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BORSOD-ABALIJ-ZEMPLEN MEGYEI 
KORMANYH I VATAL 

Ugyiratszam: BO/32/00778-8/2020. 	 Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

az Ozd, 9255 hrsz. alatti telephelyen, 

mint hulladekudvarban tOrtenfi nem 

veszelyes hulladekok gytijtesere 

vonatkozo 	hulladekgazdalkodasi 

engedely 

Ogyintezti: Santa Viktor 	 Hiv. szam: 

Ogyintezajuk: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

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

(3526 Miskolc, Besenyoi tit 26.) - tovabbiakban engedelyes - kerelmenek helyt adok es reszere a 

11.3. pontban meghatarozott nem veszelyes hulladekok 

gyiijtesere  

(hulladekgyfijto udvarban gyajtdkent tortend atvetelere) 

vonatkoz6 

hulladekgazdalkodasi enuedelvt meoadom. 

II. Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg fobb jellemzoi 

1. 	Az engedelves azonosit6 adatai 

Neve: 	 BMH Borsod-AbaUj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 

KOzszolgaltat6 Nonprofit Kft. 

KSH azonosite: 	25975936-3821-572-05 

Szekhely: 	 3526 Miskolc, Besenyoi tit 26. 

KUJ: 	 103542715 

Telephely: 	 3600 Ozd, 9255 hrsz. 

KTJ: 	 101863899 

Telep engedely- 
nyilvantartasi szama: 1/2020. (B) (KiadmanyozO: Putnoki KOzOs Onkormanyzat Hivatal 

Jegyzoje) A hatarozat szarna: P/754-712020 

Kornyezetvedelmi es Terrneszetvedelmi Foosztaly 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax (36-46) 517-399 
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2. Az enaedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenvseg  

Megnevezese gyiljtes a hulladekrol szal6 2012. evi CLXXXV. tOrveny (Ht.) 

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

Gytljtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek Osszegyajtese hulladekkezelo letesItmenybe 

tOrteno elszallitas celjabd; a gyUjtes magaban foglalja a hulladek elozetes valogatasat es elOzetes 

tarolasat is. 

Gyiljt6 (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdalkodO szervezet, amely a hulladekot 

a hulladekbirtokostd, illetve hulladekgazdalkodasi letesItmenyekb616sszegyiijti, atveszi.  

Tertheti hatalya: az engedelyes 3600 Ozd, 9255 hrsz. alatti telephelye (hulladekgyiljt6 udvar). 

3. Hulladektipusok es -mennyisegek (kizarOlag a hatjegy0 kOdszamokkal megjeloltek) 

Azonosito 
kod 

Hulladek megnevezese Mennyiseg 
(Vey) 

02 

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

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

02 01 04 miianyaghulladek (kiveve a csomagolas) 20 
02 01 10 fernhulladek 20 
09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 

09 01 10 egyszer hasznalatos fenykepezogep, aramforras nelktil 
5 

09 01 12 aramforrast 	is 	tartalmaz6, 	egyszer 	hasznalatos 
fenykepezOgep, amely kulOnb6zik a 09 01 11461 

5 

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

15 01 
csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyajtOtt 
telepUlesi csomagolasi hulladekot) 

15 01 01 paplr es karton csomagolasi hulled& 200 
15 01 02 milanyag csomagolasi hulladek 200 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 100 
15 01 04 fern csomagolasi hulladek 100 
15 01 05 vegyes Osszeteteki kompozit csomagolasi hulladek 100 

15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 
500 

15 01 07 Uveg csomagolasi hulladek 200 
15 01 09 textil csomagolasi hulladek 200 

16 
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kozlekedes 	(szallftes) 	kulOnbOzo 	teruleteirol 	szarmaz6 
hulladekka vett gepjarma (ideertve a terepjar6 jarmuvet is), a 
hulladekka 	Nat 	gepjarm0 	bontesab61, 	valamint 
karbantartasabOl 	szarmaz6 	hulladek (kiveve 	a 	13, 	a 	14 
fOosoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 03 hulladekka valt gumiabroncsok 450 
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16 01 20 uveg 30  

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

17 01 beton, tegla, cserep es keramia 
17 01 01 beton 1 200 
17 01 02 tegla 1 800 
17 01 03 cserep es keramia 1 300 

17 01 07 beton, tegla, cserep es keramia frakcio vagy azok kevereke, 
amely kulOnbozik a 17 01 06-tO! 

3 500 

17 02 fa, uveg es muanyag 
17 02 02 uveg 500 
17 02 03 milanyag 300 
17 04 femek (beleertve azok OtvOzeteit is) 
17 04 01 vortsrez, bronz, sargarez 15 
17 04 02 aluminium 20 
17 04 03 Blom 20 
17 04 04 cink 20 
17 04 05 vas es acel 20 
17 04 06 On 20 
17 04 07 femkeverek 20 
17 04 11 kabel, amely kulanbozik a 17 04 10-t151 20 
17 08 gipsz alapt) epftoanyag 
17 08 02 gipsz-alapu epitoanyag, amely kulonbazik a 17 08 01-tol 300 
17 09 egyeb epftesi-bontasi hulladek 

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

2 000 

20 

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

20 01 elkUlOnitetten gyiljtOtt hulladek frakciOk (kiveve a 15 01) 
20 01 01 papir es karton 1 500 
20 01 02 uveg 1 500 
20 01 10 ruhanemil 500 
20 01 11 textiliak 200 
20 01 25 etolaj es zsir 100 

20 01 28 festekek, tintak, ragaszt6k es gyantak, amelyek kOloribeznek 
a 20 01 27461 

20 

20 01 30 mos6szerek, amelyek ktilOnbOznek a 20 01 29-tol 10 

20 01 34 elemek es akkumulatorok, amelyek ki:110nbOznek a 20 01 33- 
tOI 50 

20 01 36 
kiselejtezett 	elektromos 	es 	elektronikus 	berendezesek, 
amelyek kUlOnboznek a 20 01 21461, a 20 01 23461 es a 20 01 
35-tol 

400 

20 01 39 muanyagok 50 
20 01 40 fernek 50 

20 02 kertekb61 	es 	parkokbOl 	szarmazO 	hulladek 	(a 	temetoi 
hulladekot is beleertve) 

20 02 01 biolOgiailag lebom16 hulladek 2 000 
20 03 egyeb telep0lesi hulladek 
20 03 07 lomhulladek 2 300 
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A gyujtokent atveheto nem veszelyes hulladek Osszes mennyisege 21 865 Vey, azzal 
a megkOtessel, hogy a gyiljtesre atveheto femhulladek tisszes mennyisege nem &heti el 

az 5 tonna/nap loliszoberteket. Ezt meghalad6 kapacitas fOlott a tevekenyseg — a kOrnyezeti 

hatasvizsgalati es az egyseges kOrnyezethasznalati engedelyezesi eljarasrol sz616 

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

elakezelo, — hasznosit6 telep 5 t/nap kapacitast61" — eletzetes vizsgalatra kOtelezettnek minosill es 

jelen engedely alapjen nem vegezheto.). 

4. 	A tevekenyseg miiszaki es kOrnyezetvedelmi leirasa a benyktott dokumentaciOban foglaltak 
szerint.  

Engedelyes a 3600 Ozd, 9255 hrsz. alatti telephelyen (hulladekgyajtO udvar) a 11.3. pontban 

meghatarozott nem veszelyes hulladekok gyujtokent tOrteno atvetelevel foglalkozik. 

A 3600 Ozd, 9255 hrsz. alatti telephelyet Putnoki KOzOs Onkormanyzat Hivatal Jegyzoje —

veszelyes es nem veszelyes hulladekok hulladekgazdelkodasi engedely koteles gyajtese, 

hasznos1tasa es artalmatlanitasa bejelenteshez kOtOtt ipari tevekenysegekre vonatkoz6an 

P/754-7/2020. szarnir irata szerint 1/2020. (B) szamon nyilvantartesba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szOkseges infrastruktOreval rendelkezik. 

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

rendelkezO szervezetek szallItjak be. 

A hulladekok atvetelt megelOzoen szemrevetelezesre kertilnek. Az atveteli kOvetelmenyeknek nem 

megfelelO hulladekok atvetele megtagadasra 

A hulladekok atvetelt kOvetoen merlegelesre kerUlnek, ezt kOvetoen sor kerul a merlegjegy, 

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

A nem veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg Osszegyuleseig tOrten6 elezetes 

tarolasa a telephely egyseges es egybefuggo, szilard burkolattal ellatott (aszfaltozott) reszen 

nyitott es zert fernkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyiljtoedenyzetekben tOrtenik. 

A tarolOhelyen a szukseges kOzlekedesi Otvonalak/gyOjtoterek a gyiijtesre, tarolasra tervezett 

hulladekok mennyisegevel aranyosan keriAtek kijeldesere Ogy, hogy azok az anyagmozgatO 

gepek/eszkOzOk szarnara j61 megkOzelithetok legyenek. 

A hulladekgyajte udvar Ozemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abairj-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya BO/32/00777-3/2020. szem0 

hatarozataval jovahagyta. 

A tevekenyseg vegzesehez sakseges munkavedelmi eszkOzOk biztositottak. Az alkalmazottak 

foglalkozas-egeszsegugyi ellatasa, kalOn szerzOdes alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositassal rendelkezik. 

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

(havariaterv, tuzvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovebba a muszaki 
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eszkozOk rendszeres ellenorzesevel kivanja megel6zni a komyezeti veszelyhelyzetek kialakulasat 

es a kornyezeti elemek szennyezeset 

5. 	A telephely bezarasanak feltetelei 

A telephely bezarasanak szandekat, annak tervezett haternapjat megel6z6en legalabb 

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

KOmyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalyanak. 

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

soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kOmyezetvedelmi hat6sag altal feljogosftott 

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

A telephely bezarasara inditott eljaras soran az Ozemeltet6nek be kell mutatnia a mOkOdes 

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

Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalya megallapitja az esetlegesen 

elvegzend6 vizsgalatok kirk es a tovabbi teendOket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektol elter6 okbOl szOnik meg, 

a hulladekok teljes kOr0 atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kOveto kernyezetallapot 

bemutatastra vonatkozO kOtelezettsegek - az elozoekben reszletezettek szerint - valtozatlan 

formaban fennallnak. 

Eldirasok 

a.) 	Kernvezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskOrben: 

- Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizardag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt nem 
veszelyes hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett modon es helyszinen gyOjtOkent 
tOrteno atvetelet, ill. gyOjteset lehet vegezni. 

- A gyOjtesi tevekenyseg kapcsan atveft hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezheto. 

Jelen engedely kizarolag azok egysegrakomany mennyiseg OsszegyOleseig tOrteno ideiglenes 

tarolasara es telephelyen tOrten6 mozgatasara 	es felrakodasara, illetve tarolOhelyen tOrteno 

elhelyezesere) jogosit. 

A tevekenyseg csak nappali ideszakban vegezheto. 

- A hulladekok telephelyre torteno szallftasat - amennyiben jogszabaly ettol elterOen nem 

rendelkezik - kizarOlag az a szemely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik a 

hataskOrrel rendelkezo kernyezetvedelmi hatOsag hulladekazonositO kod szerint azonositott 

hulladek szallitasara vonatkozo feljogositasaval. 

- Engedelyes tevekenyseget a Iegkisebb kOmyezetterhelest eloidez6, a kOrnyezet 

veszelyezteteset es szennyezodeset kizar6 m6don vegezheti. 

- A hulladekgyOjt6 udvar csak kozszolgaltatO anal Ozemeltethet6. A hulladekgazdalkodasi 

tevekenyseg kizardag hatalyos kOzszolgaltatasi engedely birtokaban vegezhet6. 
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- Biztositani kell, hogy veszelyes hulladek, vagy ezzel szennyezett kockazatos anyag ne keruljOn 

a gyOjtOtt hulladekok kOze. 

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

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

A hulladekok gyOjtese, elOzetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizan5 modon a II. 4. pontban 

foglaltaknak nnegfeleloen vegezheto. 

A hulladekgyajt6 udvar Uzemeltetese saran a B0/32/00777-3/2020. szamil hatarozatban 

foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

- Az Uzemelo hulladekgyOjt6 udvar aktualis muszaki allapotanak es felszereltsegenek 

folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakftasanak 

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

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

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

- A tevekenyseg vegzese saran a fOldtani kt5zegbe szennyez6 anyag nem kerOlhet. 

- Biztositani kell a terUleten asszegy016 csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 
elvezeteset. 

- A gyOjteshez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniUk a hulladekok 

kt5rnyezetszennyezest kizar6 modon tOrtent5 raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 
szallftasara. 

- Engedelyes ktiteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkez6 tovabbi kezelo reszere tOrten6 

atadasarOlfolyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

A gyajtett nem veszelyes hulladek engedelyes telephelyen - atvetelt kOvettien - legfeljebb 

1 evig tarolhatO. Ezen idotartamig a hulladek kezelonek tOrteno atadasard gondoskodni kell. 

Amennyiben a tarolt hulladek fizikai, kerniai es biologiai tulajdonsagai miatt a kornyezet 

veszelyeztetese, karositasa nelk01 1 evig nem tarolhat6 az adott hulladek, Ugy a tarolasi ido 

maximuma nem erheti el azt az idOtartamot, hogy a kOrnyezet veszelyeztetese, karosoclasa 
bekevetkezzen. 

- A biologiailag lebom16 hulladekok eseteben a tarolas kizarOlag az egysegrakomany 

Osszegyuleseig, de maximum egy het idotartamig megengedett. 

- Az engedelyes telephelyen egyidejtileg tarolhato, gyajtesre atvett nem veszelyes 
hulladekok mennyisege nem haladhatja meg a 30 tonna kOszobetteket. 

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

vonatkoz6 kornyezetvedelmi, muszaki es munkabiztonsagi eloirasoknak megfelelo muszaki 

allapotu gepeket, berendezeseket lehet Ozembe allitani. Fokozott figyelmet kell forditani a 

makt5d6 gepek olajcsepegesenek megeleizesere, rendszeres ellenorzessel, karbantartassal azt 

minimalis mertekOre kell szoritani. 

- A tevekenyseg soran hasznalt eszkozek, berendezesek, tarolOterek muszaki allapotat 

rendszeresen ellenorizni es szUkseg szerint javitani kell. 
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- Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkez6 hulladekok - amelyek kOret a 

hulladekjegyzekrol sz616 7212013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szamu melleklete hatarozza meg - 

gyOjteser61 es tovabbi hulladekgazdalkodasi celij atadaser61, a hulladekr61 sz616 2012. evi 

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

jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A hulladekok gyajtesere szolgal6 terOletre esetleg kiker016 veszelyessegi jellemzovel 

rendelkez6 szennyez6anyagot azonnal Ossze kell gyujteni es a tovabbiakban veszelyes 
hulladekkent kell kezelni. 

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

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

rendeletben meghatarozottak alapjan - kOteles az ingatlanan, telephelyen, illetve a 

tevekenyseg vegzese sorer' keletkezo veszelyes hulladek biztonsagos gyOjteserol gondoskodni 

mindaddig, amig a veszelyes hulladekot a kezelOnek at nem adja. 

- A keletkezo veszelyes hullaciekokat a kornyezet karositasat megelozo, szennyezeset kizar6 

mOdon, a kijelolt gyOjt6helyen, a kemiai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenall6 
gyajtoecienyben kell gyOjteni. 

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

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

tOrten6 artalmatlanitasara val6 atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint a 

hulladeklerak6val kapcsolatos egyes szabalyokr61 es feltetelekr6I sz6I6 20/2006. (IV. 5.) KvVM 

rendeletben meghatarozott alapjellemzesi kotelezettseget, szukseg eseten a megfeleI6 

dokumentumok megleter61 gondoskodni kell. 

- Tilos a veszelyes hulladekot a telepillesi szilard hulladek vagy nrias nem veszelyes hulladek 
Mize juttatni! 

- A telephelyen a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget ugy kell vegezni, hogy az diffuz 
legszennyezest ne okozzon. 

- A tevekenyseg vegzesenel tilos a Ievego lakossagot zavar6 buzzel val6 terhelese, tovabba a 

leveg6 olyan mertek0 terhelese, amely Iegszennyezettseget okoz. 

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

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

ne okozzon 

- A telepen csak a kOmyezetvedelmi el6frasokat kielegitO munkagepek uzeme!hetnek, melyek 
alacsony szennyez6anyag kibocsatasuak. 

A tevekenyseg vegzesehez rendszeresitett gepek, berendezesek kezelesi utasitasainak 

folyamatos betartasaval meg kell akadalyozni a hatarertek feletti legszennyezoanyag 
kibocsatast. 

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

Iegszennyezo anyag kibocsatassal tOrtenjen. 

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

lakossagot megalapozott bejelentest okoz6 legszennyezes ne erje. Megalapozott lakossagi 

bejelentes eseten, a telephelyeken folytatott tevekenyseg az engedelytol elter6 
tevekenysegnek 



8 

- A femek gumi, illetve maanyag bevonatat, valamint a nem hasznosithat6 hulladek reszeket a 

telephelyen, ny(Itteren vagy tOzel6berendezesben egetessel eltavolitani, ill. artalmatlanitani 

tilos. 

Gondoskodni kell az Ongyulladas es a szandekos felgyOjtas megakadalyozasar61 es az 

esetlegesen keletkez6 tOz eloltaser61. 

- A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okb61 bektivetkezo kOrnyezetszennyezes elharitasarol 

az engedelyes haladektalanul intezkedni keteles. A bekOvetkezett karesemenyrol, annak 

kiterjedeserol, mertekerol, a veszelyeztetett kornyezeti elemekr61, tovabba a tett 

intezkedesekrol a kOrnyezetkarosodas megelozesenek es elharitasanak rendjerol sz6I6 

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

- A hulladekgyujtesi tevekenysegben resztvev6 munkavallal6kat oktatasban kell reszesfteni, es 

egyidejuleg irasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szOkseges muszaki es 

szemelyi vedelem el6frasaira, valamint a kOrnyezetvedelmi szempontb61 rendkivGli esemeny 

bekevetkezesekor szUkseges teendokre vonatkozOan. 

- Az atvett, illetve a tevekenyseg saran keletkezett hulladekokr61 a hulladekkal kapcsolatos 

nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kOtelezettsegekr61 sz6I6 309/2014. (XII. 11.) Komi. 

rendeletben foglaltak alapjan, az engedelyben szerep16 besorolas szerint, fajtankenti 

nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedelyes telephelyen kell tartani. 

- A hulladekok dokumentalasat, bejelenteset a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 

adatszolgaltatasi kOtelezettsegekr61 sz6I6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6frasai szerint 

kell vegezni. 

- Adatszolgaltatasi kOtelezettsegenek - az atvett, illetve a tevekenysege soran keletkezett 

hulladekokr61- evente a targyevet koveto ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie. 

- A kOzszolgaltat6 a hulladekgyajto udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyOjt6 udvarb6I 

elszallitott hulladekr61 a telephelyen, naprakesz modon Ozemnapl6t vezet. 

Az LizemnaplOt a kOvetkez6 tartalommal kell vezetni: 

• a hulladekgyOjto udvarban atvett es onnan elszallitott hulladek mennyisege, 

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

• a hulladek atvetelenek es elszallitasanak idopontja; 

• a hulladekot a kozszolgaltat6nak atad6 megnevezese, came, kOrnyezetvedelmi 

azonosit6 jele; 

• annak adatai, akinek reszere a kOzszolgaltato a hulladekgyajtO udvarban tarolt 

hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a k6zszolgaltatO kezeli); 

• az Uzemvitellel kapcsolatos rendkivuli esemenyek (igy kUlOnosen veszelyes 

hulladek kOrnyezetbe kerOlese, tUzeset, betOres, lopes, baleset); valamint 

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

- Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel OsszefuggO, kOrnyezetvedelmi 

jogszabalyba Otktab magatartasaert, valamint a tevekenysegevel okozati OsszefUggesbe 

hozhato 	esetleges 	kernyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 

kOrnyezetkarositasert teljes kOnli felelosseggel tartozik. 
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- A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarolag ervenyes kOrnyezetvedelmi biztositas meglete 

mellett folytathat6 es az, az engedelyezett tevekenyseg befejezeseig nem mondhatO fel. 

- A haterozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes 
koteles a kOrnyezetvedelmi hatOsag reszere targyev februar 28-ig eves felOgyeletI dijat 
fizetni. 

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

megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely joger6re emelkedeset kOvet6 30 napon belUl. 

- Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szukseges egyeb engedelyek 

beszerzesenek kOtelezettsege alol. 

b.) 	KOzegeszsegOoyi hateskOrben tett elefrasai: 

- A kerelmezo altal folytatott gyujtesi tevekenyseg csak az egeszseget nem veszelyezteto modon 
vegezhet6. 

- A gyilkites saran meg kell akadalyozni a kOrnyezeti levego olyan mertek0 terheleset, amely 

lakott terOleten, hatererteken fe101i Iegszennyezettseget okoz. Az elerheto Iegjobb technika 

alkalmazasaval biztositani kell a tevekenyseg bOzkibocsatasanak csOkkenteset. 

- A telephelyen folytatott gyUjtesi, tarolasi folytatott tevekenyseg a felszin alatti vizek j6 allapotat, 

a foldtani kozeget nem veszelyeztetheti, kernyezetszennyezest nem okozhat. 

- A tevekenyseg soran esetlegesen fellelt veszelyes hulladekok kOrnyezetszennyezest kizaro 

mOdon tOrteno gyOjteserol, elszallitasaral gondoskodni szukseges. 

- A telephelyen a rover- 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 saran felhasznalt vegyi anyagokra/keszitmenyekre vonatkozOan gondoskodni 

kell a kemiai biztonsagi eloirasok betartasarOl. A veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes 

keverekekkel vegzett tevekenyseget elektronikus Oton az Orszagos Szakrendszeri Infornnacias 

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

- A biolOgiai kockazattal erintett dolgozokat munkakOrhez kapcsolod6 vedooltasban kell 
reszesiteni. 

- A dolgozok szocialis vizigenyenek kielegitesehez, kezmosashoz es tisztalkodashoz ivOviz 

minoseg0 vizet kell biztositani. A munkaterOleten dolgozo munkavallal6k szamara a biolOgiai 

kockazatok elkerOlese erdekeben egyfazis6 kezfertotlenft6 szappant biztositani szukseges. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgal6 kerelmet Engedelyes szakirany0 

vegzettseggel rendelkez6 alkalmazottja, Magyari-Homornyik Renate (Miskolc) keszitette 2020. ev 
majus honapban. 

1. A hulladekgazdalkodasi engedely 2025. jtilius 31-iq  hatalyos. 
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2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglalttol eltero mas jelleg0 tevekenyseg 
vegzesere nem jogosit, es az egyeb engedelyek beszerzese aid nem mentesit. 

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalb61 visszavonasra ker01, amennyiben: 
- az engedely megadasahoz eloIrt feltetelek mar nem allnak fenn, 
- az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt 

megszUnteti, 

a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kernyezet veszelyeztetesevel, 
szennyezesevel, karosftasaval jar, 

valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbol visszavonhatO, amennyiben: 
- az engedelyes nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi 

ketelezettsegekr61 szOI6 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 
- megallap1that6, hogy az engedelyt kerelmezO a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 
- az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltakt61 eltero m6don 

gyakorolja, vagy 
az engedely jogosultja a hatOsagi ellenorzest akadalyozza. 

4. Amennyiben az engedely rendelkezo reszenek II. fejezeteben r6gzitett adatokban, 
technolOgiaban vagy ezeket erintoen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kOvetkezik be, 
illetve uj informaci6k merOlnek fel, ugy az engedelyes kOteles azt 15 napon be101 
a Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi 
FOosztalyanak bejelenteni. 

V. 	Dontesem a kOzlessel veglegesse valik, vele szemben kOzigazgatasi Oton tovabbi jogorvoslatnak 
helye nincs. Ellene - jogszabalysertesre hivatkozva - a kOzlestell szannitott 30 napon belUl a 
Miskolci TOrvenyszeknek cfmzett, de a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 
3 peldanyban frasban vagy elektronikus kapcsolattartasra ketelezettek eseten elektronikus Oton 
benyOjtott keresettel lehet elni. 

A keresetlevel benyOjtasanak a dentes hatalyosulasara halaszt6 hatalya nincs, de a birosag 
elrendelheti annak reszleges vagy teljes halaszt6 hatalyat. 

Ha egyik fel sem kerte targyalas tartasat, es azt a birOsag sem tartja szUksegesnek, a birosag az 
Ugy erderneben targyalason k1vUlhataroz. 

INDOKOLAS 

A BMH Borsod-Ababj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 
(3526 Miskolc, Beseny6i CA 26.) a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es 
Termeszetvedelmi FOosztalyan, 2020. ev majus ho 11. napjan eloterjesztett kerelmeben 
a 3600 ezd. 9255 hrsz. alatti ingatlanon kialakitott hulladekgyUjto udvaron nem veszelyes hulladekok 
gyUjtesenek engedelyezeset kerte. 
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A kerelmeza a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair61 

sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szam0 mellekleteben eloirt 120 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 

dijat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

A kerelem egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonosit6 adatait, a 

tevekenyseg muszaki, valamint kOrnyezetvedelmi szempontb61 lenyeges lefrasat, a gyujtesre atvenni 

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

6116 szemelyi, targyi es kOzegeszsegUgyi felteteleket. 

A beadvany — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 

- gyujteni kivant hulladekok listajat; 

- foglalkozas-egeszsegUgyi szolgaltatOval kOtOtt szerzodes masolatat; 

- alvallalkozOi nyilatkozat Uzemeltetesi feltetelek biztosItasar61; 

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

- penzUgyi eszkOzOk igazolasa; 

- igazgatasi szolgaltatasi dij befizeteset igazolo dokumentum; 

- nyilatkozat korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrOl; 

- kOrnyezetvedelmi megbizott (engedelykerelmet keszitO) vegzettseget igazol6 dokumentum; 

- a targyi hulladekgyujto udvar Uzemeltetesi szabalyzatanak masolatat; 

- engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelOssegbiztositasi kOtvenyenek 

masolatat; 

- az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos On. karelharitasi tervet. 

A kerelmet megvizsgaltam es nnegallapitottam, hogy a beadvany nem felel meg a hulladekgazdalkodasi 
tevekenysegek nyilvantartasba veteleri51, valamint hatOsagi engedelyezeserol sz616 439/2012. (XII. 29.) 
Kormanyrendelet 7. § (1) bek.-ben foglalt formai es tartalmi kovetelmenyeknek igy az ugyben 
a rendelkezesre 6116 adatok alapjan erdemi dOntes nem hozhatO. 

Az Akr. 44. §-a szerint, ha a kerelem a jogszabalyban foglalt kovetelmenyeknek 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 kerelmezbt. 

Fentieket figyelembe veve 2020. ev majus h6 18. napjan kelt, BO/32/00778-412020. szarnO vegzesben 

hianypOtlasra sz6litottam fel a kerelmezot. 

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

szukseg — az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridon be101 — 2020. ev majus h6 18. 

napjan, 60/32/00778-5/2020. szamon f0gg6 hatalyU hatarozatot hortam. 

A kerelmezo hianypOtlasi ketelezettsegenek a 2020. ev majus h6 21. napjan megkOldOtt kiegeszitesevel 

maradektalanul eleget tett. 

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

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

hat6sag hulladekgazdalkodasi engedelyehez kotott tevekenyseg. 

A kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi es igazgatasi feladatokat ellatO szervek kije101esen51 

szO16 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8. szamu melleklete szerint vizsgaland6 szakkerdes 
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a kornyezetvedelmi hatosag nem veszelyes hulladekok gyujtesenek engedelyezese iranti eljarasaban 

a kOzegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2020. ay majus h6 18. nap* kelt, B0/32/00778-3/2020. szam6 feljegyzesben 

megkertem a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegagyi FOosztaly - 

kozegeszsegOgyi szempontO - szakmai yelemenyet 

A Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegLigyi FOosztaly BO/NEF/1496-2/2020. 

szamii szakmai yelemenyeben - kOzegeszsegOgyi szempontb61 - a hulladekgazdalkodasi engedely 
kiaclasa ellen kifogast nem emelt. 

Eloirasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

„A kOrnyezet es emberi egeszsegvedelme, a kOrnyezetterhelOs mOrsOk16se 6rdekeben szOkseges 
elOirasokat a hulladekr61 sz6I6 2012. evi CLXXXV. tOrveny tartalmazza. A kornyezeti levegO 
minOsegenek vedelmere vonatkoz6 elOirasokat a leveg6 vedelmer61 sz6I6 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 4. § tartalmazza. 

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozO hulladekkal kapcsolatos kOzegOszs6gOgyi 

kOvetelmenyekrOl sz6I6 13/2017. evi (VI. 12.) EMMI rendelet elOirasai rendelkezik a tevekenyseg soran 

betartand6 kOzegeszsegagyi-jarvanyagyi elOirasokrol. 

A felszin alatti vizek, a kitermeles &aft aII6 viz minosegenek vedelmerOl, az egyes vedOidomokban, 

vedOteraleteken vegezhetO tevekenysegekrOl a felszin alatti vizek vedelmeral sz6I6 219/2004. (VII. 21.) 

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

letesitmOnyek vOdelmerifil sz6I6 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § es 14. § (1) bekezdesei 

rendelkeznek, a fOldtani kOzeg es a felszin alatti vlzszennyezessel szembeni vedelmehez szakseges 

hatarertekekrO1 es a szennyezesek mer6s6n51 rendelkezO 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyOttes 

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

A veszelyes hulladOkok gyujtesere, kezelesere vonatkozOan a veszelyes hulladekkal kapcsolatos 

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

elOirasokat. A VizOgyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasar6I sz6I6 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. 

pontja ertelmeben kOzazemi vfzcs6halOzatra Oblito vezeteket csak megszakitO es visszafolyas gatlO 

beiktatas6val szabad rOkapcsolni. 

A rendszeres rovar- es ragcsalOirtast a fertOzo betegsegek es a jarvanyok megeIOzese erdekeben 

szOkseges jarvanyagyi intezkedesekrOl sz6I6 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese 0- g)- h)- 

0- j) pontjaira kiterjedOen, a 39. § (2) bekezdese alapjan a 4. sz. mellekleteben foglaltaknak megfelelOen 
ken elvegeztetnI 

A fertOzO betegsegek es a jarvanyok megelOzese Ordekeben szukseges jarvanyOgyi intezkedesekrOl 

sz6I6 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. irja eta a biolOgiai kockazatnak kitett munkavaIlalOk 

felmereset, valamint az adott veszelyeztetett munkakOrben foglalkortatott dolgozOk vedOoitasat 

Az orszagos telepOlesrendezesi Os epitesi kOvetelmOnyekrOl szOIO 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(OTEK) 99. § (1) alapjan "Az epitmenyeket es a szabadteri tartOzkodasra, munkavegzesre szolgal6 
terOleteket (pl. temetOt, kOzoti pihenOhelyet, helyhez kOtott szabadteri munkahelyet, satortabor celjara 
kije101t terUletet) a rendeltetesaknek megfelelO illemhely-hasznalati Os tisztalkodasi IehetOseggel kell 
tervezni, megvalOsitani Os fenntartani." 
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A benyUjtott dokumentacio, annak kiegesziteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 

nyilvantartasba vetelerol, valamint hattisagi engedelyezesertil sz6l6 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

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

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

kerelmezti biztositani tudja azon szernelyi es targyi felteteleket, amelyek a hulladekok ktirnyezetvedelmi 

szempontbOl biztonsagos gyujtesehez szOksegesek. 

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

hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat eltifrasainak betartasaval a kerelrnezett nem veszelyes 

hulladekok gyujtese kOrnyezetvedelmi erdekeket nem sea, ezert az engedelyes reszere 
a hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

A BMH Nonprofit Kft. (3526 Miskolc, Besenyoi Ot 26.) 3600 Ozd, 9255 hrsz. alatti telephelyen, nem 

veszelyes hulladekok gyilljtese tevekenyseg vegzese a benyUjtott dokumentaciti alapjan fOldtani kozeg 
vedelmi erdeket nem sett 

Zajvedelmi szempontbol az alabbiakat megallapftottam meg: 

A telephely Ozd varos laterlileten talalhatti. A legktizelebbi vedendo epiiletek kb. 580 m-re 
helyezkednek el. 

A gytiljtesi tevekenyseget a 3600 Ozd 9255. hrsz. szann alatti hulladekgyiljt6 udvar teitleten vegzik. 

A hulladekudvarban csak a Tarsasag altal ellatott hulladekgazdalkodasi ktizszolgaltatasi terOletrtil 
fogadnak hulladekot. 

A tevekenyseg altal tOrteno szallftas nem okoz jelentos zajterheles ntivekedest a kOrnyekbeli 

Litszakaszokon. A kOziiti szallftmanyozas a kapcsolticiti kOzutak kornyezeteben 3 dB-nel kisebb 

zajterheles valtozast okoz, fgy a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan hatasteralet 
nem jeltilhetti ki. 

A telephely feltetelezett zajvedelmi hatastertileten vedendO epulet nem talalhat6. Zajkibocsatasi 
hatarertekek megallapftasa nem indokolt. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a hulladekgazdalkodasi engedely megadasa ktirnyezeti 

zajvedelmi erdeket nem sert, jelentos kOrnyezeti hatas nem varhatti. 

Levegolisztasag-vedelmi szempontu eltifrasaimat a levego vedelmeritil szOIO 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapjan adtam meg. 

Az engedely idobeli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfeleltien hatarortam meg. 

Felhfvom az engedelyes figyelmet arra, hogy az engedely nem mentesit a Ht. es annak vegrehajtasi 
jogszabalyaiban eltifrt kOtelezettsegek teijesitese aIOl. 

Felhivom az engedelyes figyelmet tovabba arra is, hogy az engedelyezett tevekenyseg folytatasara 
vonatkozO kOrnyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hattisagi elOirasok megsertese eseten az engedely, 
annak idtibeli hatalya alatt is visszavonhatO. 

A hatarozatot a Ht. 15. § (2) bekezdese alapjan, a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatasagi es 
igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijeltileseitl szolo 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 
8/A § (1) bek.-ben es 9. § (2) bek.-ben biztositott jogktirtimben, Akr. 80. § (1) bekezdese es 81. § (1) es 
(4) bekezdese szerint eljarva hortam meg. 

• 
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Az eljaras — Akr. 124. §-a szerinti — eljarasi keltseget (az igazgatasi szolgaltatasi dij Osszeget) 
a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol szOIO 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarnu melleklet 4.6. pontja alapjan allapftottam meg, viseleseral 
a Rendelet 5. § (3) bekezdese alapjan rendelkeztem. 

A dontes elleni jogorvoslatrOl es a keresetlevel elaterjeszteseral az alabbi jogszabalyhelyek 
figyelembevetelevel adtam tajekortatast 

• az Akr. 114. § (1) bekezdese, 
• a bfrOsagok szervezeteral es igazgatasarOl szOk5 2011. evi CLXI. torveny 21. § (6) bekezdese, 
• a btrOsagok elnevezeserol, szekhelyeral es illetekessegi terUletenek meghatarozasarol szolo 

2010. evi CLXXXIV. torveny 3/A. §, 
• a kOzigazgatasi perrendtartasrOl szolo 2017. evi I. torveny (Kp.) 13. § (1) bekezdese, a 28. §-a, 

a 29. § (1) bekezdese, a 39. § (1) es (2) bekezdese, 
• a polgari perrendtartasrOlsz6k5 2016. evi CXXX. torveny 605. § (1) bekezdese, 
• az elektronikus Ugyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairOI szOIO 

2015. evi CCXXII. torveny 9. § (1) bekezdese, 
• a Kp. 39. § (6) bekezdese es az 52. § (1) bekezdese. 

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

Jelen hatarozatomat a kOrnyezetvedelmi hatasagi nyilvantartas vezetesenek szabalyaird szOk5 
58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezesei alapjan rogzitem a kbrnyezetvedelmi hatOsagi 
nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. plus 1. 

Demeter Ervin 

kormanymegbizott 

neveben es megblzasabal: 

Kapjak: 

1. BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltato Nonprofit Kft. 

Miskolc, Besenyei 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 egyez5. 

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

N . 
 A dokumenturn elektronikusen hitelesttett. 

Datum:2020.07.02 15:47:06 
Borsod-AbaCe-Zemplan Megyei Kormanyhivetal 

.......", 	Hudak Tibor 

••• 
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