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KORMAN Y H I VATAL 

Ogyiratszam: BO/32/03770-812020. 	 Targy: 	BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a 3916 BodrogkeresztOr 0172/33 hrsz. 

alatti telephelyen, mint hulladekudvarban 

Ogyinteza: Santa Viktor 	 torteno veszelyes hulladekok gyujtesere 

vonatkozo hulladekgazdalkodasi engedely 

Hiv. szam: 

Ogyintezojuk: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

I. A BMH Borsod-Abatij-Zemplon Megyei Hulladekgazdalkodisi Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 

(3527 Miskolc, Beseny6i it 26.) — tovabbiakban: engedelyes — kerelmenek helyt adok es reszere 

a 3916 BodrogkeresztUr 0172/33 hrsz alatti telephelyen a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes 

hulladdkok  

nytijtesere 

(hulladekgyajto udvarban gyajtokent torteno atvetelere) 

vonatkoz6 

hulladekgazdalkodas1 engedelyt megadom. 

II. Az engeddlyes es az engeddlyezett tevekenyseg fobb jellemzoi 

1. 	Az enoeclelves azonosit6 adatai  

Neve: 	 BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 

Kozszolgaltat6 Nonprofit Kft. 

KSH azonositd: 	 25975936-3821-572-05 

Szekhely: 	 3527 Miskolc, Beseny6i ut 26. 

KUJ: 	 103542715 

Telephely: 	 3916 Bodrogkeresztijr 0172/33 hrsz. 

KTJ: 	 102593771 

Telepengedely— 

nyilvantartisi szama: 	88/2020. (Kiadmanyoz6: Felsozsolca \faros Jegyzaje, 

a hatarozat ugyiratszarna: 281-7/2020.) 

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

E-mail: komvezet.fo.miskolchocsod gov.hu 
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2. Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseq 

Megnevezese  gydjtes a hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. terveny 

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

GyOjtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek Osszegytijtese hulladekkezelo letesitmenybe 

tOrtenti elszallttas celjab61; a gyiljtes magaban fogtalja a hulladek elOzetes valogatasat es elOzetes 

tarolasat is. 

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

a hulladekbirtokostol, illetve hulladekgazdalkodasi letesttmenyekbol Osszegy0jti, atveszi. 

TerUleti hatalya: az engedelyes 3916 BodrogkeresztUr 0172/33 hrsz. alatti telephelye 

(hulladekgyOjto udvar). 

3. Hulladektipusok es -mennyisegek (kizarolag a hatjegyij kodszamokkal megjeldtek) 

Azonosito 
k6d 

Hulladek megnevezese Mennyiseg 
(Uev) 

08 

BEVONATOK (FESTEKEK, 	LAKKOK ES 	ZOMANCOK), 

RAGASZTOK, TOMITOANYAGOK ES NYOMDAFESTEKEK 

GYARTASABOL, KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL 

ES FELHASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK 

08 03 
nyomdafestekek gyartasab61, kiszerelesebOl, forgalmazasabol 

es felhasznalasabal szarmaz6 hulladek 

08 03 17* veszelyes anyagokat tartalmaz6, hulladekka \fait toner 10 

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 kdiddal je101t tetelekhez 

tartoz6 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 	alapti, 	klOrvegyUletet 	nem 	tartalmaz6 	motor-, 

hajt6m0- es kenOolaj 
50 

13 02 08* szintetikus motor-, hajtaim0- es kenoolaj 10 

13 02 07* biologiailag kOnnyen lebom16 motor-, hajtornii- es kenOolaj 10 

15 CSOMAGOLAS1 HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM 

HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 

15 01 
csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyOjtOtt 

telepOlesi csomagolasi hulladekot) 

15 01 10* 
veszelyes anyagokat maradekkent tartalmaz6 vagy azokkal 

szennyezett csomagolasi hulladek 
60 

15 01 11' veszelyes, szilard porOzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 

fembol 	keszUlt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	kitirUlt 

25 
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hajt6gazos palackokat 

16 
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 

HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szallftas) 	kOlenbOzo 	terUleteirOl 	szarmaz6 

hulladekka valt gepjarmili (ideertve a terepjarO jarmuvet is), a 

hulladekka 	valt 	gepjarm0 	bontasab61, 	valamint 

karbantartasab61 	szarmaz6 	hulladek (kiveve 	a 	13, 	a 	14 

focsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 

meghatarozott hulladek) 

16 01 07' olajszOr6 15 

16 01 13* fekfolyadek 10 

16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fagyall6 folyadek 20 

16 06 elemek es akkumulatorok 

16 06 01* 6lomakkumulatorok 80 

20 

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 

HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, 

IPARI 	ES 	INTEZMENYI 	HULLADEK), 	IDEERTVE 	AZ 

ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS 

20 01 elkUlOnitetten gyOjtOtt hulladek frakciok (kiveve a 15 01) 

20 01 13* old6szerek 10 

20 01 14* savak 10 

20 01 15' lugok 10 

20 01 19' novenyved6 szer 40 

20 01 21* fenycsOvek es egyeb higanytartalmu hulladek 10 

20 01 26* olaj es zslr, amely kOlOnbOzik a 20 01 25461 25 

20 01 27* 
veszelyes anyagokat tartalmaz6 festekek, tintak, ragaszt6k es 

gyantak 
100 

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 jelolt elemek es 

akkumulatorok is megtalalhatbk 

80 

20 01 35* 

veszelyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elektromos es 

elektronikus berendezesek, amelyek k010nbOznek a 20 01 21- 

tol es a 20 01 23461 

50 

A gy(ijtakent atvehete veszelyes hulladekok Osszes mennyisege 640 Vey 

4. 	A tevekenyseo muszaki es kOrnyezetvedelmi letrasa a benycJitott dokumentaci6ban foglattak  

Engedelyes a 3916 BodrogkeresztOr 0172/33 hrsz. hrsz. alatti telephelyen (hulladekgyOjta udvar) 

a II 3. pontban meghatarozott veszelyes huIladekok gyiijtesevel foglalkozik. 

A 3916 Bodrogkeresztur 0172/33 hrsz. alatti telephelyet Felsozsolca Varos JegyzOje — veszelyes 

es nem veszelyes hullaciekok hulladekgazdalkodasi engedely kOteles gyujtese, hasznosftasa es 

artalmatlanitasa bejelenteshez kOtott 'pan tevekenysegekre vonatkoz6an — 281-7/2020. szamu 

irata szerint 88/2020. szamon nyilvantartasba vette. 
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A telephely a tevekenyseg vegzesehez szUkseges infrastruktUraval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere a veszelyes hulladekokat a hulladekok terrneloi, illetve engedellyel 

rendelkezo szervezetek szallitjak be. 

A hulladekok atvetelt megeldzoen szemrevetelezesre kerUlnek. Az atveteli kOvetelmenyeknek nem 

megfelelo hulladekok atvetele megtagadasra ker01. 

A hulladekok atvetelt kOvetten merlegelesre kerUlnek, ezt kOvet6en sor kerul a merlegjegy, 

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

A veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg Osszegyilleseig tOrten6 elozetes tarolasa 

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

fernkontenerekben. valamint egyeb szabvanyos gyOjtOedenyzetekben tOrtenik. 

A tarolohelyen a sz0kseges kOzlekedesi utvonalak/gAtOterek a gyOjtesre, tarolasra tervezett 

hulladekok mennyisegevel aranyosan kerUltek kijelolesere Ggy, hogy azok az anyagmozgat6 

gepekieszkOzek szarnara jOlmegkOzellthetOk legyenek. 

A hulladekgyOjtO udvar Uzemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abailj-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya BO/32/03768-3/2020. szarn0 

hatarozataval jovahagyta. 

A veszelyes hulladekokkal val6 muveletekhez az ADR felszereles rendelkezesre all. 

A szallitasra val6 elOkeszites, atcsomagolas, rakodas az ADR (Veszelyes Aruk NemzetkOzi KOzuti 

Szallitaser61Sz616 Eurdpai Megallapodas) szabalyai szerint tOrtenik. 

A tevekenyseg vegzesehez szukseges munkavedelmi eszkOzOk biztosltottak. Az alkalmazottak 

foglalkozas-egeszsegUgyi ellatasa, kUlOn szerzodes alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositassal rendelkezik. 

Az engedelyes a fentiekkei, valamint az egyeb, jogszabalyban &dirt tervekben, szabalyzatokban 

(havariaterv, tuzvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabbe a mUszaki 

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 megelbz6en legalabb 

60 nappal irasban be kell jelenteni a Borsod-Abaiij-Zempten 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 uteri hulladek a telephelyen nem maradhat. 

A telephely bezarasara inditott eljaras soran az Ozemeltettinek be kell mutatnia a mukOdes 

kOvetkezteben a kOrnyezetet ert karos hatasokat, amely alapjan a Borsod-AbaUj-Zemplen Megyei 
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Kormanyhivatal Kdrnyezetvedelmi es Termeszetyedelmi Fdosztalya megallapftja az esetlegesen 

elvegzendo vizsgalatok IOW es a tovabbi teendOket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektol elterd okb1:51 szUnik meg, 

a hulladekok teljes Ora atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kOvetd kOrnyezetallapot 

bemutatasara vonatkoza kOtelezettsegek — az elozoekben reszletezettek szerint — valtozatlan 
formaban fennallnak. 

III. 	Elairasok 

a) Kornvezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskdrben: 

— Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizarolag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt veszelyes 

hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett madon es helyszfnen Mr-tend gyUjteset lehet 
vegezni. 

— A gyujtesi tevekenyseg kapcsan avett hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezhetb. 

Jelen engedely kizaralag azok egysegrakomany mennyiseg Osszegy(ileseig WI-tend ideiglenes 
tarolasara es telephelyen tar-tend mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve taroldhelyen tortend 

elhelyezesere) jogosit. 

— A tevekenyseg, beleertve a telephelyrol tortend ki- es beszailltast is csak nappali idOszakban 

vegezhet6 

— A hulladekok telephelyre WI-tend szallftasat — amennyiben jogszabaly ettol elteroen nem 

rendelkezik — kizarolag az a szemely vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik 

a hataskOrrel rendelkezO kCirnyezetvedelmi hate:Gag hulladekazonoslto kdd szerint azonositott 

hulladek szallftasara vonatkoz6 feljogosftasaval. 

— Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kOrnyezetterhelest eldidezo, a kOrnyezet 

veszelyezteteset es szennyezddeset kizard modon vegezheti. 

— A hulladekgy OjtO udvar csak kozszolgaltatO altal Ozemeltetheto. A kerelmezett 

hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizardlag hatalyos kdzszolgaltatasi engedely birtokaban 
vegezhetd. 

— Az atveteli kdvetelmenyeknek nem megfeleld hulladek atvetelet meg kell tagadni 

— A hulladekok (gyujtesre atvett. keletkezett, atadott) tdmeget merlegelessel kell meghatarozni. 

— A hulladekok gyUjtese, eldzetes tarolasa — a kOrnyezet veszelyezteteset megelOzO, 

szennyezeset kizard mOdon — a II. 4. pontban foglaltaknak megfelelden vegezheto. 

— A hulladekgyujta udvar Ozemeltetese soran a 60/32/03768-3/2020 szam0 hatarozatban 

foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

— Az Uzemeld hulladekgyOjto udvar aktualis muszaki allapotanak es felszereltsegenek 

folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasanak 

es Ozemeltetesenek szabalyairOl szO16 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 
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— A tevekenyseg soran alkalmazott maszaki megoldasoknak biztosltaniuk kell, hogy a gyOjtesi 

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

a komyezetet. 

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

veszelyes hulladekkal ne keveredjenek. 

— A kulonbOza veszelyes hulladekok kOzOs legterben val6 tarolasa °kali a veszelyes hulladekkal 

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyairol sz4516 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

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

elOirasokat, valamint a veszelyes hulladekok ADR szerinti egyutt kezelhetOsegenek korlatain 

be101kell maradni. 

— A tarolas, valamint a be- es kitarolas iranyitasahoz, illetve ellenorzesehez az eppen aktualis 

veszelyes hulladek keszlet veszelyessegi jellemzOivel kapcsolatban tajekozott, a veszelyessegi 

jellemzokb451 adod6 kockazatot megfelek5 anyagismeret birtokaban felismerO szakszernelyzetet 

kell biztositani. 

— A hulladekgyOjto udvaron a kUlOnloOzO anyagi minoseg0 veszelyes hulladekokat szallithatO, 

Utesa116, belelt vagy kettOs falti, karmentOvel felszerelt es megfelelo szilardsag0 gyfijta 

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

a bennOk gyiljtendo veszelyes hulladekok fizikai es kemiai tulajdonsagaival. 

— Az illekony OsszetevOket tartalmaz6 veszelyes hulladekok atvetele es tarolasa soran meg kell 

akadalyozni, hogy ezek a komponensek a kOrnyezetbe kerUljenek. 

— A gyOjteshez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniiik a hulladekok 

kOrnyezetszennyezest kizara modon tOrten6 raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 

szallftasara. 

— Veszelyes hulladekot tartalmazo serult, vagy szivarg6 gOngyOlegeket az eszlelest ktivetoen 

kesedelem nelkUl sertilesmenetes gOngyOlegbe kell atfejteni, a kornyezetbe kertilt veszelyes 

hulladek egyidej0 szakszeni) OsszegyOjtese mellett. 

— Engedelyes kOteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkezo tovabbi kezel6 reszere tOrteno 

atadasarOl folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

— A gyajtOtt veszelyes hulladek engedelyes telephelyen — atvetelt kOvetben — legfeljebb 

1 evig tarolhat6. Ezen idOtartamig a hulladek kezelOnek torten6 atadasaral haladektalanul 

gondoskodni kell. 

— Az engedelyes telephelyen egyidejiileg tarolhato, gyOjtesre atvett veszelyes hulladekok 

mennyisege nem haladhatja meg a 20 tonnat 

— A telephelyen be101i anyagmozgatas es a gyOjtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak 

a vonatkozo kornyezetvedelmi. mUszaki es munkabiztonsagi elofrasoknak megfelelo muszaki 

allapotO gepeket, berendezeseket lehet Uzembe allftani. Fokozott figyelmet kell forditani 

a mOkOdo gepek olajcsOpOgesenek megelozesere, rendszeres ellenorzessel, karbantartassal 

azt minimalis mertekOre kell szorltani. 

— A tevekenyseg soran hasznalt eszkOzbk, berendezesek, tarok*, edenyek, karmentak mOszaki 

allapotat rendszeresen ellenerizni es szUkseg szerint javItani kell. 
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— Havaria eseten a beadvanyban szereplO havaria tery szerint kell eljarni! 

— A tevekenyseget Ugy kell vegezni, hogy az ne veszelyeztethesse a foldtani kOzeget. 

— Biztositani kell a terUleten Osszegy016 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 hulladekjegyzekrOl sz6I6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szarn0 melleklete hatarozza meg 

— gyOjteserol es tovabbi hulladekgazdalkodasi celu atadaser61, a hulladekr61 sz6I6 2012. evi 

CLXXXV. tOrveny a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkoz6 hatalyos 

jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

— A hulladekok gyUjtesere szolgal6 terUletre esetleg kikerOlo veszelyessegi jellemz6vel 

rendelkezO szennyezOanyagot azonnal Ossze kell gyOjteni es a tovabbiakban veszelyes 

hulladekkent kell kezelni. 

— A tevekenyseg soran keletkezo veszelyes hulladek birtokosa — a veszelyes hulladekkal 

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

rendeletben meghatarozottak alapjan — koteles az ingatlanan, telephelyen, illetve 

a tevekenyseg vegzese soran keletkezo veszelyes hulladek biztonsagos gyUjteserol 

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

— A keletkezO veszelyes hulladekokat a szennyezest megelOzO, kernyezetkarosftast kizara 

mOdon, a kijelolt gyUjtohelyen, a kerniai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenall6 
gyOjtoedenyben kell gyOjteni. 

— A veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallftasra, ill. kezelesre val6 atadasa eseten meg 

kell gyozodni az atvevO vonatkoz6 atveteli jogosultsagar61. A keletkezett hulladekok lerakassal 

torteno artalmatlanitasara val6 atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint 

a hulladeklerakOval kapcsolatos egyes szabalyokr6l es feltetelekrol sz6I6 

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

eseten a megfelelo dokumentumok megleteral 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 kivUl ne okozzon 

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

— A telepen csak a kOrnyezetvedelmi elairasokat kielegfte munkagepek Uzemelhetnek, melyek 

alacsony szennyezoanyag kibocsatasuak. 

— A rakodas soran torekedni kell arra, hogy a tevekenyseg vegzese a leheto legkevesebb 

legszennyezo anyag kibocsatassal tOrtenjen. 

— A hulladekkezelesi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy minel kevesebb legszennyez6 anyag 

keruljon a kornyezetbe. A technolOgiai elOirasok betartasaval kell az esetleges levegbterhelest 

megelozni, illetve minimalizalni, hogy az lakossagi panaszt ne okozzon. 
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— A tevekenyseg vegzesenel tilos a levego lakossagot zavarO buzzel yak) terhelese, tovabba 

a levego olyan mertek0 terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

— A tevekenyseg vegzesenel az elerhete legjobb technika alkalmazasaval kell a diffUz 

legszennyezes kialakulasat megelozni, megszOntetni, illetve azt minimalisra csokkenteni. 

— A hulladekok nyllt teren vagy tOzelOberendezesben tOrtenO elegetese tilos! 

— Gondoskodni kell az Ongyulladas es a szandekos felgyOjtas megakadalyozasard es 

az esetlegesen keletkezei tuz eloltasard. 

— A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kOrnyezeti zajkibocsatasa nem haladhatja meg 

az MSZ 13-111-85 sz. szabvany 3.2. pontja szerinti — maximalisan megengedheta — 70 dB 

erteket a telephely telekhataranak vonalaban, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany eloirasai 

szerint ertekelve. 

— A hulladekgazdalkodasi tevekenyseghez alkalmazott gepek hangteljesitmenye nem haladhatja 

meg a 29/2001. (XII. 23.) KOMGM egyUttes rendelet 1. sz. melleklete szerinti hatarertekeket 

— A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okbal bekOvetkezO kOrnyezetszennyezes elharitasard 

az engedelyes haladektalanul intezkedni kOteles. A bekOvetkezett karesemenyrd, annak 

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

intezkedesekrol a kOrnyezetkarosodas megelozesenek es elharitasanak rendjerd sz616 

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

— A hulladekgAtesi tevekenysegben resztveva munkavallal6kat oktatasban kell reszesiteni, es 

egyidejuleg irasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szukseges muszaki es 

szemelyi vedelem eldrasaira, valamint a kornyezetvedelmi szempontbd rendklvUli esemeny 

bekOvetkezesekor szukseges teendokre vonatkozOan. 

— Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezett hulladekokr61 a hulladekkal kapcsolatos 

nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kOtelezettsegekr6I sz616 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 kOtelezettsegeknil sz616 309/2014. (XII. 11) Korm. rendelet eloirasai szerint 

kell vegezni. 

— Adatszolgaltatasi kOtelezettsegenek — az atvett veszelyes hulladekokr61 negyedevente 

a targynegyedevet koveto 30. napig. a tevekenyseg soran keletkezett veszelyes es nem 

veszelyes hulladekokrol evente a targyevet kOveto ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie 

— A kozszolgaltat6 a hulladekgyiljta udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyOjt6 udvarbd 

elszallitott hulladekr61 a telephelyen, naprakesz modon Uzemnaplot vezet. 

Az Uzemnaplot a kOvetkezd tartalommal kell vezetni 

a hulladekgyujto udvarban atvett es onnan elszallItott hulladek mennyisege, 

esszetetele (hulladektipus, -fajta es -jelleg szerint); 

a hulladek atvetelenek es elszallitasanak iclOpontja; 
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a hulladekot a kozszolgaltatOnak atadO gazdalkodo szervezet neve, cime, szekhelye 

(ha a hulladek atadOja gazdalkodO szervezet); 

annak adatai, akinek reszere a kozszolgaltatO a hulladekgyOjta udvarban tarolt 

hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kOzszolgaltat6 kezeli); 

az Ozemvitellel kapcsolatos rendkivUll esemenyek (igy ki lonbsen hulladek 

kernyezetbe kerOlese, tijzeset, betores, lopas, baleset); valamint 

a hatosagi ellenorzesek megallapitasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

— Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel esszefOggo, kornyezetvedelmi 

jogszabalyba Utkozo magatartaseert, valamint a tevekenysegevel okozati OsszefOggesbe 

hozhato 	esetleges 	kbrnyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 

kbrnyezetkarositasert teljes korii felelOsseggel tartozik. 

— A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarolag ervenyes kOrnyezetvedelmi biztosItas meglete 

mellett fotytathatO, es az, az engedelyezett tevekenysegek befejezeseig nem mondhato fel. 

A kornyezetvedelmi biztositasnak a kerelmezb Altai vegzendb hulladekgazdalkodasi 

tevekenysegre (veszelyes hulladek gyujtes) ki kell terjednie. 

— A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes kOteles 

a kbrnyezetvedelmi hatbsag reszere targyev februar 28-ig eves feliigyeleti dijat fizetni. 

A tevekenyseg ev kbzben tOrtenti megkezdese eseten a felUgyeleti dij aranyos reszet kell 

megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely veglegesse valast kOveto 30 napon be101 

- Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szukseges egyeb engedelyek 

beszerzesenek kbtelezettsege 

b) 	KOzegeszsegOgvi hataskbrben tett elOirasai:  

— A kerelmezb altal folytatott tevekenyseg egeszseget nem veszelyeztetb mOdon vegezhetti. 

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

megfelelb csomagolasban kell atvenni 

— A veszelyes hulladek rakodasat, gyiijteset, biztonsagos es kOrnyezetszennyezest kizaro 

szallitasra alkalmas jarmOvel, mbdon es feltetelekkel kell vegezni. 

— A human egeszsegkarosodasok megelozese erdekeben a veszelyes hulladekok rakodasa. 

gyOjtese soran ne terheljek a levegbt olyan mertekben, amely legszennyezettseget okoz, illetve 

a lakossagot, a lakaterOletek rendeltetesszer0 hasznalatat bOzzel ne zavarjak. 

— A hulladekok rakodasa, gyujtese a telephelyen folytatott tevekenyseg a felszin alatti vizek jo 

allapotat, a foldtani kozeget nem veszelyeztetheti, kbrnyezetszennyezest nem okozhat. 

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

hulladekokat engedely nelkUli letesitmenyben elhelyezni bins, telephelyre nem kerUlhet be. 

— A telephelyen az ivoviz halOzaton takaritashoz biztosltott falikutakat visszacsapc5 szelepes 

csapteleppel szukseges felszerelni. 
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— A telephelyen a rovar- es ragcsalairtast szOkseg szerint. de evente legalabb ket alkalommal el 

kell vegeztetni. 

— A tevekenyseg soran felhasznalt vegyi anyagokra/keszitmenyekre vonatkozOan gondoskodni 

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

keverekekkel vegzett tevekenyseget elektronikus dton az Orszagos Szakrendszeri InformaciOs 

Rendszer KBIR rendszeren keresztUI a terUletileg illetekes jarasi hivatalnak be kell jelenteni. 

— A biolOgiai kockazattal erintett dolgozokat munkakOrhoz kapcsol6d6 vedOoltasban kell 

reszesfteni. 

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

minosega vizet kell biztositani. A munkaterUleten dolgozo munkavallalok szamara kezmosasra 

egyfazisti kezfertotlenito szappant biztositani szukseges. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgalO kerelmet Engedeiyes szakirany0 

vegzettseggel rendelkezo alkalmazottja, Homonyik Renate, (Miskolc) keszltette 2020. ev 

szeptember h6napban. 

1. A hulladekgazdalkodasi engedely 2025. november 30-Ig  hatalyos. 

2 A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglalt-t61 eltero mas jellegu tevekenyseg 

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

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbOlvisszavontsra ker01 amennyiben: 

— az engedely megadasahoz elOirt feltetelek mar nem allnak fenn, 

— az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, 

azt megszUnteti, 

— a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kOrnyezet veszelyeztetesevel, 

szennyezesevel, karositasaval jar, valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbOl 

visszavonhat6. amennyiben: 

— az engedelyes nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi 

kOtelezettsegekrol sz616 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 

— megallapithat6, hogy az engedelyt kerelmezo a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 

— az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltaktol eltero m6don 

gyakorolja, vagy 

— az engedely jogosultja a hatOsagi ellenOrzest akadalyozza. 

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

technolOgiaban vagy ezeket erintOen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kOvetkezik be, 

illetve uj informaci6k merUlnek fel, Ogy az engedelyes kOteles azt 15 napon 

a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi 

FOosztalyanak bejelenteni. 

V. 	DOntesem a kOzlessel veglegesse valik, vele szemben kOzigazgatasi uton tovabbi jogorvoslatnak 
helye nincs. Ellene — jogszabalysertesre hivatkozva — a kozlestal szamitott 30 napon be101 
a Miskolci Torvenyszeknek cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 
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3 peldanyban frasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kOtelezettek eseten elektronikus Oton 
benyOjtott keresettel lehet elni. 

A keresetlevel benyOjtasanak a dOntes hatalyosulasera halaszt6 hatalya nincs, de a bfrOsag 
elrendelheti annak reszleges vagy teljes halaszt6 hatalyat. 

Ha egyik fel sem kerte targyalas tartasat, es azt a bfrOsag sem tartja szuksegesnek, a birosag 
az Ugy erderneben targyalason kfv01 hataroz. 

INDOKOLAS 

A BMH Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltatd Nonprofit KW 

(3527 Miskolc. Besenybi Of 26.; KUJ: 103542715, telephely: 3916 BodrogkeresztOr, 0172/33. hrsz., 

KTJ: 102593771) a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es 

Termeszetvedelmi Foosztalyan, 2020. ev szeptember ho 17. napjan eloterjesztett kerelmeben 

a 3916 BodrogkeresztOr 0172/33 hrsz. alatti ingatlanon kialakftott hulladekgyOjto udvaron veszelyes 

hulladekok gyCijtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmezo a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol 

sz6I6 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarn0 mellekleteben eloirt 180 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 

dljat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

A kerelem es annak kiegeszltesei tartalmazzak tObbek kOzOtt engedelyes, illetve telephelye azonosIt6 

adatait, a tevekenyseg mOszaki, valamint kernyezetvedelmi szempontb6I lenyeges leirasat, a gyujtesre 

atvenni Idvant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tipusonkent a mennyiseget, a tevekenyseg 

vegzesehez szukseges szemelyi, targyi es kozegeszsegugyi felteteleket, valamint a tevekenyseg 

technolOgia muszaki es kbrnyezetvedelmi jellemzoinek ismerteteset. 

A beadvany mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 

- telephely nyilvantartasba vetelet; 

— foglalkozas-egeszsegOgyi szolgaltatoval kOtOtt szerzOdes masolatat; 

- gyOjteni kivant veszelyes hulladekok listajat; 

- alvallalkoz6i nyilatkozat Ozemeltetesi feltetelek biztositasarol; 

- penz0gyi eszkOzOk igazolasa; 

- engedelykerelmet keszlto vegzettseget igazol6 dokumentum; 

— igazgatasi szolgaltatasi dij befizeteset igazol6 dokumentum; 

- nyilatkozat korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrol; 

— ozemeltetesi szabalyzatat; 

- engedelyes kOrnyezetszennyezesi 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 hatOsegi engedelyezeserol sz616 439/2012. (XII. 29.) 

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

a rendelkezesre alto adatok alapjan erdemi dontes nem hozhato. 





12 

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

hatasag hataridO megje101esevel, a mulasztes jogkOvetkezmenyeire tOrteno figyelmeztetes mellett — ha 

torveny vagy kormanyrendelet maskent nem rendelkezik — egy lzben hianypotlasra hivja fel a kerelmezet. 

(A kOrnyezet vedelmenek altalanos szabalyairol sz616 1995. evi LIII. tOrveny (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdese 

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

hatOsagi ugyekben hienypatlasra felhivasnak legfeljebb ket Izben van helye.) 

Fentieket figyeiembe Ave 2020. ev szeptember hi5 22. napjen kelt, BO/32/03770-3/2020. szem0 

vegzesben hianypotlesra szOlitottam fel a kerelmezot. 

Az &Ares soran az Akr. 43. § (7) bekezdese alapjan, tekintettel arra, hogy hianypOtlas kilrasara volt 

szUkseg — az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridOn be101— 2020. ev szeptember hb 22. 

napjan, BO/32/03770-4/2020. szamon teljes eljarasra torteno etteresrol ertesitest adtam ki a kerelmezo 

reszere. 

A kerelmezo 2020. szeptember 25-en erkeztetett kiegeszltesehez mellekelve megkUldte a harminc 

napnal nem regebbi kortartozas mentessegrol szOlo adoigazolasanak masolatat. 

A kerelmezb fentiekkel hianypotlasi kOtelezettsegenek maradektalanul eleget tett. 

A kerelemben foglalt — a hulladekrOl szOIO 2012. evi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 17., 17a. pontja 
szerinti — hulladekgazdalkodasi tevekenyseg a Ht. 12. § (2) bek.-e ertelmeben a kbrnyezetvedelmi 
hatoseg hulladekgazdalkodasi engedelyehez kOtOtt tevekenyseg. 

A kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi es igazgatasi feladatokat Oak) szervek kije101eserol 
sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8. szamu melleklete szerint vizsgalando szakkerdes 
a kOrnyezetvedelmi hatOsag veszelyes hulladekok gyujtesenek engedelyezese iranti eljarasaban 
a kOzegeszsegUgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2020. ev szeptember ho 22. napjen kelt, BO/32/03770-2/2020. szamb 

feljegyzesben megkertem a Borsod-AbaLij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegUgyi Foosztaly 
(Miskolc) — kOzegeszsegUgyi szempontU szakmai velemenyet. 

A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi FOosztaly BO/NEF/2629-2/2020. 

szarn0 szakmai velemenyeben — kOzegeszsegUgyi szempontbol — a hulladekgazdalkodasi engedely 

kiadesa ellen kifogest nem emelt. 

Az Uzemeles sorer' a kOrnyezet-egeszsegUgyi hatesok elfogadhata szinten tartasa erdekeben 

a hatarozat Ill.b. pontjaban szerepeltetett elairesok betartasa szUkseges. 

Elafrasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

„A kOrnyezet es emberi egOszseg vedelme, a kOmyezetterheles merseklese erdekeben szOkseges 

e16frasokat a hulladekralsz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny tartalmazza. 

A kOrnyezeti leveg6 minOsegenek vedelmere vonatkoz6 el6frasokat a a leveg6 vedelmer61 sz6I6 

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

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartoz6 hulladekkal kapcsolatos kOzegeszsegOgyi 

kOvetelmenyekr61 sz6I6 13/2017. evi (VI. 12.) EMMI rendelet elOirasai rendelkezik a tevekenyseg soran 

betartand6 kOzegeszsegOgyi-jarvenyOgyi elOirasokr61. 
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A felszin alatti vizek. a kitermeles elOtt all6 viz minOsegenek vedelmer61, az egyes ved6idomokban 

vedaterfileteken vegezhet6 tevekenysegekr61 a felszin alatti vizek vedelmer61 sz6I6 219/2004. (VII. 21.) 

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

latesltmenyek vedelmer6I sz6I6 123/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet 10. § es 14 § (1) bekezdesei 

rendeikeznek, a fOldtani kozeg es a felszin alatti vIzszennyezessel szembeni vedelmehez szOksages 

hatarertekekr61 es a szennyezesek mereser61 rendelkez6 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EOM-FVM egyottes 

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

A veszelyes hulladekok grijtesere, kezelesere vonatkozoan a veszelyes hulladekkal kapcsolatos 

tevekenysegek vegzesenek felteteleir61 sz6I6 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz 

el6lrasokat. 

A VIzOgyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol sz6I6 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja 

artelmeben kOnzemi vizcsohalOzatra Oblit6 vezetekeket csak megszakft6 es visszafolyas gaffe 

beiktatasaval szabad rakapcsolni. 

A rendszeres rovar- as ragcsalOirtast a fert6z6 betegsegek as jarvanyok megelezese ardekeben 

szakseges jarvanyOgyi intezkedesekr61 sz6I6 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese f), g), h), 

i), j) pontjaira kiterjed6en, a 39. § (2) bekezdese alapjan a 4. szamu melleklet 7.e pontjaban foglaltaknak 

megfelel6en kell elvegeztetni. 

A veszelyes anyagokkal, keszitmenyekkel vale tevekenyseget a kemiai biztonsagrel sz6I6 2000. evi 

XXVV. tOrveny, es a veszelyes anyagokkal es veszelyes keszltmenyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, 

illetve tevekenysegek reszletes szabelyairol sz6I6 44/2000. (X11. 27.) EOM. rendelet szabalyozza. 

A fert6z6 betegsegek as a jarvanyok megelOzese etrIekeben szakseges jarvanytigyi intezkedesekr6I 

sz6I6 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. irja e16 a biologiai kockazatnak kitett munkavallalOk 

felmereset, valamint az adott veszelyeztetett munkakOrben foglalkortatott doIgozek ved6oltasat. 

Az orszagos teleptIlesrendezesi es epltesi kOvetelmenyekr61 sz6I6 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(OTEK) 99. § (1) alapjan „Az epltmenyeket es a szabadteri tartezkodasra, munkavegzesre szolgal6 

teruleteket (pl. temet6t, kOzeti pihenOhelyet, helyhez kOtOtt szabadteri munkahelyet, satortabor celjara 

kije101t terUletet) a rendeltetesOknek megfelel6 illemhely-hasznalati es tisztalkodasi lehetOseggel kelt 

tervezni, megvalositani es fenntartani." 

A benyujtott dokumentacio, annak kiegesziteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 

nyilvantartasba vetelerOl, valamint hatosagi engedelyezeserol sz6I6 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

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

Hulladekgazdalkodasi szempontbol megallapitottam, hogy kerelemben foglaltak, illetve az ahhoz 

csatolt dokumentumok alapjan a kerelmez6 biztosltani tudja azon szemelyi es targyi felteteleket, amelyek 

a hulladekok kOrnyezetvedelmi szempontb61 biztonsagos gy(ijtesehez szOksegesek. 

A foldtani kozeg vedelme szempontjabol velemenyemet a kerelem, a csatolt engedelyezesi 

dokumentacio figyelembevetelevel a felszin alatti vizek vedelmer61 sz6I6 219/2004 (VII. 21.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapjan adtam meg. 

A BMH Nonprofit Kft. (Miskolc), 3916 BodrogkeresztOr 0172/33 hrsz. 	ingatlanon lava telephelyen 

veszelyes hulladekok gytlijtesere vonatkozo huliadekgazdalkodasi tevekenyseg engedelyezese -

a benyOjtott dokumentaciaban foglaltak alapjan, a rendelkezO reszben tett elOirasok betartasa mellett - 

foldtani kOzeg vedelmi erdeket nem sert. 
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Zajvedelmi szempontbol az alabbiakat megallapitottam meg.  

A teiephely Bodrogkeresztar hrsz.. 0172/33 kulteruleten talalhatd. A legkezelebbi vedendo lakdepOlet 

tobb mint 1900 meter tavolsagban Bodrogkisfalud telepUlesen helyezkedik el. 

A velelmezett hatasterOleten (telekhatart61100 meter) vedendo lakoepUlet nincs. 

A kOmyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyair61 sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

10. § (3) bek. alapjan, a BodrogkeresztOr hrsz.: 0172/33 alatti telephelyre vonatkozdan zajkibocsatasi 

hatarertek kerelem benyOjtasa nem indokolt. 

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg nem noveli meg jelentOsen, az igenybe vett kozutak forgalmi zajat. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a veszelyes hulladekok gyOjtese kOrnyezeti zajvedelmi 

erdeket nem sert. 

Levegatisztasig-vedelmi szempontO eloirasaimat a benyUjtott kerelem attanulmanyozasat kOvetoen 

a levego vedelmer61 sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan adtam meg, melyek 

betartasa mellett jelentos kOrnyezeti hates nem varhato. 

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

hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat eloirasainak betartasaval a kerelmezett veszelyes hulladekok 

gyOjtese kOrnyezetvedelmi erdekeket nem sert, ezert az engedelyes reszere 

a hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

Az engedely idobeli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden hatarortam meg. 

Felhivom az engedelyes figyetmet arra, hogy az engedely nem mentesit a Ht., es annak vegrehajtasi 

jogszabalyaiban eldirt kOtelezettsegek teljesftese aid'. 

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

vonatkoz6 kOrnyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hatOsagi e101rasok megsertese eseten az engedely, 

annak idobeli hatalya alatt is visszavonhatO. 

A hatarozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e alapjan, a kOmyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatbsagi es 

igazgatasi feladatokat ellatO szervek kije101eserol sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 

8/A § (1) bek.-ben es 9. § (2) bek.-ben biztositott 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 dij osszeget) 

a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair61 szold 

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

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

A dOntes elleni jogorvoslatr6I es a keresetlevel eldterjeszteseriil az alabbi jogszabalyhelyek 

figyelembevetelevel adtam tajekortatast 

— az Akr. 114. § (1) bekezdese, 

— a bfrosagok szervezeterOl es igazgatesar61 sz616 2011. evi CLXI. tOrveny 21. § (6) bekezdese, 

— a birdsagok elnevezeserol, szekhelyerOl es illetekessegi terUletenek meghatarozasarol szold 

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, 
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— a polgari perrendtartasnil sz6I6 2016 evi CXXX. tOrveny 605. § (1) bekezdese, 

— az elektronikus Ugyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyair61 sz616 

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

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

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

Jelen hatarozatomat a kOrnyezetvedelmi hatOsagi nyilvantartas vezetesenek szabalyair6I sz616 

58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezesei alapjan rbgzitem a kbrnyezetvedelmi hat6sagi 

nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. november 10. 

dr. Alakszai Zoltan 

kormanymegblzott 

neveben es megbizasebol 

Kapiak: 

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

Miskolc, Besenydi Ot 26., 3527 + (CK — 25975936) 

2. Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegUgyi Feiosztaly 

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

3. Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Katasztr6favedelmi IgazgatOsag 

Miskolc, Dozsa GyOrgy Ot 15. 3525 (KER) 

4-5. lratokhoz 



Az eredeti papiralap6 dokumentummal egyezo. 

Ezen lap nem resze az eredeti iratnak, kizarOlag a jogszabalyi megfelelOseghez 

szukseges zaradekolas megjeleniteset szolgalja. 

A dokumenturn elektronikusen httelesitett. 
Datum: 2020.11.11 1522:53 
Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal 
Hudak Tibor 
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