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BORSOD-ABAUFZEMPLEN MEGYEI 
KORMANYH1VATAL 

Ogyiratszam:130/32/02251-8/2020. 

Ogyinteza: Beregi Livia 

Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a 3433 Nyekladhaza 0217/21 hrsz. alatti 

telephelyen, 	mint 	hulladekudvarban 

tOrtena veszelyes hulladekok gyOftesere 

vonatkoze hulladekgazdalkodasi engedely 

Hiv. szam: 

Ogyintezojuk: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

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

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

a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok  

gydjtesere  

(hulladekgyiljto udvarban gyikitokent tortend atvetelere) 

vonatkozo 

hulladekgazdalkodasi engedelyt megadom. 

II. Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg fabb jellemzoi 

1. 	Az engedelves azonosito adatai 

Neve: 	 BMH Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltato 

Nonprofit Kft. 

KSH azonosito: 	25975936-3821-572-05 

Szekhely: 	 3526 Miskolc, BesenyOi Ot 26. 

KCIJ: 	 103542715 

Telephely: 	 3433 Nyekladhaza 0217/21 hrsz. 

KTJ: 	 102546319 

Telep engedely— 

nyilvantartasi szarna: 133/2020. (Kiadmanyoz6: Miskolc Megyei Jog0 Varos JegyzOje) 

A hatarozat szama: 910281-1/2020. 

KOrnyezelvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztaly 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517.300 Fax. (36-46) 517-399 

E-mail: komvezet.fo.miskolcftborsod.gov,hu  
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Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenvseq 

Megnevezese  gyiijtes a hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny (Ht.) 

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

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

tOrteno elszallftas celjabol; a gy(ijtes magaban foglalja a hulladek elozetes valogatasat es el6zetes 
tarolasat is. 

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

a hulladekbirtokostol, illetve hulladekgazdalkodasi letesitmenyekbOlosszegyajti, atveszi. 

TerUleti hatalva: az engedelyes 3780 Edeleny 050/3 hrsz. alatti telephelye (hullaclekgyOjto udvar). 

Hulladektipusok es -mennyisegek (kizarolag a hatjegyil kodszamokkal megje101tek) 

Azonosith 
kid Hul!acidic megnevezese Mennyiseg 

(Uev) 

08 

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

08 03 nyomdafestekek gyartasab61, kiszerelesebol, forgalmazasab61 
	  es felhasznalasabol szarmaz6 hulladek 
08 03 17* veszelyes anyagokat tartalmazo, hulladekka valt toner 5 
09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykepeszeti ipar hullacleka 

09 01 11* 
egyszer hasznalatos fenykepezogep, amely a 16 06 01, a 16 
06 02 vagy a 16 06 03 azonosito koddal je101t tetelekhez 

	  tartozo aramforrast is tartalmaz 
5 

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

13 02 motor-, hajtomii- es kenoolaj hulladek 

13 02 05* asvanyolaj 	alar], 	klOrvegyuletet 	nem 	tartalmazo 	motor-, 
hajtornii- es kenoolaj 15 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtomu- es kenoolaj 10 
13 02 07*  biologiailag kOnnyen lebom16 motor-, hajtorni.)- es kenoolaj 5 

15 
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

	  TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 

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

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

15 01 11* 
veszelyes, szilard por6zus matrixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 
fernb61 	keszOlt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	kiUrelt 
hajtogazos palackokat 

10 

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szallitas) 	kUlOnbOzo 	terOleteirol 	szarmaz6 
hulladekka valt gepjarmu (ideertve a terepjar6 jam:Wet is), a 
hulladekka 	\fait 	gepjarmii 	bontasab61, 	valamint 
karbantartasabOl 	szarmazo 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
focsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 07* olajszuro 10 
16 01 13* fekfolyadek 10 
16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmazo fagyall6 folyadek 10 
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16 06 elemek es akkumulatorok 
16 06 01* olomakkumulatorok 20 

20 

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, 
IPARI 	ES 	INTEZMENY1 	HULLADEK), 	IDEERTVE 	AZ 
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS 

20 01 elkOlOnItetten gyojtott hulladek frakciok (kiveve a 15 01) 
20 01 13* oldoszerek 
20 01 14 savak 5 
20 01 15 lugok 5 
20 01 19* nOvenyvecla szer 5 
20 01 21* fenycsOvek es egyeb higanytartalmu hulladek 5 
20 01 26* olaj es zsir, amely kOlonbOzik a 20 01 25-tel 25 

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

15 

20 01 29* veszelyes anyagokat tartalmazd mosOszer 10 

20 01 33* 
elemek es akkumulatorok, amelyek kbzott a 16 06 01, a 16 06 
02 	vagy 	a 	16 06 	03 	azonosito kOddal je101t elemek es 
akkumulatorok is megtalalhatok 

50 

20 01 35* 
veszelyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos es 
elektronikus berendezesek, amelyek klilOnboznek a 20 01 21- 
WI es a 20 01 23461 

90 

A gyCijtOkent atveheto veszelyes hulladekok osszes mennyisege 330 Vey. 

A tevekenysed muszaki es kornyezetvedelmi leirasa a benyOjtott dokumentacioban foolaltak  

szerint.  

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

a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok gyiljtesevel foglalkozik. 

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

veszelyes es nem veszelyes hulladekgazdalkodasi engedely koteles gyi.ljtese, hasznositasa es 

artalmatlanitasa bejelenteshez kOtOtt ipari tevekenysegekre vonatkozoan — 910281-1/2020. szarnO 

irata szerint 133/2020. szamon nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szUkseges infrastruktOraval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere a veszelyes hulladekokat a hulladekok termeloi, illetve engedellyel 

rendelkezo szervezetek szallitjak be. 

A hulladekok atvetelt megelozoen szemrevetelezesre keriAnek. Az atveteli kOvetelmenyeknek nem 

megfelelo hulladekok atvetele megtagadasra kerul. 

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

egyeb bizonylatok kiallitasara, valamint a hulladekok nyilvantartasba vetelere. 

A veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg Osszegyuleseig tOrtenti elozetes tarolasa 

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

femkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyujtoedenyzetekben tOrtenik. 

A tarolohelyen a szaseges kOzlekedesi Otvonalak/gyOjtoterek a gyajtesre, tarolasra tervezett 

hulladekok mennyisegevel aranyosan kerUltek kijeltilesere Ogy, hogy azok az anyagmozgatO 

gepekieszkOzOk szamara jol megkOzelithetok legyenek. 
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A hulladekgyOjto udvar uzemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal 	KOrnyezetvedelmi 	es 	Termeszetvedelmi 	FOosztalya 
80/32/02248-3/2020. szam0 hatarozataval jOvahagyta. 

A veszelyes hulladekokkal vale) nnOveletekhez az ADR felszereles rendelkezesre all. 

A szallitasra valO elokeszites, atcsomagolas, rakodas az ADR (Veszelyes Aruk NemzetkOzi KOzuti 

Szallitasard Sz616 Eur6pai Megallapodas) szabalyai szerint tertenik. 

A tevekenyseg vegzesehez szukseges munkavedelmi eszkOzOk biztosftottak. Az alkalmazottak 

foglalkozas-egeszsegOgyi ellatasa, kOlOn szerzodes alapjan tortenik. 

Engedelyes kornyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztosltassal rendelkezik. 

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

(havariaterv, tuzvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a muszaki 

eszkOzbk rendszeres ellenorzesevel kivanja megelozni a kOrnyezeti veszelyhelyzetek kialakulasat 

es a kOrnyezeti elemek szennyezeset. 

5. 	A telephely bezarasanak feltetelei 

A telephely bezarasanak szandekat, annak tervezett hatarnapjat megelOzoen legalabb 

60 nappal irasban be kell jelenteni a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal 

Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalyanak. 

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

sorer) keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kOrnyezetvedelmi hatOsag altal feljogositott 

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

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

kovetkezteben a kOrnyezetet ert karos hatasokat, amely alapjan a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal Kc5rnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya megallapftja az esetlegesen 

elvegzendo vizsgalatok Vic-et es a tovabbi teendoket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektol eltero okbol szOnik meg, 

a hulladekok teljes kor0 atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kOveto kOrnyezetallapot 

bemutatasara vonatkozO kOtelezettsegek - az elOzoekben reszletezettek szerint - valtozatlan 

formaban fennallnak. 

III. 	Eloirasok 

a) Kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskOrben:  

- Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizarOlag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt veszelyes 

hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett modon es helyszinen tOrteno gyOjteset lehet 

vegezni. 

- A gyujtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi muvelet nem vegezheto. 

Jelen engedely kizardag azok egysegrakomany mennyiseg OsszegyOleseig tarteno ideiglenes 

tarolasara es telephelyen tOrtenO mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve tarolohelyen tOrteno 

elhelyezesere) jogosit. 

- A tevekenyseg 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 k6d szerint azonositott 

hulladek szallitasara vonatkozo feljogositasaval. 

Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kOrnyezetterhelest elOidezo, a kOrnyezet 

veszelyezteteset es szennyezodeset kizard modon vegezheti. 

A hulladekgyOjto udvar csak kozszolgaltato altal OzemeltethetO. A hulladekgazdalkodasi 

kozszolgaltatas kOrebe tartoz6 hulladekok kizarOlag hatalyos kOzszolgaltatasi engedely 

birtokaban vehetok at. 

Az atveteli kOvetelmenyeket nem kielegito hulladek atvetelet meg kell tagadni. 

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

- A hulladekok gyOjtese, elozetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizaro modon a H. 4. pontban 

foglaltaknak megfeleloen vegezheto. 

- A hullaclekgyOjto udvar Ozemeltetese soran a BO/32/02248-3/2020. szarnu hatarozatban 

foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

- Az Uzemelo hulladekgyOjto udvar aktualis mOszaki allapotanak es felszereltsegenek 

folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasanak 

es Ozemeltetesenek szabalyairol sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

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

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

a kOrnyezetet. 

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

veszelyes hulladekkal ne keveredjenek. 

- A kOlOnbOzo veszelyes hulladekok kozOs legterben val6 tarolasa okan a veszelyes hulladekkal 

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

rendelet eloirasainak betartasan tul, kovetni kell az ADR altal meghatarozott csomagolasi 

eloirasokat, valamint a veszelyes hulladekok ADR szerinti egyOtt kezelhetosegenek korlatain 

belOI kell maradni. 

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

veszelyes hulladek keszlet veszelyessegi jellemzOivel kapcsolatban tajekozott, a veszelyessegi 

jellemzokbol adod6 kockazatot megfelelO anyagismeret birtokaban felismero szakszemelyzetet 

kell biztositani. 

A hulladekgyajto udvaron a kOlOnbOzO anyagi minosegii veszelyes hulladekokat szallithato, 

Otesallo, belelt vagy kettOs falu, karmentovel felszerelt es megfelelO szilardsag0 gyOjto 

edenyzetben, ill. csomagoloeszkOzben kell gyOjteni, amelyek kialakitasa Osszhangban van 

a bennOk gyOjtendO veszelyes hulladekok fizikai es kerniai tulajdonsagaival. 

- Az illekony Osszetevoket tartalmazo veszelyes hulladekok atvetele es tarolasa soran meg kell 

akadalyozni, hogy ezek a komponensek a kornyezetbe ker0ljenek. 

- A gyQjteshez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniOk a hulladekok 

kernyezetszennyezest kizar6 modon tOrtenO raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 

szallitasera. 
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- Veszelyes hulladekot tartalmazO serult, vagy szivargo gongyolegeket az eszlelest kovetOen 

kesedelem nelk01 serOlesmenetes gongyOlegbe kell atfejteni, a kornyezetbe kerOlt veszelyes 
hulladek egyidej0 szakszerO esszegyOjtese mellett. 

- Engedelyes kOteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkeza tovabbi kezeki reszere terteno 

atadasard folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

A gyOjtott veszelyes hulladek engedelyes telephelyen - atvetelt kevetoen 	legfeljebb 
1 evig tarolhato. Ezen idotartamig a hulladek kezelonek tOrteno atadasard haladektalanul 
gondoskodni kell. 

Az engedelyes telephelyen egyidejuleg tarolhato, gyOjtesre atvett veszelyes hulladekok 
mennyisege nem haladhatja meg a 20 tonnat. 

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

a vonatkozo karnyezetvedelmi, mOszaki es munkabiztonsagi eloirasoknak megfelelo mOszaki 

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

a mCikOcIO gepek olajcsOpOgesenek megelozesere, rendszeres ellenarzessel, karbantartassal 
azt minimalis mertekOre kell szoritani. 

- A tevekenyseg saran hasznalt eszkOzdk, berendezesek, tarok*, edenyek, karmentOk muszaki 

allapotat rendszeresen ellenorizni es szDkseg szerint javitani kell. 

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

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

A tevekenyseg vegzese soran a fOldtani kozegbe szennyezo anyag nem kerUlhet. 

Biztositani kell a terCileten asszegyOlo csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 
elvezeteset. 

- A veszelyes hulladekok tarolasara szolgala ter, valamint a karmento vIzzarosagat, 

vegyszerallosagat folyamatosan biztositani kell. 

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

a hulladekjegyzekrol szolo 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. SZarr11:1 melleklete hatarozza meg 

- gyOjteserol es tovabbi hulladekgazdalkodasi ce16 atadasarol, a hulladekrol szalO 2012. evi 

CLXXXV. torveny a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkozo hatalyos 

jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A hulladekok gyOjtesere szolgal6 terDletre esetleg kikerDlo veszelyessegi jellemzovel 

rendelkezo szennyezoanyagot azonnal Ossze kell gyOjteni es a tovabbiakban veszelyes 
hulladekkent kell kezeini. 

A tevekenyseg soran keletkezo veszelyes hulladek 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 gyOjteserol 

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

- A keletkezo veszelyes hulladekokat a kOrnyezet karositasat megelozo, szennyezeset kizaro 

modon, a kijelolt gyOjtohelyen, a kemiai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenallO 
gyUjtoedenyben kell gAteni. 

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

kell gyozedni az atvevo vonatkozo atveteli jogosultsagaral. A keletkezett hulladekok lerakassal 

tOrteno artalmatlanitasara yak!) atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint 
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a hulladeklerakOval kapcsolatos egyes szabalyokrol es feltetelekr451 szolO 

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

eseten a megfelelo dokumentumok megleterol gondoskodni kell. 

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

keze juttatni! 

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

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

- A telepen csak a kOrnyezetvedelmi elOirasokat kielegitO munkagepek Uzemelhetnek, melyek 

alacsony szennyezaanyag kibocsatasilak. 

- A technolOgiahoz tartozo gepek, berendezesek kezelesi utasftasainak folyamatos betartasaval 

meg kell akadalyozni a hatarertek feletti legszennyezOanyag kibocsatast. 

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

legszennyez6 anyag kibocsatassal tortenjen. 

- A tevekenyseg vegzesenel tilos a levegO Iakossagot zavaro buzzel vale.) terhelese, tovabba 

a leveg6 olyan mertekii terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

A tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy a technologia minden eleme alkalmas Iegyen arra, 

hogy a lakossagot megalapozott bejelentest okozo legszennyezes ne erje. Megalapozott 

lakossagi bejelentes eseten, a telephelyeken folytatott tevekenyseg az engedelytOI eltero 

tevekenysegnek mini5s01. 

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

hatOsagnak haladektalanul jelenteni kell. 

- Gondoskodni kell az Ongyulladas es a szandekos felgAtas megakadalyozasard es 

az esetlegesen keletkezo ttliz eloltasarol. 

- A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okbol bekevetkezo kOrnyezetszennyezes elharftasard 

az engedelyes haladektalanul intezkedni kOteles. A bektivetkezett karesemenyrol, annak 

kiterjecleserOl, mertekerd, a veszelyeztetett kOrnyezeti elemekrOl, tovabba a tett 

intezkedesekrOl a kernyezetkarosodas megelOzesenek es elharltasanak rendjerOl szOIO 

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

- A hulladekgyajtesi tevekenysegben resztvevo munkavallalokat oktatasban kell reszesiteni, es 

egyidejilleg lrasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szukseges milszaki es 

szemelyi vedelem elOirasaira, valannint a kernyezetvedelmi szempontbd rendkivUli esemeny 

bekOvetkezesekor szukseges teendokre vonatkozaan. 

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

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

rendeletben foglaltak alapjan, az engedelyben szereplO besorolas szerint, fajtankenti 

nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedelyes telephelyen kell tartan'. 

- A hulladekok dokumentalasat, bejelenteset a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 

adatszolgaltatasi ketelezettsegekrOl szOla 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eloirasai szerint 
kell vegezni. 

- Adatszolgaltatasi kOtelezettsegenek - az atvett veszelyes hulladekokrOl negyedevente 
a targynegyedevet koveto 30. napig, a tevekenyseg soran keletkezett veszelyes es nem 
veszelyes hulladekokrdevente a targyevet koveto ev marclus 1. napjaig kell eleget tennie. 
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A kozszolgaltato a hullaclekgyOjto udvarban atvett es tarolt, valamint a hullaclekgyOjtO udvarbol 

elszallitott hulladekrOl a telephelyen, naprakesz modon OzemnaplOt vezet.  

Az Ozemnaplot a kevetkez6 tartalommal kell vezetni: 

• a hullaclekgyOjto udvarban atvett es onnan elszallitott hulladek mennyisege, 

osszetetele (hulladektlpus, -fajta es -jelleg szerint); 

a hulladek atvetelenek es elszallitasanak id6pontja; 

a hulladekot a kozszolgaltatOnak atadO gazdalkodO szervezet neve, cime, szekhelye 

(ha a hulladek atadoja gazdalkodo szervezet); 

• annak adatai, akinek reszere a kozszolgaltato a hullaclekgyOjto udvarban tarolt 

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

• az Cizemvitellel kapcsolatos rendkivtili esemenyek (igy killonOsen hulladek 

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

• a hatOsagi ellenOrzesek megallapitasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel osszefUggo, kornyezetvedelmi 

jogszabalyba OtkOzo magatartaseert, valamint a tevekenysegevel okozati osszefOggesbe 

hozhato 	esetleges 	kornyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kornyezetkarositasert teljes kOr0 felelosseggel tartozik. 

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarolag ervenyes kOrnyezetvedelmi biztositas meglete 

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

A kernyezetvedelmi biztositasnak a kerelmez6 altal vegzendo hulladekgazdalkodasi 

tevekenysegre (veszelyes hulladek gyCijtes) ki kell terjednie. 

- A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatesa eseten engedelyes kOteles 

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

A tevekenyseg ev kOzben tOrten6 megkezdese eseten a felOgyeleti dlj aranyos reszet kell 

megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely jogerore emelkedeset koveto 30 napon be101. 

- Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szukseges egyeb engedelyek 

beszerzesenek kOtelezettsege 

b) 	KOzeoeszsegtiovi hataskOrben tett eloirasai: 

A kerelmezo altal folytatott gyilijtesi tevekenyseg csak az egeszseget nem veszelyezteto modon 

vegezheto. 

A veszelyes hulladekot merlegelve, szelektiven, fizikai, kerniai es biologiai tulajdonsagaiknak 

megfelelo csomagolasban kell atvenni. 

A veszelyes hulladek rakodasat, gyujteset, biztonsagos es kOrnyezetszennyezest kizarO 

szallitasara alkalma s jarmuvel, modon es feltetelekkel kell vegezni. 

A human egeszsegkarosodasok megelozese erdekeben a veszelyes hulladekok rakodasa, 

gyujtese soran ne terheljek a levegOt olyan mertekben, amely legszennyezettseget okoz, illetve 

a lakossagot, a lakOterUletek rendeltetesszer0 hasznalatat bOzzel ne zavarjak. 

- A hulladek rakodasa, gyOjtese a telephelyen folytatott tevekenyseg a felszin alatti vizek jo 

allapotat, a foldtani kOzeget nem veszelyeztetheti, kornyezetszennyezest nem okozhat. 

A hulladekokat az atvetelre jogosult, szerzOdOtt alvallalkozonak kell atadni. A veszelyes 

hulladekot engedely nelkOli letesftmenyben elhelyezni tilos, telephelyre nem kertilhet be. 
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A telephelyen a rovar- es ragcsaloirtast szukseg szerint, de evente legalabb ket alkalommal el 

kell vegeztetni. 

A telephelyen az ivoviz halozaton takaritashoz biztositott falikutakat visszacsapo szelepes 

csapteleppel szUkseges felszerelni. 

- A tevekenyseg soran felhasznalt vegyi anyagokra/keszitmenyekre vonatkozoan gondoskodni 

kell a kemiai biztonsagi el6frasok betartasarol. A veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes 

keverekekkel vegzett tevekenyseget elektronikus Oton az Orszagos Szakrendszeri Informacios 

Rendszer KBIR rendszeren kereszt01 a teruletileg illetekes jarasi hivatalnak be kell jelenteni. 

A biologiai kockazattal erintett dolgozokat munkakorhOz kapcsolodo vedOoltasban kell 

reszesiteni. 

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

minosegu vizet kell biztositani. A munkateruleten dolgozo munkavallalok szemara kezmosasra 

egyfazisu kezfertotlentto szappant biztositani szukseges. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgalo kerelmet Engedelyes szakirany0 

vegzettseggel rendelkezo alkalmazottja, Magyari-Homonyik Renate (Miskolc) keszitette 2020. ev 

julius hOnapban. 

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

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

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

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbOl visszavonasra kerUl, amennyiben: 

az engedely megadasahoz eloirt feltetelek mar nem allnak fenn, 

- az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt 

megsztinteti, 

- a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kOrnyezet veszelyeztetesevel, 

szennyezesevel, karositasaval jar, valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbol 

visszavonhatO, amennyiben: 

az engedelyes nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi 

kOtelezettsegekral szOlo kormanyrendeletben meghaterozott kotelezettsegenek, 

megallapithato, hogy az engedelyt kerelmezo a kerelemben valotlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 

- az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltaktol eltero modon 

gyakorolja, vagy 

- az engedely jogosultja a hatosagi ellenorzest akadalyozza. 

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

technologiaban vagy ezeket erintoen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kovetkezik be, 

illetve Cij informacia merulnek fel, Ogy az engedelyes keteles azt 15 napon be101 

a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi 

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

helye nincs. Ellene — jogszabalysertesre hivatkozva — a kOzlest61 szamitott 30 napon be101 a 

Miskolci tOrvenyszeknek cfmzett, de a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 

3 peldanyban frasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kotelezettek eseten elektronikus 0ton 
benyOjtott keresettel lehet elni. 

A keresetlevel benAtasanak a dontes hatalyosulasara halaszto hatalya nincs, de a birOsag 
elrendelheti annak reszleges vagy teljes halaszto hatalyat. 

Ha egyik fel sem kerte targyalas tartasat, es azt a birosag sem tartja szuksegesnek, a bir6sag az 
Ugy erderneben targyalason kfvul hataroz. 

INDOKOLAS 

A BMH Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 

(3526 Miskolc, Beseny6i IR 26.) a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es 

Termeszetvedelmi Foosztalyan, 2020. ev pus ho 7. napjan eloterjesztett kerelmeben a 

3433 Nyekladhaza 0217/21 hrsz. alatti ingatlanon kialakitott hulladekgyOjto udvaron veszelyes hulladekok 
gyOjtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmezO a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol 

sz6I6 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. SZarr1C1 mellekleteben eloirt 180 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 
dijat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

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 ugyben 
a rendelkezesre alto adatok alapjan &demi dontes nem hozhato. 

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

eljar6 hatosag hatarido megje101esevel, a mulasztas jogkovetkezmenyeire tOrteno figyelmeztetes mellett — 
ha tOrveny vagy kormanyrendelet maskent nem rendelkezik 	egy Izben hianypotlasra hivja fel a 
kerelmezOt. 

Fentieket figyelembe veve 2020. ev julius h6 10. napjan kelt, BO/32/02251-5/2020. szarn0 vegzesben 
hianypotlasra szOlftottam fel a kerelmezot. 

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

szUkseg — az Akr. 43. § (2) bekezdeseben meghatarozott hataridOn bell)! — 2020. ev plus ho 10. napjan, 

BO/32/02251-3/2020. szamon ertesitest mondtam ki a teljes eljarasra tOrteno atteresrol. 

A kerelmezo hianypOtlasi katelezettsegenek a 2020. ev plus ho 15. napjan megkOldOtt kiegeszitesevel 
maradektalanul eleget tett. 

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

adatait, a tevekenyseg mOszaki, valamint kOrnyezetvedelmi szempontb61 lenyeges leirasat, a gyOjtesre 

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

a rendelkezesere 6116 szemelyi, targyi es kOzegeszsegOgyi felteteleket. 

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

- gyOjteni kivant hulladekok listajat; 
- foglalkozas-egeszsegOgyi szolgaltatOval kOtOtt szerzades masolatat; 

alvallalkozoi nyilatkozat Ozemeltetesi feltetelek biztosItaser61; 
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- igazolast, mely szerint az Engedelyes a kOztartozasmentes adozoi adatbazisban szerepel; 

penzugyi eszkOzOk igazolasa; 

- igazgatasi szolgaltatasi clij befizeteset igazol6 dokumentum; 

nyilatkozat korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrOl; 

kernyezetvedelmi megbizott (engedelykerelmet keszito) vegzettseget igazolo dokumentum; 

- a targyi hullaclekgyOjto udvar Ozemeltetesi szabalyzatanak masolatat; 

- engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositasi kOtvenyenek 

masolatat; 

az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos On. karelharitasi tervet. 

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 ketOtt tevekenyseg. 

A kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es igazgatasi feladatokat ellato szervek kije101eserol 

szolo 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8. szarn0 melleklete szerint vizsgaland6 szakkerdes 

a kOrnyezetvedelmi hatosag veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezese iranti eljarasaban 

a kOzegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2020. ev j0lius h6 10. napjan kelt, B0132/02251-4/2020. szarnO feljegyzesben 

megkertem a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegligyi FOosztaly - 

kezegeszseg0gyi szempontU - szakmai velemenyet. 

A Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegUgyi Foosztaly BO/NEF/1947-2/2020. 

szamO szakmai velemenyeben 	kOzegeszsegugyi szempontbol - a hulladekgazdalkodasi engedely 

kiadasa ellen kifogast nem emelt. Eloirasait a hatarozat Ill. b) pontja tartalmazza. 

Elbirasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

„A kOmyezet es emberi egeszsegvedelme, a kOrnyezetterheles merseklese erdekeben szukseges 

elOirasokat a hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny tartalmazza. A kornyezeti leveg6 

minasegenek vedelmere vonatkozo eloirasokat a levego vedelmerOl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 4. § tartalmazza. 

A hulladOkgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozo hulladekkal kapcsolatos kOzegeszsegOgyi 

kOvetelmenyekrOI szol6 13/2017. evi (VI. 12.) EMMI rendelet elOirasai rendelkezik a tevekenyseg soran 

betartand6 kOzegeszsegagyi-jarvanyOgyi eloirasokrol. 

A felszin alatti vizek, a kitermeles elOtt 6116 viz minOsOgenek vedelmerOl, az egyes vOclOidomokban, 

vedOteruleteken vegezhetO tevekenysegekrOl a felszin alatti vizek vedelmer61 sz616 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint ivovizellatast szolgal6 vizi 

lOtesitmenyek vOdelmOrOI sz616 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § as 14. § (1) bekezdesei 

rendelkeznek, a fOldtani kOzeg Os a felszin alatti vizszennyezessel szembeni vedelmOhez szukseges 

hatarertekekrOl es a szennyezesek mereserol rendelkezo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-E0M-FVM egyUttes 

rendelet 1. § (1) bekezdese a) b) pontja rogziti. 

A veszelyes hulladekok gyajtesere, kezelesere vonatkozOan a veszelyes hulladekkal kapcsolatos 

tevekenysOgek vegzOsenek felteteleirOl sz6I6 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz 

elolrasokat. A Vizugyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasar61 sz6I6 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. 

pontja ertelmeben kOztizemi vizcsOhalozatra ante)" vezetOket csak megszakItO Os visszafolyas OHO 

beiktatasaval szabad rakapcsolni. 

A rendszeres rovar- Os regcsaloirtast a fertozO betegsegek Os a jarvanyok megelOzOse Ordekeben 

szukseges jarvanyOgyi intezkedesekrOl sz616 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese f)- g)- h)- 
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0- j) pontjaira kiterjedOen, a 39. § (2) bekezdese alapjan a 4. sz. mellekleteben foglaltaknak megfeleken 
kell elvegeztetni. 

A veszelyes anyagokkal, keszitmenyekkel yak) tevekenyseget a kemiai biztonsegrol szolo 2000. evi XXV. 
torveny, es a veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes keverekekkel vegzett tevekenyseg bejelenteser61, a 

veszelyes anyagokkal es a veszelyes keszltmenyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve 

tevekenysegek reszletes szabalyair61 szoki 44/2000. (XII. 27.) EOM. rendelet szabalyozza. 

A munkavegzeshez, a gepek Ozemeltetesehez kapcsolOddan keletkez6 veszelyes hulladekok gyOjtesere, 

kezelesere vonatkozOan a veszelyes hulIadekkal kapcsolatos tevekenysegek vegzesenek felteteleiral 

szOk5 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. § -a tartalmaz elOIrasokat. 

A fertOzO betegsegek es a jervanyok megelozese erdekeben szOkseges jarvanyOgyi intezkedesekrOl 

szek5 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. irja elo a blob:Vial kockezatnak kitett munkavallalok 

felmereset, valamint az adott veszelyeztetett munkakOrben foglalkortatott dolgozok vedOoltasat. 

Az orszagos telepOlesrendezesi es Opltesi kOvetelmenyekrOl szold 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(OTEK) 99. § (1) alapjan "Az epitmenyeket es a szabadteri tartdzkodasra, munkavegzesre szolgalo 

tertileteket (pl. temetot, keizati pihenohelyet, helyhez kokitt szabadteri munkahelyet, satortabor celjera 

kijekilt tethletet) a rendeltetesOknek megfelelO illemhely-hasznalati es tisztalkodasi lehetaseggel kell 

tervezni, megvalOsItani es fenntartani." 

A benyOjtott dokumentacio, annak kiegesziteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 

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

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

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

a kerelmezo biztositani tudja azon szemelyi Os targyi felteteleket, amelyek a hulladekok kernyezetvedelmi 

szempontbOl biztonsagos gyujtesehez szOksegesek. 

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

hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat eloirasainak betartasaval a kerelmezett veszelyes hulladekok 
gyiliftese 	kOrnyezetvedelmi 	erdekeket 	nem 	sert, 	ezert 	az 	engedelyes 	reszere 
a hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

A BMH Nonprofit Kft. (3526 Miskolc, Beseny6i Ot 26.) 3433 Nyekladhaza 0217/21 hrsz. alatti telephelyen, 

veszelyes hulladekok gyOjtese tevekenyseg vegzese a benyiijtott dokumentaci6 alapjan foldtani kozeg 
vedelmi erdeket nem sell. 

Zajvedelmi szempontbol a kornyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyairol szolo 

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

jelentos hatas nem varhatO. 

Levegotisztasag-vedelmi szempontO elOirasaimat a levegO vedelmerol sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapjan adtam meg. 

Az engedely idObeli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen hatarortam meg. 

Felhivom az engedelyes figyelmet arra, hogy az engedely nem mentesit a Ht. es annak vegrehajtasi 
jogszabalyaiban elOirt kOtelezettsegek teljesitese 

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

vonatkozo kOrnyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hatosagi elOirasok megsertese eseten az engedely, 
annak id6beli hatalya alatt is visszavonhat6. 
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A hatarozatot a Ht. 15. § (2) bekezdese alapjan, a kernyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi es 

igazgatasi feladatokat ellata szervek kijeltileserol szolo 71/2015. (HI. 30.) Kormanyrendelet 8/A § (1) bek.-

ben es 9. § (2) bek.-ben biztositott jogkbromben. 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 clljairdl szolo 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarnO melleklet 1/7. pontjai 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 bfrosagok szervezeten31 es igazgatasarol szok5 2011. evi CLXI. tbrveny 21. § (6) 

bekezdese, 

• a birosagok elnevezeserol, szekhelyeral es illetekessegi terOletenek meghatarozasaral 

szolo 2010. evi CLXXXIV. tbrveny 3/A. §, 

• a kezigazgatasi perrendtartasrol szolo 2017. evi I. tbrveny (Kp.) 13. § (1) bekezdese, a 

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

• a polgari perrendtartasrol sz616 2016. evi CXXX. tOrveny 605. § (1) bekezdese, 

• az elektronikus Ogyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairol szolo 

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

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

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

Jelen hatarozatomat a kornyezetvedelmi hatosagi nyilvantartas vezetesenek szabalyairdl szolo 

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

nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. julius 30. 

Demeter Ervin 

kormanymegbizott 

neveben es megbizasabol: 

Miskolc 
Kap*.  
1. BMH Borsod-Abailj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltatO Nonprofit Kft. 

Miskolc, Besenyoi Ot 26., 3526 + CK (25975936) 

2. Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi FOosztaly 

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

3-4. Iratokhoz 



Az eredeti papiralapU dokumentummal egyezo. 

Ezen lap nem resze az eredeti iratnak, kizarolag a jogszabalyi megfeleloseghez szukseges 
zaradekolas megjeleniteset szolgalja. 
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 A dokumenturn elektronikusan hitelesitett. 

Datum:2020.08.04 14:06,50 
Borsod-Abet*Zemplen Megyei Kormanyhivatal 
Hudak Tibor 
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