzOdes Citjan biztositja. 
(2) A telepOlesi Onkormanyzat az Onkormanyzati hulladekgazdalkodasi kOzfeladat ellatasara 
kozbeszerzesi eljarast folytat le, kivOve, ha a kOzbeszer-zesekrol sz616 tOrveny (a tovabbiakban: Kbt.) 
szerint nem kell kozbeszerzesi eljarast lefolytatni, a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzOdes 
megkOtese nem tartozik a Kbt. alkalmazasi kOrebe, vagy ha a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi 
szerzOdes megkOtese a Kbt. szerinti kiveteli korbe esik. 
(3) A felhivasban az ajanlatkerO meghatarozza, hogy a kOzbeszer-zesi eljaras soran milyen, a 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg minositeserOl szOIO torveny szerint osztalyba 
sorolt gazdasagi szereplOk tehetnek ajanlatot vagy nyajthatnak be reszveteli jelentkezOst." 

A Kormanyhivatal felhivja KOzszolgaltato figyelmet, hogy a Ht. 90. § (8) bekezdese ertelmeben 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatast csak az a nonprofit gazdasagi tarsasag vegezhet, amely a 
telepDlesi Onkormanyzattal 2013. januar 1. napjat kevetoen hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi 
szerzadest kOtOtt. 

A Kormanyhivatal KozszolgaltatOt MIN_142/2017. szamon nyilvantartasba vette. 

Jelen adatvaltozasi eljarasban az Mtv. 11. §-a alapjan az ugyintezesi hatarido 30 nap. 

EngedelyestOI a kerelem 2020. jOlius 23. nap* erkezett a Kormanyhivatalhoz. Az Ogyintezesi 
hataridan be101 a Kormanyhivatal a dOntes kOzleserOl intezkedett. 

A Kormanyhivatal hataskbre es illetekessege a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § es 10. § 
f) pont.* alapul. 

Az Akr. 124. § valamint az eljarasi kOltsegekrol, az iratbetekintessel Osszekiggo koltsegteritesr61, a 
kOltsegek megfizeteserol, valamint a kOltsegmentessegrOl sz616 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 
1. § (1) bekezdes 2. pontja alapjan eljarasi kaltseg az igazgatasi szolgaltatasi dij. 

A fentiek ertelmeben a Kormanyhivatal az eljarasi koltsegrol a rendelkeza reszben foglaltak szerint 
dentOtt. 

A Kormanyhivatal a minositesi engedelyt a Ht. 62. § (2) bekezdese es az Mtv. 8. § (1) bekezdese 
valamint a 17. § (2) bekezdese alapjan adta ki, figyelemmel az Akr. 80. § es 81. §-aiban foglaltakra. 

Jelen hatarozat birosagi fe101vizsgalatanak lehetoseget az Akr. 114. § (1) bekezdese biztositja. 
A Favarosi TOrvenyszek illetekesseget Kormanyhivatal a kOzigazgatasi perrendtartasrol sz(516 
2017. evi I. tOrveny (tovabbiakban: Kp.) 4. § (1) bekezdese es 13. §-a alapjan allapitotta meg. 
A keresetlevel benyujtasanak helye es ideje a Kp. 39. § (1) bekezdese alapjan kerOlt meghatarozasra. 
A targyalas tartasa iranti kerelem lehetosegerol valO tajekortatas a Kp. 77. §-an alapul, amely szerint 
ha egyik fel sem ken targyalas tartasat, es azt a birOsag sem tartja szOksegesnek, a birOsag 
targyalason kivul hataroz. Targyalas tartasat a felperes a keresetlevelben az alperes a vediratban 

Orszagos KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Faosztaly 	 14 
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kerheti. Ennek elmulasztasa miatt igazolasi kerelemnek nincs helye. Az elektronikus Ogyintezesre 
kOteles szernelyek kOret az elektronikus Ogyintezes és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairol 
szolo 2015. evi CCXXII. torveny 9. §-a hatarozza meg. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § alapjan 
az orszagos illetekessegii kornyezetvedelnni hatosag a Kormanyhivatal. 

Jelen hatarozat az Akr. 82. § (1) bekezdese alapjan a kOzlesevel vegleges. 

Budapest, 2020. augusztus 19. 

Dr. Tarnai Richard kormanymegbizott 

neveben es megbizasabol: 

dr. Dobrai Balazs 
osztalyvezeto 

Kapjak: Ugyintezoi utasitas szerint. 
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A PE/KTFO/03748-6/2020. Ogyiratszarnu engedely 1. szarnu melleklete 

Bevont kOzszolgeltatOi alvellalkozok:  

MiReHu Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Korlatolt Felelossegti 
Tarsasag (szekhely: 3527 Miskolc, JOzsef Attila utca 65., KUJ: 103165710) 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00675-2/2018. ugyiratszamon, a F6osztaly altal 
BO/16/14731-4/2016. ugyiratszamon modositott, 4360-10/2015. Ugyiratszamon kiadott 
veszelyes hulladekok szallitasara és gyujtesere vonatkozo engedely alapjan, 

• a Kormanyhivatal altal PE/KTFO/01361-8/2020. ugyiratszamon kiadott veszelyes 
hulladekok orszagos szallitasara vonatkozO engedely alapjan, 

• a Kormanyhivatal altal PE/KTFO/01729-6/2020., PE/KTFO/01431-2/2019., 
PE/KTFO/02452-18/2018. Ugyiratszamokon modositott, PE/KTFO/02452-12/2018. 
ugyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok orszagos szallitasara vonatkozO 
engedely alapjan, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00679-2/2018. Ugyiratszamon modositott, 
BO-08/KT/11523-9/2017. ugyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok gyiijtesere 
vonatkozO engedely alapjan, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal eltal BO-08/KT/00671-2/2018. Ugyiratszamon modositott, 
BO-08/12220-9/2017 ugyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok gyilijtesere 
vonatkozo engedely alapjan. 

Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi KozszolgaltatO Nonprofit Korlatolt Felelossegii 
Tarsasag (szekhely: 3916 Bodrogkeresztur, 0172/37., KUJ: 103214177) 

• a Miskolci Jarasi Hivatal eltal BO/32/01307-5/2020., BO-08/KT/01221-3/2020. 
Ugyiratszamokon modositott, B0-08/KT/07849-8/2019. Ugyiratszamon kiadott nem 
veszelyes hulladek szallitasara es gyCljtesere vonatkoz6 engedely alapjan, 

• a Kormanyhivatal eltal PE/KTF/8235-8/2017. Ugyiratszamon kiadott veszelyes hulladekok 
orszagos szallitasara és gyajtesere vonatkozo engedely alapjan, 

- ZV Zold Volgy Nonprofit Korlatolt Felelosseg0 Tarsasag (szekhely: 3720 Saj6kaza, 
082/21.hrsz., KUJ: 103212667) 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00286-8/2020. ugyiratszamon kiadott nem 
veszelyes hulladekok gyOjtesere vonatkoz6 engedely alapjan, 

• a Kormanyhivatal eltal PE/KTFO/00164-1/2020., PE/KTFO/00289-4/2019., 
PE/KTFO/00289-2/2019., PE/KTFO/02151-7/2018. Ugyiratszamokon modositott, 
PE/KTF/7025-8/2017. ugyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok orszagos 
szallitasara vonatkoz6 engedely alapjan. 
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