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BORSOD-AB14-ZEMPLEN MEGYEI 
KOIUvtANYHIVATAL 

MISKOLC' JARASI HIVATALA 

 

Ogyiratszam:130-08/KT/12012-8/2018. 

Ugyintezo: Karlowits-Juhasz Tames 

Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a 	Miskolc, 	Bogancs 	utca 

0156/22 hrsz. alatti telephelyen, mint 

hullaclekudvarban 	torteno 	nem 

veszelyes hullaclekok gyftftesere 

vonatkozo 	hullaclekgazdalkodesi 

engedely 

Hiv. szam: 63336/2018. 

Ogyintezajuk: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

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

(3527 Miskolc, Besenybi tit 26,) — tovabbiakban engedelyes — kerelmenek helyt adok es reszere a 
11.3. pontban meghatarozott nem veszelyes hulladekok 

ciVaitesere  

(gyiijtokent torten6 atvetelere) 

vonatkoz6 

hulladekqazdalkodasi enqedelyt meqadom. 

II. Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg f6bb jellemzoi 

1. 	Az engedelyes azonosit6 adatai 

BMH Borsod-Abailj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 
Kozszolgaltat6 Nonprofit Kft. 

25975936-3821-572-05 

3527 Miskolc, Besenyoi IA 26. 

103542715 

3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz. 

101811476 

0063/2013. (Miskolc Megyei JogU Varos Onkormanyzat JegyzOje) 
Az irat Ogyiratszama: HA. 211,665-1/2013. 

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

Neve: 

KSH azonosite: 

Szekhely: 

KUJ: 

Telephely: 

KTJ: 

Telepengedely—

nyilvantartasi szama: 
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2. Az engedelvezett hulladekdazdalkodasi tevekenyseq 

Mednevezese gyujtes a hulladekr61 sz6I6 2012. evi CLXXXV. torveny (Ht.) 
2. § (1) bek. 17. pontjaban foglaltak szerint, illetve 17a. pontjaval OsszefOggesben, 

GyCijtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek osszegyajtese hulladekkezelo letesitmenybe 
tOrteno elszallitas celjab61; a gyajtes magaban foglalja a hulladek elozetes valogataset es elozetes 
tarolasat is. 

Gyiijto (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdalkode szervezet, amely a hulladekot a 
hulladekbirtokost61, illetve hulladekgazdalkodasi letesitmenyekbOlOsszegyajti, atveszi. 

TerUleti hatalya az engedelyes 3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz. alatti telephelye 
(hullaclekgyiljto udvar). 

3. Hulladektfpusok es -mennyisegek (kizarelag a hatieoyil kociszamokkal meoje101tek) 

Azonos Ito 
kod Hulladek megnevezese Mennyiseg 

(t/ev) 

02 

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

02 01 mezogazdasag, 	kerteszet, 	akvakultikas 	termeles, 
erdogazdalkodes, vadaszat es halaszat hulladeka 

02 01 04 milanyaghulladek (kiveve a csomagolas) 5 
02 01 09 agrokerniai hulladek, amely kulonbOzik a 02 01 08461 5 
02 01 10 fernhulladek 5 

08 

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

08 01 
festekek 	es 	lakkok 	gyartasab61, 	kiszerelesebol, 
forgalmazasabd 	es 	felhasznalesabal, 	valamint 	ezek 
eltavolftesabelszarmazo hulladek 

08 01 12 festek- vagy lakk-hulladek, amely kOlOnbOzik a 08 01 11461 5 

08 01 18 festekek es lakkok eltavolltasab61 szarmaz6 hulladek, amely 
kOlOnbOzik a 08 01 17461 5 

08 03 nyomdafestekek gyartasab61, kiszereleseb61, forgalmazasab61 
es felhasznelasabaszarmazo hulladek 

08 03 18 hulladekka valt toner, amely kOlonbOzik a 08 03 17461 5 

08 04 
ragasztOk 	es 	ternitOanyagok 	gyartasab61, 	kiszerelesebOl, 
forgalmazaseb61 es felhasznalasab61 szarmaz6 hulladek (a 
vizhatlanft6 termekeket is beleertve) 

08 04 10 ragasztOk, tbmitoanyagok hulladeka, amely kOlOnbOzik a 08 
04 09-tOI 5 

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 
09 01 07 ezOstOt vagy ezUstvegyUleteket tartalmazo fot6film es -papir 5 

09 01 08 s ezCistat vagy ezUstvegyOleteket nem tartalmaz6 fotOfilm e 	- 
papfr 5 

09 01 10 egyszer hasznalatos fenykepezOgep, aramforras nelk01 5 
09 01 12 aramforrast 	is 	tartalmaz6, 	egyszer 	hasznalatos 5 
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fenykepezogep, amely kOlonbOzik a 09 01 11-t61 

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

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

15 01 01 papir es karton csomagolasi hulladek 45 
15 01 02 mOanyag csomagolasi hulladek 45 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 45 
15 01 04 fern csomagolasi hulladek 45 
15 01 05 vegyes Osszetetel0 kompozit csomagolasi hulladek 30 
15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 55 
15 01 07 Oveg csomagolasi hulladek 45 
15 01 09 textil csomagolasi hulladek 30 

16 
A HULLADKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szallitas) 	l<016nbOzo 	terOleteir61 	szarmazO 
hullaclekka valt gepjarm0 (ideertve a terepjaro jarmOvet is), a 
hullaclekka 	valt 	gepjOrm0 	bontasab61, 	valamint 
karbantartasabOl 	szarmaz6 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
fticsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 03 hulladekka van gumiabroncsok 300 
16 01 15 fagyallO folyadek, amely kOleinbOzik a 16 01 14-tol 6 
16 01 17 vasfernek 45 
16 01 18 nemvas fernek 45 
16 01 19 maanyagok 45 
16 01 20 Oveg 45 
16 02 elektromos es elektronikus berendezesek hullacieka 

16 02 14 kiselejtezett berendezes, amely kOOnbozik a 16 02 09-01 16 l 
02 13-ig terjedo hullaclektipusokt61 30 

16 02 16 kiselejtezett 	berendezesbol 	eltavolftott 	anyag, 	amely 
kOlonbozik a 16 02 15461 30 

16 06 elemek es akkumulatorok 
16 06 04 logos akkumulatorok (kiveve a 16 06 03) 5 
16 06 05 egyeb elemek es akkumulatorok 5 

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

17 01 beton, tegla, cserep es keramia 
17 01 01 beton 45 
17 01 02 tegla 45 
17 01 03 cserep es keramia 45 

17 01 07 beton, tegla, cserep es kerOrnia frakci6 vagy azok kevereke, 
amely kOlOnbOzik a 17 01 06-tol 700 

17 02 fa, Oveg es mOanyag 
17 02 01 fa 28 
17 02 02 Oveg 28 
17 02 03 muanyag 28 
17 04 femek (beleertve azok OtvOzeteit is) 
17 04 01 v6r6srez, bronz, sargarez 36 
17 04 02 aluminium 36 
17 04 03 Olom 14 
17 04 04  cink 14 
17 04 05 vas es acel 36 
17 04 06  On 14 
17 04 07  femkeverek 35 
17 04 11 kabel, amely kOlonbOzik a 17 04 10-tol 5 
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17 05 fold (ideertve a szennyezett tettletekrol szarmaz6 kitermelt 
fOldet), kOvek es kotrasi meddo 

17 05 04 fold Os kOvek, amelyek kOlOnbOznek a 17 05 03-t6I 100 
17 06 szigetel6anyagokat Os azbesztet tartalmazo epit6anyag 

17 06 04 szigetelo anyag, amely kOlOnbozik a 17 06 01 Os a 17 06 03- 
tot 40 

17 08 gipsz alapuepltOanyag 
17 08 02 gipsz-alaptl eplthanyag, amely kOlonbOzik a 17 08 01461 40 
17 09 egyeb epftesi-bontasi hulladek 

17 09 04 kevert epttesi-bontasi hulladek, amely kOlOnbazik a 17 09 01- 
tol, a 17 09 02-tol es a 17 09 03461 100 

20 

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

20 01 elkOlOnftetten gyOjtett hulladek frakci6k (kiveve a 15 01) 
20 01 01 pal* Os karton 150 
20 01 02 Uveg 50 
20 01 10 ruhanern0 10 
20 01 11 texttliak 10 
20 01 25 etolaj Os zsir 50 

20 01 28 festekek, tintak, ragaszt6k Os gyantak, amelyek kOlonboznek 
a 20 01 27-01 5 

20 01 30 mososzerek, amelyek killOnboznek a 20 01 29461 5 
20 01 32 gyagyszerek, amelyek kUlOnbOznek a 20 01 31-tol 5 

20 01 34 elemek es akkumulatorok, amelyek kOlOnbaznek a 20 01 33- 
tO1 5 

20 01 36 
kiselejtezett 	elektromos 	es 	elektronikus 	berendezesek, 
amelyek kOlOnboznek a 20 01 21-tol, a 20 01 23-t6I es a 20 01 
35-tol 

400 

20 01 38 fa, amely kOlonbOzik a 20 01 37-tel 100 
20 01 39 milianyagok 200 
20 01 40 fernek 90 

20 02 kertekbol 	Os 	parkokb61 	szarmaz6 	hulladek 	(a 	temetoi 
hulladekot is beleertve) 

20 02 01 biologiailag lebom16 hulladek 500 
20 02 02 talaj es kayak 180 
20 03 egyeb telepulesi hulladek 
20 03 07 lomhulladek 400 

A gyUjtokent atveheto nem veszelyes hulladek Osszes mennyisege 4 500 Vey, azzal a 
megkotessel, hogy az egyidejfileg gyOjtheto femhullaclek mennyisege nem erheti el az 
5 tonna/nap kOszoberteket. Ezt meghaladO kapacitas fOlOtt a tevekenyseg — a kornyezeti 
hatasvizsgalati es az egyseges kOrnyezethasznalati engedelyezesi eljarasr6I sz616 
314/2005. (XII. 25.) Korm rendelet 3. sz. melleklete 108. pontja ertelmeben: „Femhulladekgy0jtO, - 
elokezelo, - hasznosit6 telep 5 t/nap kapacitast6I" — elozetes vizsgalatra kOtelezettnek minos01 Os 
jelen engedely alapjan nem vegezheto.). 

4. 	A tevekenvsen muszaki Os kOrnyezetvedelmi lefrasa a benvOitott dokumentacioban foolaltak 
szerint.  

Engedelyes a 3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz. alatti telephelyen (hulladekgyajto udvar) 
a 11.3. pontban meghatarozott nem veszelyes hulladekok gygitesevel foglalkozik. 
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A 3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz. alatti telephelyet Miskolc Megyei Jog0 Varos 
Onkormanyzat Jegyzaje — nem veszelyes hulladekok hulladekgazdelkodesi engedely kOteles 
gyOjtese, hasznositasa, artalmatlanitasa, valamint veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi 
engedely keteles gyOjtese, hasznositasa, artalmatlan ftesa bejelenteshez kOtott ipari 
tevekenysegekre vonatkozdan — HA. 211.665-1/2013. szam0 irate szerint 0063/2013. szamon 
nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szOkseges infrastruktUraval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere nem veszelyes hulladekokat a hulladekok termeloi, illetve engedellyel 
rendelkeza szervezetek szallftjak be. 

A hulladekok atvetelt megelOzoen szemrevetelezesre ker0Inek. Az atveteli kevetelmenyeknek nem 
megfeleI5 hulladekok atvetele megtagadasra kerOl. 

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 Osszegyilleseig tOrten6 elbzetes 
Walesa a telephely egyseges es egybefUggo, szilard burkolattal ellatott (aszfaltozott) reszen 
nyitott es zart femkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyajtoedenyzetekben tOrtenik. 

A tarolohelyen a szOkseges kitizlekedesi Otvonalak/gyOjt6terek a gyOjtesre, tarolasra tervezett 
hulladekok mennyisegevel aranyosan kerultek kijelolesere Ogy, hogy azok az anyagmozgatO 
gepek/eszkOzOk szamara jol megkOzelfthetOk legyenek. 

A hulladekgyOjtO udvar azemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya 
B0-08/KT/12480-3/2017. szarn0 hatarozataval jOvahagyta. 

A tevekenyseg vegzesehez szOkseges munkavedelmi eszkOzOk biztositottak. Az alkalmazottak 
foglalkozas-egeszsegOgyi ellatasa, Ulan szerzodes alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kOrnyezetszennyezesi kerfedezetre kiterjesztett felelossegbiztosltassal rendelkezik. 

Az engedelyes a fentiekkel, valamint az egyeb, jogszabalyban eloirt tervekben, szabalyzatokban 
(havariaterv, tOzvedelmi, munkavedelmi szabelyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a maszaki 
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 haternapjat megelozoen legalabb 
60 nappal frasban be kell jelenteni a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci 
Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyanak. 

A telephely bezarasara inditott &Was megkezdeseig az atvett, illetve a tevekenyseg vegzese 
soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kernyezetvedelmi hatosag altal feljogositott 
szervezetnek et kell adni. A telephely bezarasa uteri hulladek a telephelyen nem maradhat. 
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A telephely bezarasara inditott eljaras soran az Ozemeltetonek be kell mutatnia a mkOdes 
kOvetkezteben a kOrnyezetet ert '<eras hatesokat, amely alapjan a Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya 
megallapftja az esetlegesen elvegzend6 vizsgalatok Wit-et es a tovabbi teendoket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiekt61 eltero okb61 szanik meg, a 
hulladekok teljes kOnli atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kOvet6 kOrnyezetallapot 
bemutatasara vonatkoz6 kotelezettsegek — az elozoekben reszletezettek szerint — valtozatlan 
formaban fennallnak. 

III. 	Eloirasok 

a.) 	KOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskerben:  

— Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizarOlag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt nem 
veszelyes hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett modon es helyszfnen gyajtokent 
tOrten6 atvetelet, ill. gyajteset lehet vegezni. 

— A gyajtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi mavelet nem vegezhetO. 
Jelen engedely kizardag azok egysegrakomany mennyiseg OsszegyOleseig tOrteno ideiglenes 
tarolasara es telephelyen terteno mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve tarolohelyen torteno 
elhelyezesere) jogoslt. 

— A tevekenyseg csak nappali idoszakban vegezheto. 

— A hulladekok telephelyre tOrten6 szallftasat — amennyiben jogszabaly ettol elteroen nem 
rendelkezik kizardag az a szernely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik a 
hataskOrrel rendelkez6 kornyezetvedelmi hat6sag hulladekazonosft6 kod szerint azonosftott 
hulladek szallftasara vonatkoz6 feljogosftasaval. 

— Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kornyezetterhelest eloidezo, a kOrnyezet 
veszelyezteteset Os szennyezodeset kizar6 m6don vegezheti. 

— A hulladekgyOjtoudvar csak kOzszolgaltatO altal Ozemeltetheto. A hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatas kOrebe tartoz6 hulladekok kizar6lag hatalyos kOzszolgaltatasi engedely, vagy 
hatalyos kOzszolgaltatasi engedellyel rendelkezo vallalkozassal kotOtt, alvallalkoz6i szerzOdes 
bfrtokaban vehet6k et. 

— Biztosftani kell, hogy veszelyes hulladek, vagy ezzel szennyezett kockazatos anyag ne keruljOn 
a gyiljtott hulladekok koze. 

— Az atveteli ktivetelmenyeket nem kielegftb hulladek etvetelet meg kell tagadni. 

— A hulladekok (gyOjtesre atvett, keletkezett, atadott) tOrneget merlegelessel kell meghaterozni. 

— A hulladekok gyiljtese, elozetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizar6 m6don a II. 4. pontban 
foglaltaknak megfeleloen vegezheto. 

— A hulladekgyOjtO udvar uzemeltetese soran a B0-08/KT/12480-3/2017. szamu hatarozatban 
foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 
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- Az Ozemelo hulladekgyOjt6 udvar aktualis mOszaki allapotanak es felszereltsegenek 
folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakftasanak 
es Ozemeltetesenek szabalyairol szOlo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

A tevekenyseg soran alkalmazott mOszaki megoldasoknak biztosftaniuk kell, hogy a gyajtesi 
mOveletek vegzese soran a hulladekok ne szennyezzek (meg havaria esetben sem) a 
kOrnyezetet. 

- A tevekenyseg vegzese soran a fOldtani kazegbe szennyezo anyag nem kerOlhet. 

- Biztositani kell a terUleten osszegy016 csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 
elvezeteset. 

- A gyajteshez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell lenni0k a hulladekok 
kornyezetszennyezest kizarO mOdon torteno raktarozasara, ill. oserekontener eseten azok 
szallftasara. 

- Engedelyes kOteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkezo tovabbi kezelo reszere terteno 
atadasard folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

- A gyOjtott nem veszelyes hulladek engedelyes telephelyen - atvetelt kOvetoen 	legfeljebb 
1 evig tarolhatO. Ezen idotartamig a hulladek kezelonek tOrteno ataciasarol gondoskodni kell. 
Amennyiben a tarolt hulladek fizikai, kemiai es biolOgiai tulajdonsagai miatt a kornyezet 
veszelyeztetese, karosItasa nelk01 1 evig nem tarolhat6 az adott hulladek, Ogy a tarolasi ido 
maximuma nem erheti el azt az idOtartamot, hogy a kOrnyezet veszelyeztetese, l(rosodasa 
bekOvetkezzen. 

- A biolOgiailag lebomlo hulladekok eseteben a tarolas kizarolag az 
OsszegyOleseig, de maximum egy het idotartamig megengedett. 

egysegrakomany 

- Az engedelyes telephelyen egyidejffleg tarolhatO, gyajtesre atvett nem veszelyes 
hulladekok mennyisege nem haladhatja meg a 60 tonnat, azzal, hogy az egyidejffleg 
gyffltheto femhulladek  mennyisege nem &heti el  az 5 tonna/nap  ktiszoberteket. 

- A telephelyen be101i anyagmozgatas es a gyOjtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak a 
vonatkoz6 kOrnyezetvedelmi, muszaki es munkabiztonsagi eloirasoknak megfelelo mCiszaki 
allapot6 gepeket, berendezeseket lehet Ozembe allitani. Fokozott figyelmet kell forditani a 
makodO gepek olajosopOgesenek megelozesere, rendszeres ellenorzessel, karbantartassal azt 
minimalis mertekure kell szoritani. 

- A tevekenyseg soran hasznalt eszkoz6k, berendezesek, tarolOterek mOszaki allapotat 
rendszeresen ellenorizni es szUkseg szerint javItani kell. 

- Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezo hulladekok - amelyek koret a 
hulladekjegyzekrol szOlo 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szam0 melleklete hatarozza meg - 
gyOjteserol es tovabbi hulladekgazdalkodasi ce10 Atadasarol, a hulladekrol sz6I6 2012. evi 
CLXXXV. tOrveny a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkozO hatalyos 
jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A hulladekok gyOjtesere szolgal6 terOletre esetleg kiker016 veszelyessegi jellemztivel 
rendelkezo szennyezoanyagot azonnal Ossze kell gy0jteni es a tovabbiakban veszelyes 
hulladekkent kell kezelni. 
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- A tevekenyseg soran keletkezo veszelyes hulladek birtokosa - a veszelyes hulladekkal 
kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyaird sz6I6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendeletben meghatarozottak alapjan - keteles 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 kizer6 
modon, a kijelolt gyOjtohelyen, a kemiai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenall6 
gyajtoedenyben kell gyOjteni. 

- A veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallitasra, ill. kezelesre vale,  atadasa eseten meg 
kell gyOzOdni az atveva vonatkozo atveteli jogosultsagar61. A keletkezett hulladekok lerakassal 
tOrtentS artalmatlanftesara vale, atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint a 
hulladeklerak6val 	kapcsolatos 	egyes 	szabelyokr61 	es 	feltetelekr61 	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 
kt5ze juttatnil 

- A telephelyen a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget Ugy kell vegezni, hogy az diffUz 
legszennyezest ne okozzon. 

- A tevekenyseg vegzesenel tilos a levego lakossegot zavar6 bUzzel vela terhelese, tovabba a 
levegO olyan mertek0 terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

- A femek gumi, illetve muanyag bevonatat, valamint a nem hasznosfthata hulladek reszeket a 
telephelyen, nyfItteren vagy t0zeloberendezesben egetessel eltavolftani, ill. artalmatlanftani 
tilos. 

- Gondoskodni kell az Ongyulladas es a szandekos felgyOjtas megakadalyozasarol es az 
esetlegesen keletkezo tOz eloltaser61. 

- A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okbol bekovetkezo ktirnyezetszennyezes elharitaser61 
az engedelyes haladektalanul intezkedni koteles. A bekovetkezett karesemenyrol, annak 
kiterjedeserol, mertekeral, a veszelyeztetett kornyezeti elemekrol, tovabbe a tett 
intezkedesekrOI a kornyezetkarosodas megelozesenek es elharitasanak rendjentil sz6I6 
90/2007. (IV. 26.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell ertesitest, ill. tajekortatast adni. 

- A hulladekgyOjtesi tevekenysegben resztvevo munkavallal6kat oktatasban kell reszesiteni, es 
egyidejuleg fresbeli utasItassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szUkseges mOszaki es 
szemelyi vedelem elt5frasaira, valamint a ktirnyezetvedelmi szempontb61 rendklvUli esemeny 
bekOvetkezesekor sztikseges teendokre vonatkozOan. 

- Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezett hulladekokr61 a hulladekkal kapcsolatos 
nyilvantartasi Os adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrol szOI6 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 Os 
adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrol sz6I6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elofrasai szerint 
kell vegezni. 



- Bejelentesi kotelezettsegenek - az atvett, illetve a tevekenysege sorer) keletkezett 
hulladekokr61- evente a targyevet kOvet6 ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie. 

- A kOzszolgaltat6 a hulladekgyOjto udvarban atvett es tarblt, valamint a hulladekgyajto udvarb61 
elszallitott hulladekrOla telephelyen, naprakesz modon Oiemnaplet vezet. 

Az Ozemnaplat a kOvetkezo tartalommal kell vezetni: 

• a hullaclekgytijto udvarban atvett es onnan elszallftott hulladek mennyisege, Osszetetele 
(hulladektfpus, -fajta es -jelleg szerint); 

■ a hulladek atvetelenek es elszallftasanak idopontja; 
• a hulladekot a kOzszolgaltatenak atad6 megnevezese, cime, kbrnyezetvedelmi 

azonosit6 jele; 
■ annak adatai, akinek reszere a kozszolgaltato a hulladekgyajto udvarban terolt 

hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kOzszolgaltat6 kezeli); 
az Uzemvitellel kapcsolatos rendkivOli esemenyek (1gy kOlOnOsen veszelyes hulladek 
kornyezetbe kerOlese, tOzeset, betOres, lopas, baleset); valamint 
a hatOsagi ellenorzesek megallapitasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

- Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel OsszefOggo, k6rnyezetvedelmi 
jogszabalyba OtkOzo magatartaseert, valamint a tevekenysegevel okozati OsszefOggesbe 
hozhato 	esetleges 	kornyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kornyezetkarosItasert teljes kOr0 felelosseggel tartozik. 

- A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizar6lag ervenyes kornyezetvedelmi biztositas meglete 
mellett folytathatO es az, az engedelyezett tevekenyseg befejezeseig nem mondhat6 fel. 

- A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes keteles 
a kOrnyezetvedelmi hatOsag reszere targyev februar 28-ig eves felOgyeleti d fiat fizetni. A 
tevekenyseg ev kozben tOrten6 megkezdese eseten a felOgyeleti clfj aranyos reszet kell 
megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely jogerore emelkedeset kOvet6 30 napon belUI. 

- Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szOkseges egyeb engedelyek 
beszerzesenek katelezettsege alai. 

b.) 	KOzegeszsealoyi hataskOrben tett elofrasai:  

A kerelmezo altal folytatott tevekenyseg egeszseget nem veszelyezteto meclon vegezheto. 

- A vizbazisok vedelme erdekeben meg kell akadalyozni, hogy a tevekenysegbol ered6en 
szennyezo anyagok talajba, felszin alatti vizekbe jutva veszelyeztessek a felszin alatti vizek jo 
allapotat. 

- A technologlai fegyelem betartasaval a biztonsagos Ozemeles felteteleirol gondoskodni kell. 

- A telephelyre szallitott es tarolt, tovabba a tevekenyseg soran keletkezo veszelyes hulladekok 
kOrnyezetszennyezest kizar6 madon torteno gyOjteserol folyamatosan gondoskodni kell. 

- A telephelyen a rover- Os ragcsaloirtast evente legalabb ket alkalommal el kell vegeztetni. 

- A telepen felhasznalt vegyi anyagokra, keverekekre vonatkozaan gondoskodni kell a kerniai 
biztonsagi elofrasok betartasarol. 
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IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgal6 kerelmet Engedelyes szakirany0 
vegzettseggel rendelkez6 alkalmazottja, Galyas Szabina (Miskolc) keszftette 2018. ev december 
hOnapban. 

1. A hulladekgazdalkodasi engedely 2023. november 30-ict hatalyos. 

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglaltt61 elter6 mas jellegu tevekenyseg 
vegzesere nem jogosit, es az egyeb engedelyek beszerzese a161 nem mentesit. 

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalb61 visszavonasra kerul, 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 kOrnyezet veszelyeztetesevel, 

szennyezesevel, karositasaval jar, 

valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalb6lvisszavonhat6, amennyiben: 
— az engedelyes nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi 

kOtelezettsegekrol sz616 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 
— megallapithat6, hogy az engedelyt kerelmez6 a kerelemben valotlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 
— az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltakt61 elter6 madon 

gyakorolja, vagy 
— az engedely jogosultja a hatOsagi ellenorzest akadalyozza. 

4. Amennyiben az engedely rendelkez6 reszenek II. fejezeteben rOgzitett adatokban, 
technolOgiaban vagy ezeket erintoen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kOvetkezik be, 
illetve uj informable* merUlnek fel, Ogy az engedelyes kOteles azt 15 napon !Dalai a 
Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolc Jarasi Hivatala Kornyezetvedelmi es 
Termeszetvedelmi F6osztalyanak bejelenteni. 

V. 	Jelen hatarozat ellen — a kezhezveteltol szarnitott 15 napon belUl — a Pest Megyei Kormanyhivatal 
K6rnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyanak (1016 Budapest, Meszaros u. 58/a.) 
cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 
KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi F6osztalyahoz 2 peldanyban benyikithato fellebbezesnek 
van helye. 

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 60 000,— Ft, melyet a Borsod-Abauj-Zemplen 
Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szarn6 
eloiranyzat-felhasznalasi szamlajara kell befizetni. 

Fellebbezni csak a megtamadott dentesre vonatkozban, tartalmilag azzal kozvetlenul 6sszefOgg6 
okb61, illetve csak a dontesbol kozvetlenul ad6c16 jog- vagy erdekserelemre hivatkozva lehet. 
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A fellebbezest indokolni kell. A fellebbezesben csak olyan Cij tenyre lehet hivatkozni, amelyrol az 
els6fok0 eljarasban az Ugyfelnek nem volt tudornasa, vagy arra Onhibajan kivOl es6 ok miatt nem 
hivatkozott. 

Fellebbezes hianyeban a hatarozat, a kezlestol szarnItott 16. napon — Ulan ertesftes nelk01 — 
veglegesse valik. 

INDOKOLAS 

A BMH Borsod-Abaej-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltat6 Nonprofit Kft. 
(3527 Miskolc, Beseny6i Cit 26.) a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi 
Hivatala Kernyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyan, 2018. ev december he 7. napjan 
eloterjesztett kerelmeben a 3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz. alatti ingalanon kialakftott 
hullaclekgyiljt6 udvaron nem veszelyes hulladekok gAtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmez6 a kernyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatesi dfjairel 
szele 14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet 1. szemii mellekleteben el6frt 120 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 
dijat a Kormanyhivatal nyilvantartesa alapjan megfizette. 

A kerelem egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonosfte adatait, a 
tevekenyseg muszaki, valamint kornyezetvedelmi szempontbal lenyeges lefrasat, a gytijtesre atvenni 
kivant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tfpusonkenti mennyiseget, valamint a rendelkezesere 
elle szemelyi, targyi es kOzegeszsegOgyi felteteleket. 

A beadvany — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 
- Miskolc Megyei Jog0 \faros Jegyzoje altal, HA. 211.665-1/2013.. szamon kiadott Prat masolatat, 

mely szerint a 3521 Miskolc, Bogencs utca 0156/22 hrsz. alatti telephelyet 0063/2013. szamon 
nyilvantartasba vette; 

- foglalkozas-egeszsegfigyi szolgaltatoval kOtOtt szerzedes masolatat; 
- igazolast, mely szerint az Engedelyes a kOztartozasmentes addzei adatbazisban szerepel; 
- az engedelyes korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatosan, illetve a 

munkaerepiacon hatranyos helyzetben levo ellaskeresok alkalmazasi lehetosegenek 
figyelennbeveteler61 tett nyilatkozatait; 

- a targyi hulladekgyOjt6 udvar Ozelmeltetesi szabelyzatanak masolatat; 
- engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezettre kiterjesztett felelossegbiztositasi kotvenyenek 

masolatat; 
- az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos en. karelharftesi tervet. 

A kerelmet megvizsgaltam es megallapftottam, hogy a beadvany nem felel meg a hulladekgazdalkodasi 
tevekenysegek nyilvantartasba veteler61, valamint hatesagi engedelyezeser61 szele 439/2012. (XII. 29.) 
Kormanyrendelet 7. § (1) bek.-ben foglalt formai es tartalmi kovetelmenyeknek lgy az Ugyben a 
rendelkezesre elle adatok alapjan erdemi dentes nem hozhate, 

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

a) nem felel meg, vagy 

b) megfelel, de a tenyallas tisztazasa soran felmerUlt Uj adatra tekintettel az szOkseges, 

• 
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az eljare hatesag hatarido megjelolesevel, a mulasztas jogkovetkezmenyeire terteno figyelmeztetes 

mellett - ha terveny vagy kormanyrendelet maskent nem rendelkezik - egy Izben hianypetlasra hlvja fel 

a kerelmez6t.(A kOrnyezet vedelmenek altalanos szabalyair61 sz616 1995. evi L111. torveny (Kvt.) 91/B. § 

(1) bekezdese ertelmeben a Kvt., valamint a felhatalmazasa alapjan kiadott rendeletekben szabalyozott 

kozigazgatasi hatOsagi Ogyekben hianypetlasra felhlvasnak legfeljebb ket fzben van helye.) 

Fentieket figyelembe veve 2018. ev december h6 13. nap* kelt, BO-08/KT/12012-2/2018. szam0 

vegzesben hianypetlasra szelftottam fel a kerelmezat. 

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

szOkseg - az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridon belUl - 2018. ev december he 13. 

napjan, BO-08/KT/12012-4/2018. szamon fLiggi5 hataly0 hatarozatot hortam. 

A kerelmezo 2018. ev december he 19. napjan megkOldett kiegeszlteseben meghatarorta a telephelyen 

egyidejOleg gyOjteni kfvant nem veszelyes hulladekok Osszes mennyiseget, ismertette a rendelkezesere 

6116 gyOjtoedenyzetek szarnat, fajtait, valamint bemutatta a telephely Orzesenek medjat. 

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

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

hatesag hulladekgazdalkodasi engedelyehez kotott tevekenyseg. 

A kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatesagi es igazgatasi feladatokat &late szervek kije101eserol 

szele 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8. szarnO melleklete szerint vizsgalando szakkerdes a 

kornyezetvedelmi hatesag nem veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezese iranti eljarasaban a 

kezegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2018. ev december he 13. napjan kelt, BO-08/KT/12012-5/2018. szam0 

feljegyzesben megkertem a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal 

Hatesagi FOosztaly NepegeszsegOgyi Osztaly (Miskolc) - kozegeszsegUgyi szempont0 - szakmai 

velemenyet. 

A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatesagi FOosztaly 

Nepegeszsegagyi Osztaly (Miskolc) B0-08/NE0/08533-2/2018. szamu szakmai velemenyeben - 

kOzegeszsegOgyi szempontb61- a hulladekgazdalkodasi engedely kiadasa ellen kifogast nem emelt. 

Elofrasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

A hulladekr6I sz6I6 2012. evi CLXXXV. ttirveny. 

A felszln alatti vizek vedelmere51 sz616 219/2004. (VII. 21.) Konn. rendelet 8. § c) pontja ertelmeben a 
tevekenyseg ugy vagezhet6, hogy hosszU tOvon se veszelyeztesse a felszln alatti vizek jO allapotat. 

A munkavOgzeshez, a gOpek azemeltet6s6hez kapcsol6d6an keletkez6 veszelyes hulladOkok 
gyOjtesOre, kezel6s6re vonatkoz6an a veszelyes hulladtakkal kapcsolatos tevakenysegek vegzOsOnek 
felteteleir61 sz6I6 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz el6trasokat. 

Az egOszsegOgyi kartevok elleni vedekezes reszletes elafrasaira vonatkoz6an a fert6z6 betegsegek Os 
jarvanyok megelOzOse erdekOben szOkseges jarvanyagyi intezkedesekrol sz616 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 36. § Os 39. §-aiban Os a 4. szamti mellekleteben foglaltak az iranyad6ak, melyek ertelmeben a 

mellekletben meghatarozott egeszsegUgyi kartevok vonatkozasaban a telepOlOsi szilard hulladekot 

kezel6 telepeken Ovente kOt alkalommal irt6szeres kezelest Icell vegezni. 
A veszelyes vegyi anyagok/keverOkek vonatkozasaban a ketniai biztonsagr61 sz616 2000. evi XXV. 

ttirveny Os a veszelyes anyagokkal Os a veszelyes keszltmOnyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve 
tevekenysegek reszletes szabalyairol sz616 44/2000. (XII. 27.) EUM. rendelet el6frasait kell betartani. 

• • 
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A benyiljtott dokumentacio, annak kiegeszfteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 
nyilvantartasba vetelerol, valamint hatOsagi engedelyezeserol szOIO 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
7. § (1) bek,-ben foglalt tartalmi kovetelmenyeknek megfelel. 

A kerelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapjan Ogy fteltem meg, hogy a 
kerelmezO biztositani tudja azon szemelyi es targyi felteteleket, amelyek a hulladekok kornyezetvedelmi 
szempontbol biztonsagos gyOjtesehez szOksegesek. 

Fentiek alapjan megallapftottam, hogy a Ht., a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkoz6 
hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat el6frasainak betartasaval a kerelmezett nem veszelyes 
hulladekok gyOjtese kornyezetvedelmi erdekeket nem sert, ezert az engedelyes reszere a 
hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

A BMH Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, Beseny6i tit 26.) 3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz. alatti 
telephelyen, nem veszelyes hulladekok gyOjtese tevekenyseg vegzese a benyOjtott dokumenteci6 
alapjan foldtani kozeg vedelmi erdeket nem set 

A telephelyhez 1000 meter tavolsagban a Szirmai reformatus temet6 helyezkedik el. A telephely 
zajkibocsatasanak velelmezett zajvedelmi hatasterOleten vedendo epOlet, terOlet nincs. Zajvedelmi 
szempontbOl a kornyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyairol szolo 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a letesItmeny fizemeltetese kornyezeti zajvedelmi erdeket nem 
set jelent6s hates nem varhatO. 

Levegtitisztasag-vedelmi szempont0 elofrasaimat a levego vedelmerol szOlo 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapjan adtam meg. 

Az engedely idobeli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en hatarortam meg. 

Felhfvom az engedelyes figyelmet arra, hogy az engedely nem mentesit a Ht., es annak vegrehajtasi 
jogszabalyaiban elof rt kOtelezettsegek teljesftese alai. 

Felhfvom az engedelyes figyelmet tovabba arra is, hogy az engedelyezett tevekenyseg folytatasara 
vonatkozo kornyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hat6sagi el6frasok megsertese eseten az engedely, 
annak idObeli hatalya alatt is visszavonhatO. 

A hatarozatot .a Ht. 12. § (2) bek.-e alapjan,a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es 
igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijeloleserOl sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8/A § (1) bek.-
ben es 9. § (2) bek.-ben biztosltott jogkOrOmben, az Akr. 80. § (1) bekezdese es 81. § (1) es (4) 
bekezdese szerint eljarva hortam meg. 

Az eljaras — Akr. 124. §-a szerinti — eljarasi koltseget (az igazgatasi szolgaltatasi dfj Osszeget) a 
kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dljair61 sz6I6 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szamu melleklet 4.6, pontja alapjan allapftottam meg, viseleserol a 
Rendelet 5. § (3) bekezdese alapjan rendelkeztem. 

A jogorvoslati jogr6I az Akr. 112. §-a, 116. § (2) bekezdese es a 118. § (1)-(3) bekezdese alapjan, 
a jogorvoslati &Was igazgatasi szolgaltatasi clijar61 sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szam0 
melleklet 4.6. pontja alapjan, a Rendelet 2. § (5) bekezdesenek megfeleben adtam tajekortatast. 

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

••••• 	•••1 	=.1 
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Jelen hatarozatomat a kOrnyezetvedelmi hat6sagi nyilvantartas vezetesenek szabalyairal szolO 
7/2000. (V. 18.) KOM rendelet rendelkezesei alapjan rOgzitem a kOrnyezetvedelmi hatOsagi 
nyilvantartasban. 

Miskolc, 2018. december 28. 

Kapiek: 
1. BMH Borsod-Abataj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltat6 Nonprofit Kft. 

Miskolc, Besenyoi tit 26., 3527 + CK (25975936) 
2. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 

HatOsegi Foosztely NepegeszsegUgyi Osztaly 
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 — HK (JHO5MISKNI) 

3. Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag 
Miskolc, Dozsa Gyorgy Ot 15. 3525 — KER 

4-5. lratokhoz 



Az eredeti papiralap0 dokumentummal egyezO. 

Ezen lap nem resze az eredeti iratnak, kizarolag a jogszabalyi megfeleloseghez 
szOkseges zaradekolas megjeleniteset szolgalja. 

A dokumentum elekt 	ei hitelesitett. 
Datum:2018.12.28 1 	*01:00 
Borsod-Abaij-temp n totegSrel Kormanyhivatal 
Kladmanyorta: Hudak Tibor 



ERKEZETT 2020 OKT 2 2.  k—k 2--Cr' 	(  2- 02-0  

BORSOD-ABApj-ZEMPLEN MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

Ogyiratszam: B0/32/03791-8/2020. 	 Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere reszere 

B0-08/KT/12012-8/2018. 	szarnon 	kiadott 

Ogyintezo: Karlowits-Juhasz Tames 	 hulladekgazdalkodasi engedely medositasa 

Hiv. szarn: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

I. 	A BMH Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Hullaclekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 
(3527 Miskolc, Besenyoi u. 26.; KUJ: 103542715, telephely: 3521 Miskolc, Bogancs u. 

0156/22 hrsz.; KTJ: 101811476) reszere BO-08/KT/12012-8/2018. szamon kiadott nem veszelyes 
hulladekok gyiljtesere vonatkozo 

hulladekgazdalkodasi engedelyt, 

az engedelyes kerelmere az alabbiak szerint 

modositom:  

1. 	A BO-08/KT/12012-8/2018. szamO hatarozat II. 3. pontiat torlorn es helyebe az alabbiakat 
rogzitem:  

3. Hullaclektiousok es -mennyiseoek (kizarOlag a hatjegy0 lotidszamokkal megjeloltek) 

Azonosito 
kid Hulladek megnevezese Mennyiseg 

(t/ev) 

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 maanyaghulladek (kiveve a csomagolas) 3000 
02 01 09 agrokemiai hulladek, amely killOnbltizik a 02 01 08461 3000 
02 01 10 femhulladek 1500 

08 

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

08 01 
festekek 	es 	lakkok 	gyartasabol, 	kiszerelesebol, 
forgalmazesebol 	es 	felhasznalasabal, 	valamint 	ezek 
eltavolitasabOlszarmazo hulled& 

08 01 12 festek- vagy lakk-hulladek, amely kOlOnbOzik a 08 01 11-tol 3000 

08 01 18 festekek es lakkok eltavolitasabol szarmazo hullaclek, amely 
kOlonbozik a 08 01 17-t61 3000 

Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Ft5osztaly 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

E-mail: kornvezetio.m iskolca borsod.00v.h u 



08 03 
nyomdafestekek gyertesebol, kiszereleseb51, forgalmazasebol 
es felhasznelasebOlszermazo hulladek 

08 03 18 hulladekka valt toner, amely kulonbozik a 08 03 17-tol 3000 

08 04 
ragaszt6k 	es 	tOmitoanyagok 	gyartasab61, 	kiszerelesebol, 
forgalmazasabOl es felhasznalasab61 szarmaz6 hulled& (a 
vizhatlanit6 termekeket is beleertve) 

08 04 10 
ragaszt6k, tOrnitoanyagok hulladeka, amely kOlonbozik a 08 
04 09-tal 

3000 

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 
09 01 07 ezustOt vagy enstvegyUleteket tartalmaz6 fot6film es -papir 3000 

09 01 08 
eztistOt vagy enstvegyOleteket nem tartalmaz6 fot6film es - 
papir 3000 

09 01 10 egyszer hasznalatos fenykepezOgep, erannforras nelk01 3000 

09 01 12 eramforrast 	is 	tartalmaz6, 	egyszer 	hasznalatos 
fenykepezogep, amely kOlOnbozik a 09 01 11-tol— 3000 

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

15 01 
csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	velogatottan 	gyOjtett 
telepOlesi csomagolasi hulladekot) 

15 01 01 papir es karton csomagolasi hulladek 3000 
15 01 02 muanyag csomagolasi hulled& 3000 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 3000 
15 01 04 fern csomagolasi hulladek 1500 
15 01 05 vegyes Osszetetel0 kompozit csomagolasi hulladek 3000 
15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 3000 
15 01 07 Oveg csomagolasi hulled& 3000 
15 01 09 textil csomagblesi hulladek 3000 

16 A HULLADKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szellites) 	kOlOnbOzo 	teruleteirOl 	szarmaz6 
hulladekka valt gepjermu (ideertve a terepjer6 jermilivet is), a 
hulladekka 	valt 	gepjarm0 	bontesebol, 	valamint 
karbantarteseb61 	szarmaz6 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
fecsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 03 hulladekke valt gumiabroncsok 3000 
16 01 15 fagyall6 folyadek, amely kOlOnbOzik a 16 01 14-tol 3000 
16 01 17 vasfemek 1500 
16 01 18 nemvas fernek 1500 
16 01 19 mOanyagok 3000 
16 01 20 uveg 3000 
16 02 elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka 

16 02 14 kiselejtezett berendezes, amely kulOnbbzik a 16 02 09-tol 16 
02 13-ig terjedo hulladektipusoktol 3000 

16 02 16 kiselejtezett 	berendezesbol 	eltevolitott 	anyag, 	amely 
kOlonbOzik a 16 02 15-tol 3000 

16 06 elemek es akkumulatorok 
16 06 04 logos akkumulatorok (kiveve a 16 06 03) 3000 
16 06 05 egyeb elemek es akkumulatorok 3000 

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

17 01 beton, tegla, cserep es keremia 
17 01 01 beton 3000 
17 01 02 tegla 3000 
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17 01 03 cserep es keramia 3000 

17 01 07 beton, tegla, cserep es keremia frakci6 vagy azok kevereke, 
amely kOlOribbzik a 17 01 06461 3000 

17 02 fa, Oveg es muanyag 
17 02 01 fa 3000 
17 02 02 uveg 3000 
17 02 03 muanyag 3000 
17 04 fernek (beleertve azok Otvozeteit is) 
17 04 01 vOresrez, bronz, sargarez 1500 
17 04 02 aluminium 1500 
17 04 03 Blom 1500 
17 04 04 cink 1500 
17 04 05 vas es ace' 1500 
17 04 06 6n 1500 
17 04 07 femkeverek 1500 
17 04 11 kabel, amely kaltinbOzik a 17 04 10-tol 1500 

17 05 fOld (ideertve a szennyezett ter(iletekrol szarmaz6 kitermelt 
bidet), kOvek es kotrasi medclo 

17 05 04 fold es kovek, amelyek kOlOnbOznek a 17 05 03-tOI 3000 
17 06 szigeteloanyagokat es azbesztet tartalmazO epltbanyag 

17 06 04 szigetelO anyag, amely ktilOnbazik a 17 06 01 es a 17 06 03- 
t61 3000 

17 08 gipsz alap0 epitoanyag 
17 08 02 gipsz-alap0 epitoanyag, amely kulonbOzik a 17 08 01-tol 3000 
17 09 egyeb epftesi-bontasi hulladek 

17 09 04 kevert epitesi-bontasi hulladek, amely kOlOnbOzik a 17 09 01 -
tol, a 17 09 02-toles a 17 09 03-t61 3000 

20 

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

20 01 elkUlOnitetten gyiljtOtt hulladek frakciak tkiveve a 15 01)  
20 01 01 papir es karton 3000 
20 01 02  Uveg 3000 
20 01 10 ruhanernii 3000 
20 01 11 textiliak 3000 
20 01 25 etolaj es zslr 3000 

20 01 28 festekek, tintek, ragasztOk es gyantak, amelyek kOlOnboznek a 
20 01 27-tol 3000 

20 01 30 mososzerek, amelyek kulbnbOznek a 20 01 29-tol 3000 
20 01 32 gy6gyszerek, amelyek kOlOnbOznek a 20 01 31-tc5I 3000 

20 01 34 elemek es akkumuletorok, amelyek kOlOnbeznek a 20 01 33- 
tal 3000 

20 01 36 
kiselejtezett 	elektromos 	es 	elektronikus 	berendezesek, 
amelyek kOlOnbOznek a 20 01 21-tol, a 20 01 23-t61 es a 20 01 
35-tol 

3000 

20 01 38 fa, amely kulOnbOzik a 20 01 37-tol 3000 
20 01 39 mOanyagok 3000 
20 01 40 fernek 1500 

20 02 kertekbOl 	es 	parkokbOl 	szermazo 	hulladek 	(a 	temetoi 
hulladekot is beleertve) 

20 02 01 biolOgiailag lebomlo hulladek 3000 
20 02 02 talaj es kOvek 3000 
20 03 egyeb telepUlesi hulladek 
20 03 07 lomhulladek 3000 
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A gyOjtheta nem veszelyes hulladekok Osszes mennyisege: 4 500 Vali, ebbol a gybjtheto 

femhulladekok mennyisege 1 500 t/ev. 

A gyOjtheto fernhulladek mennyisege nem erheti el az 5 tonna/nap kOszOberteket. 
Ezt meghaladd kapacitas ftilOtt a tevekenyseg - a kOrnyezeti hatasvizsgalati es az egyseges 
kOrnyezethasznalati engedelyezesi eljerasrol szOld 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. 
melleklete 108. pontja ertelmeben: „Fernhulladekgyajto, -elOkezeI6, -hasznosito telep 5 t/nap 
kapacitastOl (beleertve az autdroncstelepeket)" - elozetes vizsgalatra kOtelezettnek minostil es 
jelen engedely alapjan nem vegezhett5). 

2.) 	A B0-08/KT/12012-812018. szamii hatarozat I11/1.b. pontjat torlom 6s helyebe az alabbiakat 
r6gzitem: 

KOzegeszsegOoyi hataskOrben: 

A kerelmezo altal folytatott gyOjtesi tevekenyseget csak az egeszseget nem veszelyezteto 

mOdon vegezhetik. 

A gAtes soran meg kell akadelyozni a kOrnyezeti leveg6 olyan mertek0 terheleset, amely lakott 

terUleten hatarerteken felUli legszennyezettseget okoz. Az elerheto legjobb technika 

alkalmazeseval biztositani kell a tevekenyseg buzkibocsatasnak csOkkenteset 

- A telephelyen folytatott gyOjtesi, terolesi tevekenyseg a felszln alatti vizek jO ellapotat, a foldtani 

kozeget nem veszelyeztetheti, kOrnyezetszennyezest nem okozhat. 

A tevekenyseg soran esetlegesen fellelt veszelyes hulladekok kOrnyezet szennyezest kizarO 

modon tOrteno gyOjteserOl, elszellitesarol gondoskodni szUkseges. 

- A telephelyen a rover- es ragcsaloirtest szUkseg szerint, de evente legalebb ket alkalommal el 

kell vegeztetni. 

A telephelyen az ivoviz halozaton takaritashoz biztositott falikutakat visszacsap6 szelepes 

csapteleppel szOkseges felszerelni. 

- A tevekenyseg soran felhasznalt vegyi anyagokra/keszitmenyekre vonatkozdan gondoskodni 

kell a kerniai biztonsagi eloiresok betarteserol. A veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes 

keverekekkel vegzett tevekenyseget elektronikus tjton az Orszagos Szakrendszeri Informecios 

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

A biologiai kockazattal erintett dolgoz6kat munkakOrhoz kapcsol6d6 vedooltasban kell 

reszesiteni. 

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

minOsegu vizet kell biztositani. A munkaterUleten dolgoz6 munkavallalok szamara kezmosasra 

egyfazis0 kezfertotlenitO szappant biztositani szOkseges. 

II. A B0-08/KT/12012-812018. szarmi hatarozat egyebekben valtozatlanul ervenyes. Jelen 
hatarozatom kizarolag a B0-08/KT/12012-8/2018. szamon kiadott hatarozattal egyi.itt 
ervenyes. 

III. DOntesem a kozlessel veglegesse \talk, vele szemben kOzigazgatasi bton tovabbi jogorvoslatnak 
helye nincs. Ellene - jogszabalysertesre hivatkozva - a kOzlest61 szemitott 30 napon belUl 
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a Miskolci Tbrvenyszeknek cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 
3 peldanyban irasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kOtelezettek eseten elektronikus Oton 
benktott keresettel lehet elni. 

A keresetlevel benktasanak a dOntes hatalyosulasara halasztO hatalya nincs, de a bfrOsag 
elrendelheti annak reszleges vagy teljes halaszto hatalyat. 

Ha egyik fel sem kerte targyalas tartasat, es azt a birosag sem tartja szOksegesnek, a birosag 
az Ogy erdemeben targyalason kivul hataroz. 

INDOKOLAS 

A BMH Borsod-Ababj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltato Nonprofit Kft. 

(3527 Miskolc, Besenyei u. 26.; KUJ: 103542715, telephely: 3521 Miskolc, Bogancs u. 

0156/22 hrsz.; KTJ: 101811476) a Borsod-Ababj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOmyezetvedelmi es 

Termeszetvedelmi FOosztalyan 2020. ev szeptember h6 18. napjan eloterjesztett kerelmeben a 

BO-08/KT/12012-8/2018. szamon kiadott nem veszelyes hulladekok gyilijtesere vonatkozo 

hulladekgazdalkodasi engedelyenek — m6clositasat kerte. 

A Kft. az egyes gyujteni kivant hulladektipusok eves mennyisegenek a nOveleset keri az eves Osszes 

kezelhetb hulladek mennyisegenek valtozatlanul hagyasa mellett. 

Az eljaras soran a kerelmet megvizsgaltam es megallapitottam, hogy mivel a maximalisan egyidejOleg 

gyUjthet6 es eves szinten atveheto hulladekok Osszmennyisege nem valtozik, Egy rendelkezesre all6 

muszaki felteteiek mellett a kerelmezett hulladekok gyujtese tovabbra is megoldott. A hulladekudvar 

Ozemeltetesi tapasztalatai alapjan szUkseges a lakossagi igenybevetel mertekehez igazitani az atvehetO 
hulladekok mennyiseget. 

A kerelmezo a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol 

szblO 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szam0 melleklet 4.6. es 37. pontja szerint eloirt 60 000,— Ft 

igazgatasi szolgaltatasi dijat a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal reszere megfizette. 

A hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. torveny (Ht.) 79. § (4) bekezdes alapjan a kOrnyezetvedelnni 

hatosag a hulladekgazdalkodasi engedelyt, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi engedelyt, valamint 

a nyilvantartasba vett adatokat m6dosithatja, vagy visszavonhatja. 

A kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es igazgatasi feladatokat ellatO szervek kijeldeseral 

sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8. szam0 melleklete szerint vizsgaland6 szakkerdes 

a kOrnyezetvedelmi hatosag nem vesz 'dyes hulladekok gyiljtesenek engedelyezese iranti eljarasaban a 
kozegeszsegugyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2020. ev szeptember h6 23. napjan kelt, BO/32/03791-3/2020. szam6 

feljegyzesben megkertem a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegugyi Foosztaly 
(Miskolc) — kOzegeszsegugyi szempontO — szakmai velemenyet. 
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A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegUgyi Foosztaly BO/NEF/2667-2/2020. 

szarnu szakmai velemenyeben - kozegeszsegugyi szempontbd1 - a hulladekgazdalkodasi engedely 

modosltesa ellen kifogast nem emelt, a karos kernyezet-egeszsegugyi hatesok elfogadhatO szinten 

tartasa erdekeben tett eloirasait a hatarozat rendelkezo reszenek1.2. pontjeban szerepeltetettem. 

Eloirasai alapjaul a kOvetkezd jogszabalyi eloirasok szolgalnak: 

„A kOrnyezet es emberi egeszseg vedelme, a kOrnyezetterheles merseklese erdekeben szakseges 

eloirasokat a hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny tartalmazza. 

A kOrnyezeti levegO min6segenek vedelmere vonatkozo elOirasokat a a leveg6 vedelmer61 szOlo 

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

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kbrebe tartoz6 hulladekkal kapcsolatos kOzegeszsegOgyi 

kOvetelmenyekr61 sz616 13/2017. evi (VI. 12.) EMMI rendelet elOirasai rendelkezik a tevekenyseg soran 

betartand6 kOzegeszsegOgyi-jarvanyOgyi elOirasokr61. 

A felszln alatti vizek, a kitermeles &Ott a/k5 viz minOsegenek vedeImer61, az egyes vedOidomokban 

vedOterOleteken vegezhetb tevekenysegekr61 a felszin alatti vizek vedelmer6I szOIO 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, tavlati vlzbazisok, valamint ivovizellatast 

szolgal6 vizi letesItmenyek vedelmerOl szOI6 123/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet 10. § es 

14 § (1) bekezdesei rendelkeznek, a fOldtani kOzeg es a felszin alatti vIzszennyezessel szembeni 

vedelmehez szOkseges hatarertekekrOI es a szennyezesek mereser61 rendelkez6 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EUM-FVM egyilttes rendelet 1. § (1) bekezdese a), b) pontja rOgzIti. 

A veszelyes hulladekok gyajtesere, kezelesere vonatkozOan a veszelyes hulladekkal kapcsolatos 

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

elOirasokat. 

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

Ortelmeben kOztizemi vizcs6haldzatra Oblit6 vezetekeket csak megszakitO es visszafolyas gatlb 

beiktatasaval szabad rakapcsolni. 

A rendszeres rover- es ragcsaldirtast a fert6z6 betegsegek es jarvanyok megelOzese erdekeben 

szOkseges jarvanyagyi intezkedesekrOl szolo 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese f), g), h), 

0, D pontjaira kiterjedOen, a 39. § (2) bekezdese alapjan a 4. szamii melleklet 7.e pontjaban foglaltaknak 

megfelekien kell elvegeztetni. 

A fert6z6 betegsegek es a jarvanyok megel6zese erdekeben szOkseges jarvanyOgyi intezkedesekrOl 

sz616 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9. § (1) bek. Irja el6 a biolOgiai kockazatnak kitett munkavallaldk 

felmereset, valamint az adott veszelyeztetett munkakorben foglalkortatott dolgozOk ved6oltasat. 

Az orszagos telepalesrendezesi es epitesi kOvetelmenyekr61 sz616,  253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

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

terolteket (p1.: temetot, kOzOti pihen6helyet, helyhez kOtOtt szabadteri munkahelyet, satortabor celjara 

kijeldlt teruletet) a rendeltetesOknek megfeleI6 illemhely-hasznaIati es tisztalkodast lehetOseggel kelt 

tervezni, megvalOsitani es fenntartani." 

Fentiek alapjan a kerelemnek helyt adtam es a BO-08/KT/12012-812018. szemon kiadott hatarozatot jelen 

hatarozatnak megfelelden modosItottam. 
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A hatarozatot a Ht. 79. § (4) bekezdese alapjan. a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hat6sagi es 

igazgatasi feladatokat ellato szervek kijeldeserol szolo 71/2015. (III. 30) Kormanyrendelet 

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

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

Az eljaras - Akr. 124. §-a szerinti - eljarasi koltseget (az igazgatasi szolgaltatasi ci(j Osszeget) 

a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljerasok igazgatasi szolgaltatasi dijairOI sz6105 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szamil melleklet 4.6. es 37. pontok figyelembevetelevel allapitottam 

meg, viseleserol a Rendelet 5. § (3) bek.-e alapjan rendelkeztem. 

A dOntes elleni jogorvoslatrol es a keresetlevel elOterjeszteseral az alabbi jogszabalyhelyek 

figyelembevetelevel adtam tajekortatast 

az Akr. 114. § (1) bekezdese, 

a birosagok szervezeterol es igazgatasarol sz616 2011. evi CLXI. tOrveny 21. § (6) bekezdese, 

a birOsagok elnevezeserd, szekhelyerOl es illetekessegi terOletenek meghatarozasardl sz616 

2010. evi CLXXXIV. terveny 3/A. §, 

a kezigazgatasi perrendtartasrol szola 2017. evi I. tOrveny (Kp.) 13. § (1) bekezdese, a 28. §-a, 

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

a polgari perrendtartasrolszol6 2016. evi CXXX. tOrveny 605. § (1) bekezdese, 

az elektronikus Ogyintezes es a bizalmi szolgaltatasok 

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

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

altalanos szabalyairol szol6 

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

Jelen hatarozatomat a kernyezetvedelmi hatosagi nyilvantartas vezetesenek szabalyairOl szOld 

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

nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. oktOber 9. 

Kapiak:  

1. BMH Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 

Miskolc, BesenyOi ut 26., 3527 + (CK - 25975936) 
2. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhiyatal Nepegeszsegugyi Foosztaly 

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



Az eredeti papiralap0 dokumentummal egyezo. 

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

szukseges zaradekolas megjeleniteset szolgalja. 

A dokumentum elektronikusan hitelesitett. 
Datum:2020.10.21 15:56:18 
Borsod-AbaUj-Zemplen Megyei Korrnanyhivatal 
Hudak Tibor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	HU MISKOLC BOHU nem veszélyes módosítás BO_32_03791-8_2020.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8


