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BORSOD-ABA01-ZEMPLEN MEGYEI 
KORMAN YH I VATAL 

Ogyiratszam: BO/32/03081-8/2020. 	 Targy: 	BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a 3630 Putnok, 0123/15. hrsz. alatti 

telephelyen, 	mint 	hullaclekudvarban 
Ogyintezo: Beregi Livia 	 torteno veszelyes hulladekok gyUjtesere 

vonatkoz6 hullaciekgazdalkodasi engedely 

Hiv. szarn: 

Ugyintezojuk: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

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

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

3630 Putnok, 0123/15 hrsz. alatti telephelyen a 11.3. pontban meghaterozott veszelyes hulladekok  

gyOjtesere  

(hulladekgyiijto udvarban gyOjtokent torteno atvetelere) 

vonatkoz6 

hulladekaazdalkodasi engedelyt megadom. 

II. Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg fobb jellemzoi 

1. 	Az engedelves azonosItO adatai  

Neve: 	 BMH Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Hulladekgazdelkodesi 

KOzszolgeltat6 Nonprofit Kft. 

KSH azonosito: 	 25975936-3821-572-05 

Szekhely: 	 3527 Miskolc, Besenyoi iit 26. 

KUJ: 	 103542715 

Telephely: 	 3630 Putnok, 0123/15. hrsz. 

KTJ: 	 102546342 

Telepengedely— 

nyilvantartasi szama: 	177/2015. (Ozd Varos Onkormanyzatanak Jegyzaje; a hatarozat 
Ogyiratszarna: HVF/93-2/2020.) 

KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztaly 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

E-mail: kornvezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu  
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2. Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseq 

Megnevezese gyiijtes a hulladekral szolo 2012. evi CLXXXV. torveny 

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

Gytijtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek Osszegyiljtese hulladekkezel6 letesItmenybe 

tOrten6 elszallltas celjabol; a gyajtes magaban foglalja a hulladek elozetes valogatasat es elozetes 

tarolasat is. 

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

a hulladekbirtokostol, illetve hulladekgazdalkodasi letesItmenyekbol osszegyUjti, atveszi. 

TerUleti hatalya: az engedelyes 3630 Putnok, 0123/15. hrsz. alatti telephelye (hulladekgyOjto 

udvar). 

3. Hulladektipusok es -mennyisegek (kizar6lag a hatjegyU kOdszamokkal megje101tek) 

Azonosit6 
kod 

Hulladek megnevezese 
Mennyiseg 

(t/ev) 

08 

BEVONATOK (FESTEKEK, 	LAKKOK ES 	ZOMANCOK), 

RAGASZTOK, TOMfTOANYAGOK ES NYOMDAFESTEKEK 

GYARTASABOL, KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL 

ES FELHASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK 

08 03 
nyomdafestekek gyartasab61, kiszereleseb61, forgalmazasabol 

es felhasznalasab61 szarmaz6 hulladek 

08 03 17* veszelyes anyagokat tartalmazo, hulladekka valt toner 5 

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 

09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 

09 01 11* 

egyszer hasznalatos fenykepezogep, amely a 16 06 01, a 16 

06 02 vagy a 16 06 03 azonosit6 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 focsoportokban meghatarozott hulladekot) 

13 02 motor-, hajt6m0- es kenoolaj hulladek 

13 02 05* 
asvanyolaj 	alap0, 	kl6rvegyuletet 	nem 	tartalmaz6 	motor-, 

hajtannu- es kenoolaj 
15 

13 02 06* szintetikus motor-, hajt6m0- es kenoolaj 10 

13 02 07* biologiailag konnyen lebom16 motor-, hajtom0- es kenoolaj 

15 

CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM 

HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

TORLOKENDOK, SZOROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 

15 01 
csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyUjtott 

telepUlesi csomagolasi hulladekot) 

15 01 10* 
veszelyes anyagokat maradekkent tartalmaz6 vagy azokkal 

szennyezett csomagolasi hulladek 
15 

15 01 11* 

veszelyes, szilard por6zus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo 

fembol 	keszOlt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	kiUrUlt 

hajtagazos palackokat 

10 



16 
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 

HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szallftas) 	kOlOnbOzO 	teruleteirol 	szarmazo 

hullaclekka valt gepjarmii (ideertve a terepjaro jarmOvet is), a 

hulladekka 	\fait 	gepjarm0 	bontasab61, 	valamint 

karbantartasabol 	szarmazO 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 

focsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 

meghatarozott hulladek) 

16 01 07* olajszOro 10 

16 01 13* fekfolyadek 10 

16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fagyall6 folyadek 10 

16 06 elemek es akkumulatorok 

16 06 01* Olomakkumulatorok 20 

20 

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 

HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, 

IPARI 	ES 	INTEZMENYI 	HULLADEK), 	IDEERTVE 	AZ 

ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS 

20 01 elkDIOnItetten gyOjtOtt hulladek frakciOk (kiveve a 15 01) 

20 01 13* oldOszerek 5 

20 01 14* savak 5 

20 01 15* lOgok 5 

20 01 19* nOvenyved6 szer 5 

20 01 21* fenycsOvek es egyeb higanytartaimu hulladek 5 

20 01 26* olaj es zsir, amely kOlOnbOzik a 20 01 25-t6I 25 

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

gyantak 
15 

20 01 29* veszelyes anyagokat tartalmaz6 mososzer 10 

20 01 33* 

elemek es akkumulatorok, amelyek kOzOtt a 16 06 01, a 16 06 

02 vagy a 	16 06 03 azonosit6 kOddal je101t elemek es 

akkumulatorok is megtalalhatOk 

50 

20 01 35* 

veszelyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elektromos es 

elektronikus berendezesek, amelyek kOlOnbOznek a 20 01 21- 

WI es a 20 01 23-tOl 

90 

A gyOjtOkent atveheto veszelyes hulladekok Osszes mennyisege 330 Vey. 

4. 	A tevekenyseg mOszaki es kOrnyezetvedelmi lefrasa a benyiljtott dokumentaciOban foolaltak  

szerint.  

Engedelyes a 3630 Putnok, 0123/15. hrsz. alatti telephelyen (hulladekgyOjto udvar) 

a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok gyOjtesevel foglalkozik. 

A 3630 Putnok, 0123/15. hrsz. alatti telephelyet Ozd \faros Onkormanyzatanak Jegyzoje —

veszelyes es nem veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi engedely kOteles gyujtese, 

hasznositasa es artalmatlan1tasa bejelenteshez kOtott ipari tevekenysegekre vonatkozOan — 

HVF/93-2/2020. szamt:i irata szerint 177/2015. szamon nyilvantartasba vette. 



A telephely a tevekenyseg vegzesehez szOkseges infrastrukturaval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere a veszelyes hulladekokat a hulladekok termeloi, illetve engedellyel 
rendelkezo szervezetek szallitjak be. 

A hulladekok atvetelt megelozoen szemrevetelezesre kerOlnek. Az atveteli kovetelmenyeknek nem 
megfeleI6 hulladekok atvetele megtagadasra ker01. 

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 OsszegyOleseig tOrteno elozetes tarolasa 
a telephely egyseges es egybefOggO, szilard burkolattal ellatott (aszfaltozott) reszen zart 
femkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyOjt6edenyzetekben tOrtenik. 

A tarolohelyen a szOkseges kOzlekedesi avonalak/gAtOterek a gyOjtesre, tarolasra tervezett 
hulladekok mennyisegevel aranyosan kerultek kijelelesere Ogy, hogy azok az anyagmozgato 
gepek/eszkOzOk szamara jol megkezelithetok legyenek.  

A hulladekgyOjto udvar Ozemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya BO/32/03083-3/2020. szam0 
hatarozataval jovahagyta. 

A veszelyes hulladekokkal vela mOveletekhez az ADR felszereles rendelkezesre all. 

A szallftasra val6 elokeszites, atcsomagolas, rakodas az ADR (Veszelyes Aruk Nemzetkozi KOzOti 
Szallitasar61Sz616 Eur6pai Megallapodas) szabalyai szerint tOrtenik. 

A tevekenyseg vegzesehez szOkseges munkavedelmi eszkOzbk biztositottak. Az alkalmazottak 
foglalkozas-egeszsegOgyi ellatasa, kialon szerz6des alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelOssegbiztositassal rendelkezik. 

Az engedelyes a fentiekkel, valamint az egyeb, jogszabalyban elofrt tervekben, szabalyzatokban 
(havariaterv, tuzvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a mOszaki 
eszkOzOk 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 inditott eljaras megkezdeseig az atvett, illetve a tevekenyseg vegzese 
soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kOrnyezetvedelmi hatosag altal feljogositott 
szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa utan hulladek a telephelyen nem maradhat. 

A telephely bezarasara inditott eljaras soran az Ozemeltet6nek be kell mutatnia a mukOdes 
kovetkezteben a kornyezetet ert karos hatasokat, annely alapjan a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya megallapitja az esetlegesen 
elvegzend6 vizsgalatok k0ret es a tovabbi teendoket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektOI eltero okb61 szunik meg, 
a hulladekok teljes kor0 atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kovet6 kOrnyezetallapot 
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bemutatasara vonatkoz6 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 gyOjtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezheto. 

Jelen engedely kizarolag azok egysegrakomany mennyiseg OsszegyOleseig tOrteno ideiglenes 

tarolasara es telephelyen tOrteno mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve tarol6helyen tOrteno 

elhelyezesere) jogosit. 

- A tevekenyseg, beleertve a telephelyr61 tOrten6 ki- es beszallitast is csak nappali idaszakban 

vegezheto. 

A hulladekok telephelyre tortenO szallitasat - amennyiben jogszabaly ettol elter6en nem 

rendelkezik - kizar6lag az a szemely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik 

a hataskOrrel rendelkezo kOrnyezetvedelmi hatosag hulladekazonosit6 kod szerint azonosltott 

hulladek szallitasara vonatkozo feljogosItasaval. 

- Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kOrnyezetterhelest eloidezo, a kernyezet 

veszelyezteteset es szennyezodeset kizaro modon vegezheti. 

- A hulladekgyOjto udvar csak kOzszolgaltat6 altal Ozemeltetheto. A kerelmezett 

hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizardag hatalyos kozszolgaltatasi engedely birtokaban 

vegezheto. 

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

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

- A hulladekok gyOjtese, elozetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizar6 m6don a II. 4. pontban 

foglaltaknak megfeleloen vegezheto. 

- A hulladekgyOjto udvar Ozemeltetese soran a E30/32/03083-3/2020. szamii hatarozatban 

foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

- Az OzemelO hulladekgyOjto udvar aktualis mOszaki allapotanak es felszereltsegenek 

folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakttasanak 

es Ozemeltetesenek szabalyair6lsz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

A tevekenyseg soran alkalmazott muszaki megoldasoknak biztosftaniuk kell, hogy a gyOjtesi 

mUveletek vegzese swan a hulladekok ne szennyezzek (meg havaria esetben sem) 

a kOrnyezetet. 

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

veszelyes hulladekkal ne keveredjenek. 

A kOlOnboza veszelyes hulladekok kOzOs legterben val6 tarolasa okan a veszelyes hulladekkal 

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyairol sz616 225/2015, (VIII. 7.) Korm. 

rendelet eloirasainak betartasan t01, kOvetni kell az ADR altal meghatarozott csomagolasi 
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elOirasokat, valamint a veszelyes hulladekok ADR szerinti egyUtt kezelhetOsegenek korlatain 
belUl 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 ado& kockazatot megfeleI6 anyagismeret birtokaban felismero szakszemelyzetet 
kell biztositani. 

— A hulladekgyajto udvaron a kOloribbzo anyagi minosegLi veszelyes hulladekokat szallithat6, 
Otest116, belelt vagy kettos fal0, karmentovel felszerelt es megfelelo szilardsag0 gyOjtO 

edenyzetben, ill. csomagolbeszkOzben kell gyOjteni, amelyek kialakitasa osszhangban van 
a bennUk gyajtendo veszelyes hulladekok fizikai es kerniai tulajdonsagaival. 

Az illekony Osszetevoket tartalmaz6 veszelyes hulladekok atvetele es tarolasa soran meg kell 
akadalyozni, hogy ezek a komponensek a kOrnyezetbe kereljenek. 

A gyujteshez hasznalt eszkOzeknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniUk a hulladekok 
kOrnyezetszennyezest kizard m6don tOrten6 raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 
szallItasara. 

— Veszelyes hulladekot tartalmaz6 serOlt, vagy szivarg6 gengyOlegeket az eszlelest kOvetoen 
kesedelem nelkOl seitlesmenetes gOngyblegbe kell atfejteni, a kOrnyezetbe kerUlt veszelyes 
hulladek egyidej0 szakszer(i OsszegyOjtese mellett.  

Engedelyes kOteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkeza tovabbi kezelo reszere tOrtenO 
atadasarol folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

A gyOjtOtt veszelyes hulladek engedelyes telephelyen — atvetelt kOveteen — legfeljebb 
1 evig tarolhatO. Ezen idotartamig a hulladek kezelonek terteno atadasar61 haladektalanul 
gondoskodni kell. 

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

— A telephelyen belUli anyagmozgatas es a gyOjtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak 
a vonatkozo kOrnyezetvedelmi, mtiszaki es munkabiztonsagi elOirasoknak megfelelo muszaki 
allapotO gepeket, berendezeseket lehet Uzembe allitani. Fokozott figyelmet kell forditani 
a milkOdo gepek olajcsOpOgesenek megelozesere, rendszeres ellenorzessel, karbantartassal 
azt minimalis mertekure kell szoritani. 

A tevekenyseg soran hasznalt eszkOzOk, berendezesek, tarol6k, edenyek, kermentok mOszaki 
allapotat rendszeresen ellenOrizni es szUkseg szerint javitani kell. 

Havaria eseten a beadvanyban szereplo havaria tery szerint kell eljarni! 

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

Biztosltani kell a terUleten OsszegOlo csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 
elvezeteset. 

— A veszelyes hulladekok tarolasara szolgal6 ter, valamint a karmento vizzarOsagat, 
vegyszerallOsagat folyamatosan biztositani kell 

— Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezo hulladekok — amelyek kOret 
a hulladekjegyzekrOI sz616 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szam0 melleklete hatarozza meg 
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- gyajteserol es tovabbi hulladekgazdalkodasi celu atadaser61, a hulladekr61 sz616 2012. evi 

CLXXXV. tOrveny a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkoz6 hatalyos 
jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A hulladekok gyajtesere szolgal6 teruletre esetleg kiker0I6 veszelyessegi jellemzovel 

rendelkezo szennyezoanyagot azonnal Ossze kell gyajteni es a tovabbiakban veszelyes 

hulladekkent kell kezelni. 

- A tevekenyseg soran keletkez6 veszelyes hulladek birtokosa - a veszelyes hulladekkal 
kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyair6I sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendeletben meg hatarozottak alapjan - kOteles az ingatlanan, telephelyen, illetve 
a tevekenyseg vegzese soran keletkezo veszelyes hulladek biztonsagos gyOjteserol 
gondoskodni mindaddig, amfg a veszelyes hulladekot a kezelonek at nem adja. 

A keletkezo veszelyes hulladekokat a kOrnyezet karositasat megelozo, szennyezeset kizar6 
modon, a kijelelt gyOjtahelyen, a kerniai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenall6 
gyiijtoeclenyben kell 

- A veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallItasra, ill. kezelesre val6 atadasa eseten meg 
kell gyozodni az atvevo vonatkoz6 atveteli jogosultsagar61. A keletkezett hulladekok lerakassal 
tOrteno artalmatlanftasara val6 atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint 
a hulladeklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokr61 es feltetelekrol szolo 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzesi ketelezettseget, szUkseg 
eseten a megfelelo dokumentumok megleterol gondoskodni kell. 

Tilos a veszelyes hulladekot a telepOlesi szilard hulladek vagy mas nem veszelyes hulladek 
koze juttatni! 

A telephelyen a tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy a telephelyen kival ne okozzon 
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarertek feletti PM,()  terhelest. 

A telepen csak a kernyezetvedelmi eloirasokat kielegito munkagepek uzemelhetnek, melyek 
alacsony szennyezoanyag kibocsatasOak. 

A rakodas soran tOrekedni kell arra, hogy a tevekenyseg vegzese a lehet6 legkevesebb 
legszennyezo anyag kibocsatessal tortenjen. 

A hulladekkezelesi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy minel kevesebb legszennyezo anyag 
kerOljtin a kOrnyezetbe. A technologiai elofrasok betartasaval kell az esetleges levegoterhelest 

megelozni, illetve minimalizalni, hogy az lakossagi panaszt ne okozzon. 

- A tevekenyseg vegzesenel tilos a levegO lakossagot zavaro bOzzel yak) terhelese, tovabba 
a levego olyan mertek0 terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

A tevekenyseg vegzesenel az elerheto legjobb technika alkalmazasaval kell a diffUz 
legszennyezes kialakulasat megelozni, megszOntetni, illetve azt minimalisra csokkenteni. 

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

Gondoskodni kell az ongyulladas es a szandekos felgyOjtas megakadalyozasarol es 
az esetlegesen keletkezo tiiz eloltasar61. 

- A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okb6I bekbvetkez6 kernyezetszennyezes elharitaser61 
az engedelyes haladektalanul intezkedni kOteles. A bekovetkezett karesemenyrol, annak 
kiterjedeser61, merteker61, a veszelyeztetett kornyezeti elemekrol, tovabba a tett 
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intezkedesekr6I a kOrnyezetkarosodas megelozesenek es elharltasanak rendjerol sz616 

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

A hulladekgyOjtesi tevekenysegben resztvev6 munkavallalokat oktatasban kell reszesIteni, es 

egyidejiileg irasbeli utasltassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szukseges muszaki es 

szemelyi vedelem elOirasaira, valamint a kOrnyezetvedelmi szempontbol rendklvuli esemeny 
bekOvetkezesekor szukseges teend6kre vonatkozoan. 

Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezett hulladekokrol a hulladekkal kapcsolatos 
nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kotelezettsegekrol sz6I6 309/2014. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapjan, az engedelyben szereplo besorolas szerint, fajtankenti 
nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedelyes telephelyen kell tartani. 

A hulladekok dokumentalasat, bejelenteset a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 

adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrol sz6I6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6Irasai szerint 
kell vegezni. 

— Adatszolgaltatasi kOtelezettsegenek — az atvett veszelyes hulladekokr61 negyedevente 
a targynegyedevet koveto 30. napig, a tevekenyseg soran keletkezett veszelyes es nem 
veszelyes hulladekokr61 evente a targyevet MA/eta ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie. 

— A kOzszolgaltato a hulladekgyOjtO udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyiljto udvarb61 
elszallItott hulladekr6I a telephelyen, naprakesz m6don Ozemnaplot vezet. 

Az Ozemnaplot a kOvetkezo tartalommal kell vezetni: 

• a hulladekgyajtO udvarban atvett es onnan elszallitott hulladek mennyisege, 
6sszetetele (hulladektipus, -fajta es -jelleg szerint); 

• a hulladek atvetelenek es elszallftasanak idopontja; 

• a hulladekot a kOzszolgaltatonak atad6 gazdalkod6 szervezet neve, cime, szekhelye 
(ha a hulladek atadoja gazdalkod6 szervezet); 

• annak adatai, akinek reszere a kOzszolgaltat6 a hulladekgyiljt6 udvarban tarolt 
hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kozszolgaltat6 kezeli); 

• az Lizemvitellel kapcsolatos rendklvuli esemenyek (igy kulen6sen hulladek 
k6rnyezetbe kerulese, tuzeset, betOres, lopas, baleset); valamint 

• a hatasagi ellenarzesek megallapItasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

— Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel OsszefOggo, kOrnyezetvedelmi 
jogszabalyba OtkOzo magatartasaert, valamint a tevekenysegevel okozati osszefOggesbe 
hozhato 	esetleges 	kornyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kOrnyezetkarosftasert teljes [colt felelosseggel tartozik. 

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizar6lag ervenyes kernyezetvedelmi biztositas meglete 

mellett folytathato, es az, az engedelyezett tevekenysegek befejezeseig nem mondhato fel. 
A kOrnyezetvedelmi biztositasnak a kerelmez6 altal vegzend6 hulladekgazdalkodasi 
tevekenysegre (veszelyes hulladek gyOjtes) ki kell terjednie. 

A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes kOteles 
a kOrnyezetvedelmi hat6sag reszere targyev februar 28-ig eves fekigyeleti dijat fizetni. 
A tevekenyseg ev kOzben tOrteno megkezdese eseten a felOgyeleti dfj aranyos reszet kell 
megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely veglegesse valast kOveto 30 napon be101. 
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Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szOkseges egyeb engedelyek 

beszerzesenek kOtelezettsege alas 

b) 	KOzedeszsedOgyi hataskOrben tett eloirasai: 

A kerelmezo altal folytatott gyOjtesi tevekenyseget csak az egeszseget nem veszelyeztetO 
modon vegezhetik. 

A veszelyes hulladekokat merlegelve, szelektiven, fizikai, kernia es biologiai tulajdonsagaiknak 

megfeleld csomagolasban kell atvenni. 

— A veszelyes hulladek rakodasat, gyiljteset, biztonsagos es kOrnyezetszennyezest kizara 
szallitasra alkalmas jarmOvel, modon es feltetelekkel kell vegezni. 

— A human egeszsegkarosodasok megelozese erdekeben a veszelyes hulladekok rakodasa, 
gyOjtese sorer] ne terheljek a levegOt olyan mertekben, amely legszennyezettseget okoz, illetve 
a lakossagot, a lakoterDletek rendeltetesszer0 hasznalatat bazzel ne zavarjak. 

A hulladekok rakodasa, gyiljtese a telephelyen folytatott tevekenyseg a felszln alatti vizek j6 
allapotat, a fOldtani kozeget nem veszelyeztetheti, kOrnyezetszennyezest nem okozhat. 

A hulladekokat az atvetelre jogosult, szerzodOtt alvallalkoz6nak kell atadni. A veszelyes 
hulladekokat engedely nelkOli letesitmenyben elhelyezni tilos, telephelyre nem kerOlhet be. 

— A telephelyen az ivoviz halozaton takaritashoz biztositott falikutakat visszacsapo szelepes 
csapteleppel szOkseges felszerelni. 

A telephelyen a rovar- es ragcsalairtast szUkseg szerint, de evente legalabb ket alkalommal el 
kell vegeztetni. 

— A tevekenyseg soran felhasznalt vegyi anyagokra/keszltmenyekre vonatkoz6an gondoskodni 
kell a kemiai biztonsagi eloirasok betartaser61. A veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes 
keverekekkel vegzett tevekenyseget elektronikus Oton az Orszegos Szakrendszeri Informaci6s 
Rendszer KBIR rendszeren keresztul a teruletileg illetekes jarasi hivatalnak be kell jelenteni. 

A biologiai kockazattal erintett dolgozokat munkakOrhOz kapcsol6d6 vedtioltasban kell 
reszesiteni. 

— A dolgozOk szocialis viz igenyenek kielegitesehez, kezmosashoz es tisztalkodashoz iv6viz 
minoseg0 vizet kell biztositani. A munkatertileten dolgoz6 munkavallalok szarnara keznnosasra 
egyfazis0 kezfertotlenfto szappant biztositani szukseges. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgalO kerelmet Engedelyes szakiranyt) 
vegzettseggel rendelkezo alkalmazottja, Homonyik Renate, (Miskolc) keszitette 2020. ev 
augusztus hOnapban. 

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

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglalttol eltero mas jelleg0 tevekenyseg 
vegzesere nem jogoslt, es az egyeb engedelyek beszerzese alb' nem mentesIt. 

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalb6Ivisszavonasra kerUI, amennyiben: 

— az engedely megadasahoz eloirt feltetelek mar nem allnak fenn, 



10 

az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel feihagy, 

azt megszunteti, 

- a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kOrnyezet veszelyeztetesevel, 

szennyezesevel, karositasaval jar, valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalb61 

visszavonhato, amennyiben: 

az engedelyes nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi 

kOtelezettsegekrolsz616 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 

megallapithat6, hogy az engedelyt kerelmeza a kerelemben valotlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 
- az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaitakt61 eltero m6don 

gyakorolja, vagy 

az engedely jogosultja a hat6sagi ellenOrzest akadalyozza. 

4. Amennyiben az engedely rendelkezo reszenek II. fejezeteben rOgzItett adatokban, 

technologiaban vagy ezeket erintoen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kovetkezik be, 

illetve uj informaci6k merillnek fel, Ogy az engedelyes koteles azt 15 napon be101 

a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi 
Foosztalyanak bejelenteni. 

V. 	Dentesem a kOzlessel veglegesse \calk, vele szemben kOzigazgatasi Oton tovabbi jogorvoslatnak 
helye nincs. Ellene - jogszabalysertesre hivatkozva - a kOzlestol szarnitott 30 napon belt)! 
a Miskolci TOrvenyszeknek cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 
3 peldanyban frasban vagy elektronikus kapcsolattartasra ketelezettek eseten elektronikus icton 
benyOjtott keresettel lehet elni. 

A keresetlevel benyOjtasanak a clOntes hatalyosulasara halaszt6 hatalya nincs, de a blrosag 
elrendelheti annak reszleges vagy teljes halaszto hatalyat. 

Ha egyik fel sem kerte targyalas tartasat, es azt a bfrOsag sem tartja szuksegesnek, a Writ:Gag 
az Ogy erderneben targyalason Idviilhataroz. 

INDOKOLAS 

A BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kc5zszolgaltat6 Nonprofit Kft. 

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

Termeszetvedelmi Foosztalyan, 2020. ev augusztus ho 13. napjan eloterjesztett kerelmeben 

a 3630 Putnok, 0123/15. hrsz. alatti ingatlanon kialakitott hulladekgyujto udvaron veszelyes hulladekok 
gyujtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmezo a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi clijair61 

sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarn0 mellekleteben elorrt 180 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi 
dijat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

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

a tevekenyseg muszaki, valamint kOrnyezetvedelmi szempontb61 lenyeges leirasat, a gytiljtesre atvenni 
klvant hullaclekok megnevezeset, illetve hulladek-tipusonkent a mennyiseget, a tevekenyseg 

vegzesehez sziikseges szemelyi, targyi es kOzegeszseg0gyi felteteleket, valamint a tevekenyseg 
technolagia mfiszaki es kOrnyezetvedelmi jellemzoinek ismerteteset. 
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A beadvany — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 

telephely nyilvantartasba vetelet; 

foglalkozas-egeszsegOgyi szolgaltat6val kOtott szerzodes masolatat; 

gyOjteni klvant veszelyes hulladekok listajat; 

- alvallalkoz6i nyilatkozat Ozemeltetesi feltetelek biztositasar61; 

- penzOgyi eszkozOk igazolasa; 

engedelykerelmet keszltO vegzettseget igazol6 dokumentum; 

igazgatasi szolgaltatasi dljj befizeteset igazol6 dokumentum; 

nyilatkozat korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrol; 

- Ozemeltetesi szabalyzatat; 
engedelyes kernyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositasi kOtvenyenek 

masolatat; 

az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos havariatervet. 

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

tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hat6sagi engedelyezeserd sz616 439/2012. (X11. 29.) 

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

a rendelkezesre 6116 adatok alapjan erdemi dontes nem hozhat6. 

Ha a kerelem a jogszabalyban foglalt kovetelmenyeknek nem felel meg az eljar6 hatOsag hataridO megje-

101esevel, a mulasztas jogkOvetkezmenyeire tortenO figyelmeztetes mellett — ha torveny vagy 

kormanyrendelet maskent nem rendelkezik — egy izben hianypotlasra hivja fel a kerelmezot. 

(A kornyezet vedelmenek altalanos szabalyair6Isz616 1995. evi LIII. torveny (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdese 

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

hat6sagi Ogyekben hianypatlasra felhivasnak legfeljebb ket lzben van helye.) 

Fentieket figyelembe veve 2020. ev augusztus h6 17. napjan kelt, BO/32/03081-4/2020. szarnu 

vegzesben hianypotlasra sz011tottam fel a kerelmezot. 

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

szOkseg — az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hatariclOn be101— 2020. ev augusztus ho 17. 

napjan, BO/32/03081-5/2020. szamon teljes eljarasra torteno atteresrol ertesitest adtam ki. 

A kerelmezo 2020. augusztus 18-an erkeztetett kiegeszitesehez mellekelve megkOldte az alabbi irat 

masolatat: 

• KOrnyezetvedelmi megblzott (engedelykerelmet keszlto) vegzettseget igazol6 dokumentum 

masolatat. 
A kerelmezo fentiekkei hianypatlasi kOtelezettsegenek maradektalanui eleget tett. 

A kerelemben foglalt — a hulladekr61 sz6I6 2012. evi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 17., 17a. pontja 
szerinti — hulladekgazdalkodasi tevekenyseg a Ht. 12. § (2) bek.-e ertelmeben a kOrnyezetvedelmi 
hatosag hulladekgazdalkodasi engedelyehez kOtOtt tevekenyseg. 

A kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es igazgatasi feladatokat Oat szervek kije101eserol 

szolo 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8. szern0 melleklete szerint vizsgalando szakkerdes 

a kOrnyezetvedelmi hatosag veszelyes hulladekok gyUjtesenek engedelyezese iranti eljarasaban 

a kOzegeszsegligyi szakkerdes is. 
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Fentiekre tekintettel a 2020. ev augusztus h6 17. napjan kelt, BO/32/03081-3/2020. szarn0 feljegyzesben 

megkertem a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi Foosztaly 

(Miskolc) - ktizegeszsegUgyi szempont0 - szakmai velemenyet. 

A Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi Foosztaly BO/NEF/2249-2/2020. 

szarn0 szakmai velemenyeben - kOzegeszsegOgyi szempontb61 - a hulladekgazdalkodasi engedely 

kiadasa ellen kifogast nem emelt. 

Az Ozemeles saran a kornyezet-egeszsegOgyi hatasok elfogadhat6 szinten tartasa erdekeben 

a hatarozat 111.11 pontjaban szerepeltetett eloirasok betartasa szukseges. 

Eloirasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

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

elOirasokat a hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny tartalmazza. 

A kOrnyezeti IevegO min6segenek vedelmere vonatkozO elOirasokat a a leveg6 vedelmer61 szOIO 

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

A hulladekgazdelkodasi kOzszolgaltatas korebe tartozo hulladokkal kapcsolatos kOzegeszsegOgyi 

kovetelmenyekr61 sz616 13/2017. evi (VI. 12.) EMMI rendelet eloirasai rendelkezik a tevekenyseg soran 
betartand6 kOzegeszsegOgyi-jarvanyOgyi elOirasokrOl. 

A felszin alatti vizek, a kitermeles elOtt 6116 viz minOsegenek vedelmer61, az egyes vedOidomokban 

ved6terilleteken vegezhetO tevekenysegekr61 a felszin alatti vizek vedelmer61 szOIO 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint ivovizellatast szolgalO vizi 

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

rendelkeznek, a foldtani kOzeg es a felszIn alatti vizszennyezessel szembeni vedelmohez szOkseges 

hatarertekekr61 es a szennyezesek mereser61 rendelkezO 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EOM-FVM egyOttes 

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

A veszelyes hulladekok gyOjtesere, kezelesere vonatkozOan a veszelyes hulladekkal kapcsolatos 

tevekenysegek vegzesenek felteteleir61 sz616 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz 

eloirasokat. 

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

Ortelmeben kOzDzemi vizcsOhal6zatra11t6 vezetekeket csak megszakite es visszafolyas 

beiktatesavai szabad rakapcsolni. 

A rendszeres rover- es regcsalOirtast a fert6z6 betegsegek es jarvanyok megelozese erdekeben 

szOkseges jarvanyOgyi intezkedesekr6I szOle 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese t), g), h), 

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

megfelelOen kell elvegeztetni. 

A veszelyes anyagokkal, keszitmenyekkel valO tevekenyseget a kemiai biztonsagr61 sz6I6 2000. evi 
XXVV. tOrveny, es a veszelyes anyagokkal es veszelyes keszitmenyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, 

illetve tevekenysegek reszletes szabalyairOl szOl6 44/2000. (XII. 27.) EOM. rendelet szabalyozza. 

A fert6z6 betegsegek es a jarvanyok megelOzese erdekeben szOkseges jarvanyOgyi intezkedesekr6I 

szOlo 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. Ida elO a biolOgiai kockazatnak kitett munkavallala 

felmereset, valamint az adott veszelyeztetett munkakOrben foglalkortatott dolgozOk veddoltesat. 

Az orszagos telepOlesrendezesi es epitesi kovetelmenyekre51 szolii 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(OTEK) 99. § (1) alapjan „Az epltmenyeket es a szabadteri tartozkodasra, munkavegzesre szolgalO 

terilleteket (pl. temetot, kOzOti pihen6helyet, helyhez kOttitt szabadteri munkahelyet, satortabor celjara 
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kijekilt terOletet) a rendeltetesOknek megfeleki illemhely-hasznalati es tisztalkodasi lehetOseggel kell 

tervezni, megvalOsItani es fenntartani." 

A benyiljtott dokumentacio, annak kiegeszlteseivel a hulladekgazdelkodasi tevekenysegek 

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

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

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

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

szempontbol biztonsagos gyiljtesehez szuksegesek. 

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

hatelyos jogszabelyok es ezen haterozat elOiresainak betartasaval a kerelmezett veszelyes hulladekok 

gyiljtese 	kOrnyezetvedelmi 	erdekeket 	nem 	sert, 	ezert 	az 	engedelyes 	reszere 

a hulladekgazdelkodasi engedelyt megadtam. 

A BMH Nonprofit Kft. (Miskolc), 3630 Putnok, 0123/15. hrsz 	ingatlanon levO telephelyen 

veszelyes hulladekok gyuftesere vonatkoz6 hulladekgazdalkodasi tevekenyseg engedelyezese — a 

benytljtott dokumentacieban foglaltak alapjan, a rendelkezO reszben tett elbfrasok betartesa mellett — 

foldtani kOzeg vedelmi erdeket nem set 

Zajvedelmi szempontbol a kornyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyair61 sz616 

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

zajvedelmi erdeket nem sert, jelentos hates nem varhat6. 

Levegotisztasag-vedelmi szempont6 elolrasaimat a benyOjtott kerelem attanulmanyozaset kovetoen 

a levegO vedelmeral sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan adtam meg, melyek 

betartasa mellett jelentos kOrnyezeti hates nem varhat6. 

Az engedely idobeli hatalyet a hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen hatarortam meg. 

FeIhtvom az engedelyes figyelmet arra, hogy az engedely nem mentestt a Ht., es annak vegrehajtasi 

jogszabalyaiban elOirt kotelezettsegek teljesttese 

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

vonatkoz6 kOrnyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hatosagi elbfrasok megsertese eseten az engedely, 

annak idobeli hatalya alatt is visszavonhato. 

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

igazgatesi feladatokat ellato szervek kijelbleserOl sz6I6 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 

8/A § (1) bek.-ben es 9. § (2) bek -ben biztositott jogkerbmben, az Akr. 80. § (1) bekezdese es 

81. § (1) es (4) bekezdese szerint eljarva hortam meg. 

Az eljeras — Akr. 124. §-a szerinti — eljerasi kOltseget (az igazgatasi szolgeltatesi dij osszeget) 

a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatesi szolgaltatesi dijairol sz616 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szennO melleklet 4.6. es 11. pontja alapjan allapitottam meg, viseleser51 

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

A dOntes elleni jogorvoslatrol es a keresetlevel eloterjeszteserol az alabbi jogszabalyhelyek 

figyelembevetelevel adtam tejekortatest 

az Akr. 114. § (1) bekezdese, 

a bfrOsagok szervezeterol es igazgatasaralsz616 2011. evi CLXI. tOrveny 21. § (6) bekezdese, 
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- a blrOsagok elnevezeserol, szekhelyerol es illetekessegi terGletenek meghatarozasar61 szolo 
2010. evi CLXXXIV. torveny 3/A. §, 

a kOzigazgatasi perrendtartasr61 sz616 2017. evi I. torveny (Kp.) 13. § (1) bekezdese, a 28. §-a, 
a 29. § (1) bekezdese, a 39. § (1) es (2) bekezdese, 

- a polgari perrendtartasrol sz616 2016. evi CXXX. terveny 605. § (1) bekezdese, 
- az elektronikus Ligyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyair6I sz616 

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

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

Jelen hatarozatomat a kOrnyezetvedelmi hatOsagi nyilvantartas vezetesenek szabalyairol sz616 
58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezesei alapjan rOgzitem a kOrnyezetvedelmi hat6sagi 
nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. szeptember 18. 

Kapjak: 

1. BMH Borsod-Aba0j-Zemplan Megyei Hullaciekgazdalkodasi KOzszolgaltatO Nonprofit Kft. 
Miskolc, Besenyoi Cit 26., 3527 + (CK — 25975936) 

2. Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegUgyi Hosztaly 
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 — (HK — BAZMKHNSZ) 

3-4. Iratokhoz 



Az eredeti papiralap0 dokumentummal egyezo. 

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

szOkseges zaradekolas megjeleniteset szolgalja. 

A dokumentum elektronikusan hitelesiten. 
Daturn:2020.09.18 12:02:46 
Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormanyhivatal 
Hudak Tibor 
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