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BORSODABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI 
KORM ANYHIVATAL 

Ogyiratszam: B0/32/03663-8/2020. 	 Targy: 	BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a 3980 Satoralja6jhely, 11021/8. hrsz. 

alatti telephelyen, mint hulladekudvarban 

OgyintezO: Beregi Livia 	 tOrteno veszelyes hullaciekok gyiljtesere 

vonatkozO hulladekgazdalkodasi engedely 

Hiv. szam: 

Ogyintez6j0k: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

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

(3527 Miskolc, Beseny6i ut 26.) - toyabbiakban: engedelyes - kerelmenek helyt adok, es reszere 

3980 Satoralja6jhely, 11021/8. hrsz. alatti telephelyen a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes 

hulladekok 

gyiijtesere  

(hulladekgyOjto udvarban gyOjtakent torten6 atvetelere) 

vonatkozo 

hulladekgazdalkodasi engedelyt megadom. 

II. Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg fobb jellemzoi 

1. 	Az engedelyes azonosito adatai  

Neve: 	 BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 

KOzszolgaltato Nonprofit Kft. 

KSH azonosit6: 	 25975936-3821-572-05 

Szekhely: 	 3527 Miskolc, Beseny6i t.it 26. 

KUJ: 	 103542715 

Telephely: 	 3980 Satoralja0jhely, 11021/8. hrsz. 

KTJ: 	 102593793 

Telepengedely- 

nyilvantartasi szama: 	030/5/2015. (SzikszOi KOzes Onkormanyzati Jegyz6je; 

a hatarozat Ogyiratszarna: Sz/264-6/2020.) 

Karnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fdosztaly 
3530 Miskolc, Mindszenl ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

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

Mecinevezese gyiijtes a hulladekrol szOlo 2012. evi CLXXXV. tOrveny 
(Ht.) 2. § (1) bek. 17. pontjaban foglaltak szerint, illetve 17a. pontjaval bsszefUggesben. 

Gyiljtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek Osszegyujtese hulladekkezelo letesitmenybe 
tOrtena elszallitas celjab61; a gyOjtes magaban foglalja a hulladek elozetes valogatasat es elOzetes 
tarolasat is. 

Gyiljto (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdalkodo szervezet, amely a hulladekot 
a hulladekbirtokost81, illetve hullaclekgazdalkodasi letesItmenyekbol OsszegyOjti, atveszi. 

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

3. Hulladekthousok es -mennyisegek (kizarolag a hatjegy0 kodszamokkal megjelbltek) 

Azonosito 
kod Hu Had& megnevezese Mennyiseg 

[Vey] 

08 

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

08 03 
nyomdafestekek gyartasab61, kiszerelesebol, forgalmazaseb61 
es felhasznalasab61 szarmazo hulladek 

08 03 17* veszelyes anyagokat tartalmazO, hulladekka valt 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 azonosita kocIdal jelalt tetelekhez 
tartozo aramforrast is tartalmaz 

5 

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

13 02 motor-, hajtom0- es kenoolaj hulladek 

13 02 05* 
asvanyolaj 	alapu, 	klorvegyOletet 	nem 	tartalmaz6 	motor-, 

 
hajtorn0- es kenoolaj 50 

13 02 06* szintetikus motor-, hajt6m0- es kenOolaj 10 
13 02 07* biologiailag konnyen lebomlo motor-, hajt6m0- es kenoolaj 10 

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

15 01 
csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyQjtOtt 
telepOlesi csomagolasi hulladekot) 

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

60 

15 01 11* veszelyes, szilard porozus matrixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 25 
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fernbOl 	keszOlt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	kilirOlt 

hajtogazos palackokat 

16 
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 

HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szallitas) 	kOlOnbOzo 	terOleteirol 	szermazo 

hulladekka valt gepjarm0 (ideertve a terepjar6 jarmuvet is), a 

hulladekka 	valt 	gepjarmu 	bontasabol, 	valamint 

karbantartasabol 	szarmaz6 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 

fOcsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 

meghatarozott hulladek) 

16 01 07* olajszaro 15 

16 01 13* fekfolyadek 10 

16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmazo fagyall6 folyadek 20 

16 06 elemek es akkumulatorok 

16 06 01* olomakkumulatorok 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 gyujtOtt hulladek frakciak (kiveve a 15 01) 

20 01 13* old6szerek 10 

20 01 14* savak 10 

20 01 15* lOgok 10 

20 01 19* nOvenyvedo szer 40 

20 01 21* fenycsOvek es egyeb higanytartalm0 hulladek 10 

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

20 01 27* 
veszelyes anyagokat tartalmaz6 festekek, tintak, ragasztok 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 	k6cIdal jelolt 	elemek es 

akkumulatorok is megtalalhatOk 

80 

20 01 35* 

veszelyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elektromos es 

elektronikus berendezesek, amelyek kOlOnbOznek a 20 01 21- 

tol es a 20 01 23-tO1 

50 

A gyujtokent atvehetO veszelyes hulladekok Osszes mennyisege 640 tidy 

4. 	A tevekenyseg muszaki es kornyezetvedelmi lelresa a benyiljtott dokumentaciaban foglaltak  

szerint.  

Engedelyes a 3980 Satoraljaujhely, 11021/8, hrsz. alatti telephelyen (hulladekgyOjtO udvar) 

a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok gyujtesevel foglalkozik. 

A 3980 Satoralja0jhely, 11021/8. hrsz. alatti telephelyet SzikszOi KozOs onkormanyzati JegyzOje —

veszelyes es nem veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodesi engedely kOteles gyiijtese, 

hasznositasa es artalmatlan1tasa bejelenteshez kOtOtt ipari tevekenysegekre vonatkoz6an — 

Sz/264-6/2020. szernii irata szerint 030/5/2015. szamon nyilventartasba vette. 



A telephely a tevekenyseg vegzesehez szUkseges infrastruktOraval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere a veszelyes hulladekokat a hulladekok termeloi, illetve engedellyel 
rendelkezo szervezetek szall Wel< be. 

A hulladekok atvetelt megelozoen szemrevetelezesre ker0Inek. Az atveteli kOvetelmenyeknek nem 
megfelelo hulladekok atvetele megtagadasra kerOl. 

A hulladekok atvetelt kOvetoen merlegelesre kerulnek, ezt kOvetoen sor ker01 a merlegjegy, 
ill. egyeb bizonylatok kiallItasara, valamint a hulladekok nyilvantartasba vetelere.  

A veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg OsszegyOleseig tOrteno elOzetes tarolasa 
a telephely egyseges es egybefOggo, szilard burkolattal ellatott (aszfaltozott) reszen zart 
fernkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyOjtOedenyzetekben tortenik. 

A tarol6helyen a szukseges kOzlekedesi Otvonalak/gyOjtoterek a gy(ljtesre, tarolasra tervezett 

hulladekok nnennyisegevel aranyosan kerUltek kijelblesere Ligy, hogy azok az anyagmozgat6 
gepek/eszkOzek szarnara j6I megkOzelithetok legyenek. 

A hulladekgyOjto udvar Uzemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abaq-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya BO/32/03664-3/2020. szam0 
hatarozataval jovahagyta. 

A veszelyes hulladekokkal veto maveletekhez az ADR felszereles rendelkezesre all, 

A szallftasra vela elokeszftes, atcsomagolas, rakodas az ADR (Veszelyes Aruk Nemzetkozi KozOti 
Szallftasar61Sz616 Europai Megallapodas) szabalyai szerint tOrtenik. 

A tevekenyseg vegzesehez szukseges munkavedelmi eszkOzOk biztositottak. Az alkalmazottak 
foglalkozas-egeszsegOgyi ellatesa, kOlOn szerzodes alapjan tertenik. 

Engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositassal rendelkezik. 

Az engedelyes a fentiekkel, valamint az egyeb, jogszabalyban elofrt tervekben, szabalyzatokban 
(havariaterv, tuzvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a mUszaki 
eszkOzOk rendszeres ellenOrzesevel klvanja megelOzni a kOrnyezeti veszelyhelyzetek kialakulasat 
es a kOrnyezeti elemek szennyezeset. 

5. 	A telephely bezarasanak feltetelei 

A telephely bezarasanak szandekat, annak tervezett hatarnapjat megelozben legalabb 
60 nappal frasban be kell jelenteni a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal 
Kbrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalyanak. 

A telephely bezarasara inditott eljaras megkezdeseig az atvett, illetve a tevekenyseg vegzese 
soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kornyezetvedelmi hatOsag altal feljogosftott 
szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa uteri hulladek a telephelyen nem maradhat. 

A telephely bezarasara inditott &Ares soran az Uzemeltettinek be kell mutatnia a mukOdes 
kovetkezteben a kOrnyezetet ert karos hatasokat, amely alapjan a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya megallapltja az esetlegesen 
elvegzendo vizsgalatok kbret es a tovabbi teendOket. 
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Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektol eltero okbol szunik meg, 

a hulladekok teljes kOr0 atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kOvete kOrnyezetallapot 

bemutatasara vonatkozo kOtelezettsegek — az elozoekben reszletezettek szerint — valtozatlan 

formaban fennallnak. 

III. 	Eloirasok 

a) KOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskOrben: 

Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizarolag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt veszelyes 
hulladekoknak a 11,2. es 11.4. pontban reszletezett modon es helyszinen tOrten6 gyUjteset lehet 

vegezni. 

A gyajtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezheta. 
Jelen engedely kizarOlag azok egysegrakomany mennyiseg OsszegyOleseig tOrteno ideiglenes 
tarolasara es telephelyen tOrteno mozgatasara (le- es felrakodasara, illetve tarol6helyen tOrten6 

elhelyezesere) jogosit. 

A tevekenyseg, beleertve a telephelyrol tOrteno ki- es beszallitast is csak nappali id6szakban 

vegezhet6. 

A hulladekok telephelyre torteno szallItasat — amennyiben jogszabely ett61 elteroen nem 
rendelkezik — kizardag az a szernely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik 
a hataskorrel rendelkezo kOrnyezetvedelmi hatOsag hulladekazonoslto kod szerint azonosltott 

hulladek szallftasara vonatkozo feljogositasaval. 

— Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kOrnyezetterhelest eloidezo, a kOrnyezet 
veszelyezteteset es szennyezodeset kizaro mOdon vegezheti. 

A hulladekgyOjt6 udvar csak kOzszolgaltat6 altal Ozemeltetheto. A kerelmezett 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarolag hatalyos kOzszolgaltatasi engedely birtokaban 

vegezhet6. 

— Az atveteli kOvetelmenyeket nem kielegit6 hulladek atvetelet meg kell tagadni. 

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

A hulladekok gyUjtese, elozetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizard mOdon a II. 4. pontban 

foglaltaknak megfeleltien vegezhet6. 

A hulladekgyiljto udvar Ozemeltetese soran a BO/32/03664-3/2020. szarnu hatarozatban 
foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

— Az Ozemelo hulladekgyOjto udvar aktualis mOszaki allapotanak es felszereltsegenek 
folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasanak 
es Ozemeltetesenek szabalyair61 szOIO 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

A tevekenyseg soran alkalmazott muszaki megoldasoknak biztosltaniuk kell, hogy a gyOjtesi 
mtiveletek vegzese soran a hulladekok ne szennyezzek (meg havaria esetben sem) 

a kOrnyezetet. 

Az atvetel soran biztositani kell, hogy a veszelyes hulladekok egymassal, vagy mas nem 
veszelyes hulladekkal ne keveredjenek. 



6 

- A kOlOnbozo veszelyes hulladekok kozds legterben vela tarolasa okan a veszelyes hulladekkal 
kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyairol sz6I6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendelet elofrasainak betartasan tul, kOvetni kell az ADR altal meghatarozott csomagolasi 

eloirasokat, valamint a veszelyes hulladekok ADR szerinti egyOtt kezelhetosegenek korlatain 
belt)l kell maradni. 

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

szereplo veszelyes hulladek tfpusok veszelyessegi jellemzOivel kapcsolatban tajekozott, a 
veszelyessegi jellemzokbol ad6d6 kockazatot megfelelo anyagismeret birtokaban felismerO 
szakszemelyzetet kell biztositani. 

A hulladekgyOjto udvaron a kOlOnbOzo anyagi minosegu veszelyes hulladekokat szallfthato, 
Otesallo, belelt vagy kettos fait), karmentovel felszerelt es megfelelo szilardsag0 gyOjtiO 
edenyzetben, ill. csomagolOeszkOzben kell gyOjteni, amelyek kialakitasa Osszhangban van 
a bennOk gyOjtende veszelyes hulladekok fizikai es kemiai tulajdonsagaival. 

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

A gyOjteshez hasznalt eszkozOknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniuk a hulladekok 
kOrnyezetszennyezest kizaro modon tOrteno raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 
szallltasara. 

- Veszelyes hulladekot tartalmazo serelt, vagy szivargo gOngyOlegeket az eszlelest kOvetoen 
kesedelem nelkul serulesmenetes gOngyblegbe kell atfejteni, a kOrnyezetbe kerOlt veszelyes 
hulladek egyidejii szakszer0 asszegyOjtese mellett. 

Engedelyes koteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkezo tovabbi kezelo reszere tOrteno 
atadasar6I folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

A gyajtOtt veszelyes hulladek engedelyes telephelyen - atvetelt kOvetoen - legfeljebb 
1 evig tarolhat6. Ezen idotartamig a hulladek kezelonek torten6 atadasar61 haladektalanul 
gondoskodni kell. 

- Az engedelyes telephelyen egyidejCileg tarolhato, gyOjtesre atvett veszelyes hulladekok 
mennyisege nem haladhatja meg a 20 tormat 

A telephelyen belUli anyagmozgatas es a gyOjtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak 
a vonatkozo kOrnyezetvedelmi, muszaki es munkabiztonsagi elofrasoknak megfelelo muszaki 
allapotO gepeket, berendezeseket lehet Ozembe allitani. Fokozott figyelmet kell forditani 
a mukOd6 gepek olajcsepOgesenek megelozesere, rendszeres ellenOrzessel, karbantartassal 
azt minimalis mertekure kell szoritani. 

A tevekenyseg sorer) hasznalt eszkOzek, berendezesek, tarolaterek (Igy kOlOnOsen a 
raktarozasra szolgal6 terUletek vizzarosagat es vegyszerall6sagat), kontenerek muszaki 
allapotat rendszeresen ellenorizni es szUkseg szerint javitani kell. 

Havaria eseten a beadvanyban szereplo havaria tery szerint kell eljarni! 

- A tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy az ne veszelyeztethesse a foldtani kOzeget. 

A hulladekok szallftasa csak megfelelo muszaki allapotu, a kOrnyezetvedelmi elofrasokat 
kielegito gepjarmOvekkel tOrtenhet. A gepjarmilvek, illetve szerelvenyek Ozemelesre alkalmas 
karbantartasarol folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell forditani a mukOdo 
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gepek olajcsOpOgesenek megelozesere, rendszeres ellenorzessel, karbantartassal azt 

minimalis mertekOre kell szoritani. 

- Biztositani kell a terUleten Osszegy0I6 csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 

elvezeteset. 

A veszelyes hulladekok tarolasara szolgalO ter, valamint a karment6 vizzarOsagat, 

vegyszeralk5sagat folyamatosan biztosltani kell. 

- Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkez6 hulladekok - amelyek kOret 

a hulladekjegyzekr61 sz6l6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szarnU melleklete hatarozza meg 

- gyajteser61 es tovabbi hulladekgazdalkodasi celu atadasard, a hulladekrOl szolo 2012. evi 

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

jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A hulladekok gyUjtesere szolgal6 tert)letre esetleg kiker016 veszelyessegi jellemz6vel 

rendelkez6 szennyez6anyagot azonnal Ossze kell gy(jteni es a tovabbiakban veszelyes 

hulladekkent kell kezelni. 

A tevekenyseg soran keletkezo veszelyes hulladek birtokosa - a veszelyes hulladekkal 

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

rendeletben meghatarozottak alapjan - kOteles az ingatlanan, telephelyen, illetve 

a tevekenyseg vegzese soran keletkez6 veszelyes hulladek biztonsagos gyOjteser61 

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

- A keletkezo veszelyes hulladekokat a kOrnyezet karositasat megel6zo, szennyezeset kizaro 

mOdon, a kijeldt gyajt6helyen, a kemiai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenallO 

gyOjtoedenyben kell gyOjteni. 

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

kell gyazOdni az atvev6 vonatkoz6 atveteli jogosultsagard. A keletkezett hulladekok lerakassal 

torteno artalmatlanftasara yak!) atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint 

a hulladeklerakOval kapcsolatos egyes szabalyokrOl es feltetelekr6I szolo 

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

eseten a megfeleI6 dokumentumok megleter61 gondoskodni kell. 

Tilos a veszelyes hulladekot a teleptilesi szilard hulladek vagy mas nem veszelyes hulladek 

Mize juttatni! 

- A telephelyen a tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy a telephelyen klv01 ne okozzon 

4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarertek feletti PM10 terhelest. 

A telepen csak a kOrnyezetvedelmi el6frasokat kielegit6 munkagepek Ozemelhetnek, melyek 

alacsony szennyezoanyag kibocsatasuak. 

- A rakodas soran terekedni kell arra, hogy a tevekenyseg vegzese a lehet6 legkevesebb 

legszennyez6 anyag kibocsatassal tOrtenjen. 

- A gyOjtesi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy mine kevesebb legszennyez6 anyag kerOljOn a 

kernyezetbe. A technolOgiai el6frasok betartasaval kell a levegoterhelest megelozni, illetve 

minimalizalni, hogy az lakossagi panaszt ne okozzon. 

A tevekenyseg vegzesenel tilos a levego lakossagot zavardi bOzzel yak!) terhelese, tovabba 

a leveg6 olyan mertek0 terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 
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A tevekenyseg vegzesenel az elerheto legjobb technika alkalmazaseval kell a diff6z 

legszennyezes kialakulasat megelozni, megsztintetni, illetve azt minimalisra csokkenteni. 

A keletkezo hulladek anyagok nyilt teren vagy tOzelOberendezesben tOrteno elegetese tilos! 

Gondoskodni kell az Ongyulladas es a szandekos felgyifjtas megakadalyozaser61 es 
az esetlegesen keletkez6 tuz eloltasar61. 

— Amennyiben a tevekenyseg vegzese soran a fOldtani kOzeget veszelyezteto karesemeny 
tOrtenik, akkor a kOrnyezetszennyezes elharltasarol az engedelyes haladektalanul kOteles 
gondoskodni az esemenyrol, tovabba a tett intezkedesekr61 a tett intezkedesekrol tavkOz16 
berendezes iftjan sz6ban kesedelem nelk01 ertesIteni, 12 Oran be101 pedig frasban tajekortatni 

kell a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi 
FOosztalyat. 

A hulladekgyujtesi tevekenysegben resztvevo munkavallalbkat oktatasban kell reszesfteni, es 
egyidejaleg frasbeli utasitassal kell elletni a tevekenyseg vegzesehez szakseges muszaki es 
szennelyi vedelem elOirasaira, valamint a kOrnyezetvedelmi szempontbol rendkIvOli esemeny 
bekOvetkezesekor szOkseges teend6kre vonatkozoan. 

Az atvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezett hulladekokrol a hulladekkal kapcsolatos 
nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kOtelezettsegekr61 szOlo 309/2014. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapjan, az engedelyben szerepI6 besorolas szerint, fajtankenti 
nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedelyes telephelyen kell tartani. 

A hulladekok dokumentalasat, bejelenteset a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 
adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrol sz6115 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elof rasa' szerint 
kell vegezni. 

— Adatszolgaltatasi kotelezettsegenek — az atvett veszelyes hulladekokrol negyedevente 
a targynegyedevet koveto 30. napig, a tevekenyseg sorer" keletkezett veszelyes es nem 
veszelyes hulladekokrol evente a targyevet kifweto ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie. 

A kOzszolgaltatO a hulladekgyi.ijtO udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyajto udvarbol 
elszallftott hulladekrol a telephelyen, naprakesz modon OzemnaplOt vezet. 

Az uzemnaplot a kovetkezo tartalommal kell vezetni: 

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

• a hulladek atvetelenek es elszallftesanak idopontja; 

• a hulladekot a kozszolgaltatenak Made gazdalkode szervezet neve, came, szekhelye 
(ha a hulladek atadoja gazdalkodo szervezet); 

• annak adatai, akinek reszere a kOzszolgaltato a hullaclekgyiijtO udvarban tarolt 
hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kOzszolgaltato kezeli); 

• az Ozemvitellel kapcsolatos rendkivOli esemenyek (Igy killOnOsen hulladek 
kOrnyezetbe kerOlese, tuzeset, betOres, lopes, baleset); valamint 

• a hatosagi ellenOrzesek megallapftasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel OsszefUggO, kOrnyezetvedelmi 
jogszabalyba atkozo magatartasaert, valamint a tevekenysegevel okozati Osszefuggesbe 
hozhato 	esetleges 	kOrnyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kOrnyezetkarositasert teljes kart felelosseggel tartozik. 
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A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarolag ervenyes kbrnyezetvedelmi biztosltas meglete 

mellett folytathato, es az, az engedelyezett tevekenysegek befejezeseig nem mondhat6 fel. 
A kOrnyezetvedelmi biztositasnak a kerelmezo altal vegzenda hulladekgazdalkodasi 

tevekenysegre (veszelyes hulladek gyOjtes) ki kell terjednie. 

A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes kOteles 

a kOrnyezetvedelmi hatosag reszere targyev februar 28-ig eves feltigyeleti dijat fizetni. 

A tevekenyseg ev kOzben tOrtenO megkezdese eseten a felOgyeleti dij aranyos reszet kell 

megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely veglegesse %/Nast kOveto 30 napon be101. 

— Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szOkseges egyeb engedelyek 

beszerzesenek kOtelezettsege 

b) 	KOzegeszsegOgyi hataskOrben tett elOirasai: 

— A kerelmezo altal folytatott tevekenyseget csak az egeszseget nem veszelyeztetti mOdon 

vegezhetik. 

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

megfelelo csomagolasban kell atvenni. 

— A veszelyes hulladek rakodasat, gyOjtoset, biztonsagos es kornyezetszennyezest kizar6 
szallitasra alkalmas jarmOvel, mOdon es feltetelekkel kell vegezni. 

A human egeszsegkarosodasok megelozese erdekeben a veszelyes hulladekok rakodasa, 
gyOjtese soran ne terheljek a levegat olyan mertekben, amely legszennyezettseget okoz, illetve 
a lakossagot, a lakOter0letek rendeltetesszenli hasznalatat buzzel ne zavarjak. 

— A hulladekok rakodasa, gyOjtese a telephelyen folytatott tevekenyseg a felszin alatti vizek jo 
allapotat, a fOldtani kozeget nem veszelyeztetheti, kOrnyezetszennyezest nem okozhat. 

A hulladekokat az atvetelre jogosult, szerzodOtt alvallalkozonak kell atadni. A veszelyes 
hulladekokat engedely nelkuli letesitmenyben elhelyezni tilos, telephelyre nem ker0lhet be. 

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

A telephelyen a rover- es ragcsaloirtast szOkseg szerint, de evente legalabb kat alkalommal el 
kell vegeztetni 

A tevekenyseg soran felhasznalt vegyi anyagokra/keszitmenyekre vonatkozOan gondoskodni 

kell a kemiai biztonsagi eloirasok betartaser61. A veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes 
keverekekkel vegzett tevekenyseget elektronikus Oton az Orszagos Szakrendszeri Informaci6s 
Rendszer KBIR rendszeren keresztUl a teruletileg illetekes jarasi hivatalnak be kell jelenteni. 

— A biolOgiai kockazattal erintett dolgozOkat munkakOrhOz kapcsol6d6 vedooltasban kell 
reszesiteni, 

— A dolgozok szocialis viz igenyenek kielegltesehez, kezmosashoz es tisztalkodashoz ivoviz 
minOseg0 vizet kell biztositani. A munkaterUleten dolgoz6 munkavallalok szamara kezmosasra 
egyfazis0 kezfertOtlenft6 szappant biztositani szakseges. 
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IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgalo kerelmet Engedelyes szakirany6 
vegzettseggel rendelkezo alkalmazottja, Homonyik Renata, (Miskolc) keszftette 2020. ev 
szeptember honapban. 

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

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglaitt61 elterb mas jellegu tevekenyseg 
vegzesere nem jogosit, es az egyeb engedelyek beszerzese alai 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 megszijnteti, 
a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kOrnyezet veszelyeztetesevel, 
szennyezesevel, karosItasaval jar, valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbol 
visszavonhato, amennyiben: 

az engedelyes nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi 
ketelezettsegekrOl sz616 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 
megallapfthato, hogy az engedelyt kerelmezO a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett 
es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 

— az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltaktol eltero mOdon 
gyakorolja, vagy 
az engedely jogosultja a hatosagi ellenOrzest akadalyozza. 

4. Amennyiben az engedely rendelkezo reszenek 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 belUl 
a Borsod-Abatjj-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 kOzlestOI szarnftott 30 napon belUl 
a Miskolci TOrvenyszeknek cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 
3 peldanyban frasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kotelezettek eseten elektronikus Oton 
benyOjtott keresettel lehet elni. 

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

Ha egyik fel sem kerte tergyalas tartasat, es azt a bfrosag sem tartja szuksegesnek, a birOsag 
az Ogy erderneben targyalason kiv(.11 hataroz. 

INDOKOLAS 

A BMH Borsod-Abaid-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltato Nonprofit Kft. 
(3526 Miskolc, Besenyoi Ot 26.) a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kernyezetvedelmi es 
Termeszetvedelmi FOosztalyan, 2020. ev szeptember h6 11. napjan eloterjesztett kerelmeben 
a 3980 Satoraljaujhely, 11021/8. hrsz. alatti ingatlanon kialakftott hulladekgyiljto udvaron veszelyes 

••• 



11 

hulladekok gyOjtesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmez6 a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dfjair6I 

sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarn0 mellekleteben elOIrt 180 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 

dijat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

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

a tevekenyseg mOszaki, valamint kOrnyezetvedelmi szempontb61 lenyeges lefrasat, a gyiljtesre atvenni 

klvant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tipusonkent a mennyiseget, a tevekenyseg 

vegzesehez sz0kseges szemelyi, targyi es kOzegeszseg0gyi felteteleket, valamint a tevekenyseg 

technoldigia muszaki es kOrnyezetvedelmi jellemz6inek ismerteteset, 

A beadvany — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 

telephely nyilvantartasba vetelet; 

- foglalkozas-egeszsegegyi szolgaltatOval kotOtt szerzOdes masolatat; 

- gyOjteni kfvent veszelyes hulladekok listaAt; 

- alvallalkozoi nyilatkozat Ozemeltetesi feltetelek biztosftesar61; 

- penzUgyi eszkOzOk igazolasa; 

- engedelykerelmet keszlt6 vegzettseget igazolo dokumentum; 

- igazgatasi szolgaltatasi dlj befizeteset igazolo dokumentum; 

- nyilatkozat korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegr61; 

- Ozemeltetesi szabalyzatet; 

- engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositasi ketvenyenek 

masolatat; 

az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos havariatervet. 

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

tevekenysegek nyilvantartasba veteler61, valamint hatOsagi engedelyezeserol sz616 439/2012. (XII. 29.) 

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

a rendelkezesre alto adatok alapjan &demi dOntes nem hozhat6. 

Ha a kerelem a jogszabalyban foglalt kOvetelmenyeknek nem felel meg az eljar6 hatOsag hatarid6 

megje101esevel, a mulasztas jogkovetkezmenyeire teirteno figyelmeztetes mellett — ha torveny vagy 

kormanyrendelet maskent nem rendelkezik — egy lzben hianypOtlasra hfvja fel a kerelmez6t. 

(A kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairdil sz616 1995. evi LIII. torveny (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdese 

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

hatOsagi ugyekben hianypOtlasra felhivasnak legfeljebb ket izben van helye.) 

Fentieket figyelembe veve 2020, ev szeptember h6 17. napjan kelt, B0/32/03663-4/2020. szamO 

vegzesben hianypotlasra szolftottam fel a kerelmez6t. 

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

szOkseg — az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hatariclan belul — 2020. el/ szeptember h6 17. 

napjan, B0/32/03663-5/2020. szamon teljes eljarasra tOrten6 atteresrOlertesitest adtam ki. 

A kerelmez6 2020. szeptember 25-en erkeztetett kiegeszftesehez mellekelve megic0Idte az alabbi irat 
masolatat: 

• KOztartozas mentessegrol sz6I6 adOigazolasat. 
A kerelmez6 fentiekkel hianypotlasi ketelezettsegenek maradektalanul eleget tett. 



12 

A kerelemben foglalt - a hulladekrol sz6I6 2012. evi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 17., 17a. pontja 

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

hatosag hulladekgazdalkodasi engedelyehez kOtOtt tevekenyseg. 

A kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijeldeserol 

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

a kOrnyezetvedelmi hatosag veszelyes hullaclekok gyOjtesenek engedelyezese iranti eljarasaban 

a kOzegeszsegugyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2020. ev szeptember NS 17. napjan kelt, BO/32/03663-3/2020. szarnu 

feljegyzesben megkertem a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi Foosztaly 

(Miskolc) - kOzegeszsegugyi szempontO - szakmai velemenyet. 

A Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi Foosztaly BO/NEF/2589-2/2020. 

szam0 szakmai velemenyeben - kOzegeszseg0gyi szempontb61 - a hulladekgazdalkodasi engedely 

kiadasa ellen kifogast nem emelt. 

Az uzemeles soran a kOrnyezet-egeszsegugyi hatasok elfogadhat6 szinten tartasa erdekeben 

a hatarozat Ill.b. pontjaban szerepeltetett elolrasok betartasa szOkseges. 

El6frasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

„A kOmyezet es emberi egOszseg vedelme, a kornyezetterheles m6rseklese Ordekeben szOkseges 

elblrasokat a hullad6kr6I sz616 2012. evi CLXXXV. torveny tartalmazza. 

A kOrnyezeti levego minosegenek vedelmere vonatkoz6 elotrasokat a a levegO vedelmeral sz616 

306/2010. (X11. 23.) Korm. rendelet 4. §-a tartalmazza. 

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas korebe tartoz6 hulladOkkal kapcsolatos kozegeszsegagyi 

kOvetelmOnyekr61 sz616 13/2017. evi (VI. 12.) EMMI rendelet eloirasai rendelkezik a tevekenys6g soran 

betartando kOzegeszsegOgyi-jarvanyagyi elOirasokr61. 

A felszln alatti vizek, a kitermeles elOtt 6116 viz minosegenek vedelmOrOl, az egyes v6dOidomokban 

vedOteraleteken vegezheto tevekenys6gekrO1 a felszln alatti vizek vedelmerOl sz616 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint iv6vizellatast szolgal6 vizi 

letesitmenyek vedelm6r6I sz6I6 123/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet 10. § Os 14 § (1) bekezdesei 

rendelkeznek, a fOldtani kOzeg Os a felszin alatti vizszennyezessel szembeni vedelmehez szaks6ges 

hatarertekekr61 es a szennyezesek mereseral rendelkez6 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyOttes 

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

A veszelyes hulladekok gyajtesere, kezelesere vonatkozOan a veszelyes hulladekkal kapcsolatos 

tevOkenys6gek vegzesOnek felteteleirOl sz616 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz 

elairasokat 

A VIzUgyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasar6I sz616 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4,01.89. pontja 

ertelmeben kOzOzemi vIzcsOhalozatra OblIto vezetekeket csak megszakitO Os visszafolyas 

beiktatasaval szabad rakapcsolni. 

A rendszeres rovar- Os r6gcsalOirtast a fertOzO betegsegek 6s jarvanyok megelOzese 6rdek6ben 

szOkseges jarvanyOgyi intezkedesekrol sz616 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese f), g), h), 

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

megfelelben kell elvegeztetni. 
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A veszelyes anyagokkal, keszftmenyekkel valO tevekenyseget a kamial biztonsagrol szOIO 2000. evi 

XXVV. tdrveny, es a veszelyes anyagokkal as veszelyes keszitmenyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, 

illetve tevekenysegek reszletes szabalyairOl szolO 44/2000. (XII. 27.) EUM. rendelet szabalyozza. 

A fert6z6 betegsegek as a jarvanyok megelozese erdekeben szOksages jarvanyagyi intezkedesekr61 

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

felmereset, valamint az adott veszelyeztetett munkak6rben foglalkortatott dolgozok vaddoltasat. 

Az orszagos telepalesrendezesi as Opitesi kOvetelmenyekr61 szOlo 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(OTEK) 99. § (1) alapjan „Az Opltmenyeket as a szabadten tartozkodasra, munkavegzesre szolgalO 

terUleteket (pl. temetOt, k6zOti pihen6helyet, helyhez kOtOtt szabadteri munkahelyet, satortabor celjara 

kijekilt tertiletet) a rendeltetesOknek megfeleI6 illemhely-hasznalati es tisztalkodasi lehetOseggel kell 

tervezni, megvalosltani es fenntartani." 

A benyiljtott dokumentacio, annak kiegeszfteseivel a hullaclekgazdalkodasi tevekenysegek 

nyilvantartasba veteler61, valamint hatOsagi engedelyezeserol sz616 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

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

Hulladekgazdalkodasi szempontbol megallapitottam, hogy a kerelemben foglaltak, illetve az ahhoz 

csatolt dokumentumok alapjan a kerelmezo biztositani tudja azon szemelyi es targyi felteteleket, amelyek 

a hulladekok kornyezetvedelmi szempontb61 biztonsegos gyUjtesehez szUksegesek. 

Foldtani kOrnyezetvedelmi szempontbol a BMH Nonprofit Kft. (Miskolc), 3980 SatoraljaUjhely, 

11021/8. hrsz. 	ingatlanon lava telephelyen veszelyes hulladekok gytijtesere vonatkoz6 

hullaclekgazdalkodasi tevekenyseg engedelyezese — a benyOjtott dokumentacidtban foglaltak alapjan, a 

rendelkezo reszben tett eloirasok betartasa mellett — foldtani kOzeg veclelmi erdeket nem sell. 

Zajvedelmi szempontbOl a tevekenyseg altal tOrten6 szallitas nem okoz jelentos zajterheles nOvekedest 

a kOrnyekbeli Otszakaszokon. A telephely feltetelezett zajvedelmi hatasterOleten vedendO epillet nem 

talalhato. Zajkibocsatasi hatarertekek megallapitasa nem indokolt. 

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

alapjan a letesitmeny Cizemeltetese, a tevekenyseg vegzese kOrnyezeti zajvedelmi erdeket nem sell, 

jelent6s hates nem varhato, ezert aloft-6st nem tettem. 

Levegotisztasag-vedelmi szempontu elOirasaimat a benyOjtott kerelem attanulmanyozasat kOvetoen 

a levego vedelmerol 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 vonatkoz6 

hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat elorrasainak betartasaval a kerelmezett veszelyes hulladekok 

gyiljtese kornyezetvedelmi erdekeket nem sail, ezert az engedelyes reszere 

a hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

Az engedely id6beli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen hatarortam meg. 

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

jogszabalyaiban elofrt kOtelezettsegek teijesitese al61 

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

vonatkoz6 kornyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hatOsagi elolrasok megsertese eseten az engedely, 

annak idobeli hatalya alatt is visszavonhat6. 

A hatarozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e alapjan, a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi as 

igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijelbleserol szold 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 
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8/A § (1) bek.-ben es 9. § (2) bek.-ben biztosftott 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 dljair61 sz6I6 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szamt5 melleklet 4.6. es 11. pontja alapjan allapftottann meg, viseleserol 

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

A dontes elleni jogorvoslatr61 es a keresetlevel elaterjeszteser61 az alabbi jogszabalyhelyek 

figyelembevetelevel adtam tajekortatast 

- az Akr. 114. § (1) bekezdese, 

- a bfrOsagok szervezeter6I es igazgatasard sz6I6 2011. evi CLXI. torveny 21. § (6) bekezdese, 

- a bfrOsagok elnevezeser61, szekhelyerol es illetekessegi teailetenek meghatarozasard sz616 

2010, evi CLXXXIV. torveny 3/A. §, 

- a kOzigazgatasi perrendtartasrol sz6I6 2017. evi I. torveny (Kp.) 13. § (1) bekezdese, a 28. §-a, 

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

a polgari perrendtartasrOlsz616 2016. evi CXXX. torveny 605. § (1) bekezdese, 

- az elektronikus Ugyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairal sz616 

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

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

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

Jelen hatarozatomat a kOrnyezetvedelmi hatosagi nyilvantartas vezetesenek szabalyair61 sz6I6 
58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezesei alapjan rOgzitem a kornyezetvedelmi hatosagi 
nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. oktOber 20. 

dr. Alakszai Zoltan 
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2. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegtigyi Foosztaly 

Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 - (HK - BAZMKHNSZ) 
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Az eredeti papiralap6 dokumentummal egyezo. 

Ezen lap nem resze az eredeti iratnak, kizarcilag a jogszabalyi megfeleloseghez 
szijkseges zaradekolas megjeleniteset szolgalja. 

A dokumenturn elektronikusan hitelesitett. 
Datum:2020.10.20 14:08:12 
Borsod-AbaCkj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal 
Hudak Tibor 
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BOR_SOD-ABACJJ-ZEMPLEN MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

Ogyiratszarn: 80/32/03663-10/2020 

Ugyinteza: 	Beregi Livia 

Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

Satoraljaujhely 	11021/8 	hrsz. 	alatti 

telephelyere 	(huliadekudvar) 	kiadott 

80/32/03663-8/2020. szarn0 veszelyes 

hulladekok 	gyOjtesere 	vonatkozo 

hulladekgazdalkodasi engedely kijavitasa 

Hiv. szarn: H78329/2020. 

Ogyintezajuk: Menyhert Andrea 

vEGZES 

I. A BMH Borsod-Abaij-Zemplen Megyei Hullaciekgazdalkodasi Kozszoigaltato Nonprofit Kft. 

(3527 Miskolc, Besenyoi ut 26.: KUJ: 103542715) kerelmenek helyt adok, es a reszere kiadott, 

3980 Satoralja0jhely 11021/8 hrsz. alatti telephelyen, mint hulladekudvarban tOrtenci veszelyes 

hulladekok gyiijtesere (gAtOkent tOrteno atvetelere) vonatkoz6 

B0/32/03663-8/2020. szamit hulladekgazdalkodasi engedelyt (alaphatarozat) 

kijavitom 

az alabbiak szerint: 

A hatarozat rendelkezo reszenek II. 2. pontjaban szereplo teruleti hatalyt torlbm, helyebe a 

3980 Satoralja0jhely, 11021/8. hrsz. alatti telephelyet rOgzitern. 

II. Az alaphatarozat egyebekben valtozatlanul ervenyes Jelen vegzes kizarOlag az alaphatarozattal 
egyOtt ervenyes.  

III. DOntesem a kOzlessel veglegesse yak, vele szemben kOzigazgatasi uton tovabbi jogorvoslatnak 
helye nincs. Ellene 	jogszabalysertesre hivatkozva — a kOzlestal szarnitott 30 napon be101 a 

Miskolc! TOrvenyszeknek cimzett, de a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 

3 peldanyban iresban vagy elektronikus kapcsolattartasra kbtelezettek eseten elektronikus Oton 
benyOjtott keresettel lehet elni. 

A keresetlevel benktasanak a dontes hatelyosulasara halaszt6 hatalya nincs, de a blrOsag 

elrendelheti annak reszleges vagy teljes halaszto hatalyat. Ha egyik fel sem kerte targyalas 

tartasat, es azt a birosag sem tartja szOksegesnek, a blrOseg az Ugy erdemeben targyalason idval 
hataroz. 

Kemyezetvedelmi es Termeszetvidelmi Foosztaly 
3530 Miskolc. Mindszent ter 4 Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

E-mail kornyezet.lo.miskolc(@borsod.00v.hu   



INDOKOLAS 

A BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltat6 Nonprofit Kft 

(3527 Miskolc, Besenyoi tit 26.; KUJ 103542715) kerelmet nktott be a kornyezetvedelmi hatbsaghoz, 

melyben a B0132/03663-8/2020. szarnu hatarozat kijavitasat kerte. Eljarasom sorer) megvizsgaltam az 

alaphatarozatot es az Engedelyes altal benyOjtott iratokat. es megallapitottam, hogy a hatarozat 
11.2 pontjaban hibasan szerepel az engedelyezett tevekenyseg terQleti hatalya. 

Az altalanos kOzigazgatasi rendtartastal szolo 2016. evi CL. torveny 90. § (1) bekezdese alapjan, ha a 

dOntesben eliras, illetve szarnitasi hiba van es az nem hat ki az Ogy erdemere, a hatOsag a dantest 

kijavitja. a (3) bekezdes ertelmeben a dentes kijavitassal erintett resze ellen ugyanolyan jogorvoslatnak 
van helye, mint az eredeti dOntes ellen volt. 

Fentiek miatt a rendelkezo reszben foglaltak szerint dOntOttem. 

A vegzest a fenti jogszabalyhely alapjan, a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatesagi es 
igazgatasi feladatokat ellato szervek kije101eserol sz616 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) 
bekezdeseben. a 13. § (2) bekezdeseben, valamint a 8/A. § (1) bekezdesben biztositott jogkOrOmben, 
az altalanos kozigazgatasi rendtartasr61 sz616 2016. evi CL. torveny 80. § (1) bekezdese es 81. § (1) es 
(4) bekezdesei szerint eljarva hortam meg.  

A dontes elleni jogorvoslatrol es a keresetlevel eloterjeszteserol az alabbi jogszabalyhelyek 
figyelembevetelevel adtam tajekortatast: 

az Akr. 114. § (1) bekezdese, 

a birosagok szervezeterol es igazgateserol sz616 2011. evi CLXI. torveny 21. § (6) bekezdese, 
a birdsagok elnevezeserol, szekhelyerol es illetekessegi terOletenek meghatarozaser61 sz616 
2010. evi CLXXXIV. torveny 3/A. §, 

a kbzigazgatasi perrendtartasral szOlo 2017. evi I torveny (Kp.) 13. § (1) bekezdese, a 28. §-a, 
a 29. § (1) bekezdese. a 39. § (1) es (2) bekezdese, 
a polgari perrendtartasrol sz616 2016. evi CXXX. torveny 605. § (1) bekezdese, 

az elektronikus ugyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairol sz616 2015. evi 
CCXXII. torveny 9. § (1) bekezdese, 

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

Miskolc, 2020. november 26. 

dr. Alakszai Zoltan 
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Az eredeti papiralapu dokumentummal egyez6. 

Ezen lap nem resze az eredeti iratnak, kizarolag a jogszabalyi megfeleloseghez 
szukseges zaradekolas megjeleniteset szolgAlja 

A dokurnantum elekIronikucan hrtelesitett. 
Datum' 2020.11.27 10,48 04 
Borsod-AbaC4-Zernplen Megyei Korrnanyhivatel 
Hudak Tibor 
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