
ERKEZETT 
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Ogyiratszarn: 60/32/03962-8/2020. 	 Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a 3800 Szikszo 069/4 hrsz. alatti 

telephelyOn, mint hulladekgyiljtO 

udvarban 	tOrteno 	veszelyes 

hulladekok gyiijtesere vonatkozo 

hulladekgazdalkodasi engedely 

Ogyintezo: Karlowits-Juhasz Tamas 	 Hiv. szam: 

Ogyintezajuk: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

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

(3527 Miskolc, Besenyai IA 26.) — tovabbiakban engedelyes — kerelmenek helyt adok, es reszere 

3800 Sziksza 069/4 hrsz. alatti telephelyen a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok 

uyillitesere  

(hulladeligAto udvaron torteno atvetelere) 

vonatkozo 
hulladeligazdalkodasi engedelyt megadom. 

II. 	Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg f6bb jellemzoi 

1. 	Az engedelves azonosito adatai  

Neve: 	 BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 

KOzszolgaltato Nonprofit Kft. 

KSH azonositO: 	25975936-3821-572-05 

Szekhely: 	 3527 Miskolc, Besensti Ot 26. 

KUJ: 	 103542715 

Telephely: 	 3800 SzikszO 069/4 hrsz. 

KTJ: 	 102546227 

Telepengedely— 
nyilvantartasi szama: 	100/2015. (Kiadmanyozo: Szerencs \faros Onkormanyzatanak Jegyzoje; 

a hatarozat szema: ADO/12429-5/2020.) 

Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Feiosztaly 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 
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2. Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseg 

Megnevezese  gyiljtes a hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny (Ht.) 

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

Gyiijtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek OsszegyOjtese hulladekkezelo letesitmenybe 

tOrtenO elszallItas celjab61; a gyOjtes magaban foglalja a hulladek elozetes valogatasat es elozetes 

tarolasat is. 

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

a hulladekbirtokost61, illetve hulladekgazdalkodasi letesitmenyekbOl osszegyOjti, atveszi.  

TerUleti hattlya: az engedelyes 3800 Sziksz6 069/4 hrsz. alatti telephelye (hulladekgyOjto udvar). 

3. Hulladektlpusok es -mennyisegek (kizarelao a hatjecivCi kodszamokkal mectjeltiltek) 

Azonosito 
k6d Hulladek megnevezese Mennyiseg 

[UM 

08 03 nyomdafestekek gyartasabol, 	kiszerelesebol, forgalmazasabol 
es felhasznalasabol szarmazo hulladek 

08 03 17* veszelyes anyagokat tartalmaz6, hulladekka valt toner 5 
09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 

09 01 11* 
egyszer hasznalatos fenykepezogep, amely a 16 06 01, a 16 06 02 
vagy a 16 06 03 azonosit6 kOddal je101t tetelekhez tartoz6 aramforrast 
is tartalmaz 

5 

13 02 motor-, hajtomti- es kendolaj hulladek 

13 02 05* 30 
asvanyolaj alapu, klorvegyuletet nem tartalmaz6 motor-, hajtornO- es 
kenoolaj 

13 02 06* szintetikus motor-, hajt6m0- es kenoolaj 10 
13 02 07* biologiailag kOnnyen lebomlo motor-, hajt6mO- es kenoolaj 10 

15 01 csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyiljtott 
teleptilesi csomagolasi hulladekot) 

15 01 10* 
veszelyes 	anyagokat 	maradekkent 	tartalmaz6 	vagy 	azokkal 
szennyezett csomagolasi hulladek 50 

15 01 11* 
veszelyes, szilard por6zus matrixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 fernb61 
keszOlt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideortve 	a 	ki0rOlt 	hajtOgazos 
palackokat 

10 

16 01 

a 	kozlekedes 	(szallitas) 	ktilonbozo 	terdleteiral 	szarmaz6 
hulladekka valt gepjarmii (ideertve a terepjaro jarmtivet is), a 
hulladekka valt gepjarmili bontasabol, valamint karbantartasabol 
szarmath hulladek (kiveve a 13, a 14 focsoportokban, a 16 06 es 
a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladek) 

16 01 07* olajszOro 10 
16 01 13* fekfolyadek 10 
16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fagyall6 folyadek 20 
16 06 elemek es akkumulatorok 
16 06 01* olomakkumulatorok 30 
20 01 elktilOnitetten gyiiitatt hulladek frakciok (kiveve a 15 01) 
20 01 13* oldoszerek 5 
20 01 14* savak 5 
20 01 15* lugok 5 
20 01 19* novenyved6 szer 20 
20 01 21* fenycsevek es egyeb higan tartalmu hulladek 10 
20 01 26* olaj es zsir, amely kOlOnbOzik a 20 01 25-tol 25 

20 01 27* 
veszelyes 	anyagokat 	tartalmaz6 	festekek, 	tintak, 	ragaszt6k 	es 
gyantak 50 

20 01 29* veszelyes anyagokat tartalmaz6 mosOszer 10 
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elemek es akkumulatorok, amelyek kozOtt a 16 06 01, a 16 06 02 
20 01 33* vagy a 16 06 03 azonosIt6 koddal jelolt elemek es akkumulatorok is 

megtalalhatok 

30 

veszelyes 	anyagokat 	tartalmaz6, 	kiselejtezett 	elektromos 	es 

20 01 35* elektronikus berendezesek, amelyek k0lOnbOznek a 20 01 21-tOI es a 50 

20 01 23-t6I 

A gAtokent atveheto veszelyes hulladek Osszes mennyisege 400 Vey. 

4. 	A tevekenyseg maszaki es karnyezetvedelmi leirasa a benyujtott dokumentaci6ban foglaltak 

szerint.  

Engedelyes a 3800 Sziksz6 069/4 hrsz. alatti telephelyen (hulladekgyOjtO udvar) 

a 11.3. pontban meghatarozott veszelyes hulladekok gyujtesevel foglalkozik. 

A 3800 Sziksz6 069/4 hrsz. alatti telephelyet Szerencs Varos Onkormanyzatanak JegyzOje — nem 

veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi engedely kOteles gAtese, hasznosltasa, 
artalmatlanitasa, valamint veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi engedely kOteles gyujtese, 

hasznosltasa, artalmatlanftasa bejelenteshez kbtOtt ipari tevekenysegekre vonatkozoan 
ADO/12429-5/2020. szarnu irata szerint 100/2015. szamon nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szOkseges infrastrukturaval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere a veszelyes hulladekokat a hulladekok termelOi, illetve engedellyel 

rendelkezo szervezetek szallItjak be. 

A hulladekok atvetelt megelozoen szemrevetelezesre ker0Inek. Az atveteli kOvetelmenyeknek nem 

megfelelO hulladekok atvetele megtagadasra kerUt. 

A hulladekok atvetelt kovetOen merlegelesre kerOlnek, ezt kOvetoen sor kerUl a merlegjegy, 

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

A veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg Osszegyuleseig torteno elozetes tarolasa a 
telephely egyseges, egybefugg6, szilard burkolattal ellatott reszen Otesa116, belelt vagy kettos fate, 

zarhat6 kontenerekben, illetve az abban elhelyezett szabvanyos gyOjtOedenyekben tertenik. 

A tarol6helyen a szOkseges kOzlekedesi Otvonalak/gAtoterek a gyOjtesre, tarolasra tervezett 
hulladekok mennyisegevel aranyosan kerOltek kijeldesere Ugy, hogy azok az anyagmozgat6 

gepek/eszkOzOk szamara j6I megkOzelithetak legyenek. 

A hulladekgyajto udvar Ozemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya BO/32/03963-3/2020. szam6 

hatarozataval jOvahagyta. 

A tevekenyseg vegzesehez szOkseges munkavedelmi eszkOzOk biztositottak. Az alkalmazottak 

fogialkozas-egeszsegOgyi ellatasa, kulon szerzodes alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositassal rendelkezik. 

Az engedelyes a fentiekkel, valamint az egyeb, jogszabalyban eloirt tervekben, szabalyzatokban 
(havariaterv, tOzvecielmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a muszaki 
eszkozek rendszeres ellenorzesevel klvanja megelOzni a kornyezeti veszelyhelyzetek kialakulasat 

es a kOrnyezeti elemek szennyezeset. 
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5. 	A telephely bezarasanak feltetelei 

A telephely bezarasanak szandekat, annak tervezett hatarnapjat megelozoen legalabb 
60 nappal irasban be kell jelenteni a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal 
Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyanak. 

A telephely bezarasera indftott eljaras megkezdeseig az atvett, illetve a tevekenyseg vegzese 
soran keletkezett hulladekokat azok atvetelere a kOrnyezetvedelmi hat6sag altal feljogosItott 
szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa utan hulladek a telephelyen nem maradhat. 

A telephely bezarasara indltott eljaras soran az Ozemeltetonek be kell mutatnia a miikedes 

ktivetkezteben a k6rnyezetet ert karos hatasokat, amely alapjan a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fdosztalya megallapitja az esetlegesen 
elvegzendo vizsgalatok kOret es a tovabbi teendoket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektol elter6 °kb& szunik meg, 
a hulladekok teljes kOr0 atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat kOveto kOrnyezetallapot 

bemutatasara vonatkoz6 kOtelezettsegek — az elozoekben reszletezettek szerint — valtozatlan 
formaban fennallnak. 

III. 	Eloirasok: 

a.) Kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskOrben: 

— Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizardag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt 
veszelyes hulladekoknak a 11,2. es 11.4. pontban reszletezett m6don es helyszinen gyOjtokent 
tbrteno atvetelet, ill. gyiijteset lehet vegezni. 

A gyujtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi mOvelet nem vegezheto. 

Jelen engedely kizarolag azok egysegrakomany mennyiseg Osszegyilileseig tOrten6 ideiglenes 
tarolasara es telephelyen torten6 mozgatasara (le- es felrakodasera, illetve terolohelyen tOrten5 
elhelyezesere) jogosft. 

A tevekenyseg, beleertve a telephelyrol torten6 ki- es beszallitast csak nappali idoszakban 
vegezheto. 

A hulladekok telephelyre terteno szallitasat — amennyiben jogszabaly ettol elteroen nem 
rendelkezik — kizar6lag az a szemely, vagy szervezet vegezheti aki, vagy amely rendelkezik 

a hataskorrel rendelkez6 kOrnyezetvedelmi hat6sag hulladekazonosft6 kod szerint azonosftott 
hulladek szallitasara vonatkozo feljogosltasaval. 

Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kornyezetterhelest eldideza, a kOrnyezet 
veszelyezteteset megel6z6, szennyezeset kizar6 modon vegezheti. 

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

Az atveteli kOvetelmenyeket nem megfeleI6 hulladekok atvetelet meg kell tagadni. 

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



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

veszelyes hulladekkal ne keveredjenek. 

A kOkinbOzo veszelyes hulladekok kOzOs legterben val6 tarolasa okan a veszelyes hulladekkal 
kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyairol sz6I6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendelet elolrasainak betartasan tul, kOvetni kell az ADR altal meghatarozott csomagolasi 
eloirasokat, valamint a veszelyes hulladekok ADR szerinti egyiitt kezelhetosegenek korlatain 

belUl kell maradni. 

A tarolas, valamint a be- es kitarolas iranyitasahoz, illetve ellenorzesehez az Open aktualis 
veszelyes hulladek keszlet veszelyessegi jellemzoivel kapcsolatban tajekozott, a veszelyessegi 
jellemzOkbol adodo kockazatot megfelelo anyagismeret birtokaban felismero szakszemelyzetet 

kell biztositani. 

A hulladekgyOjto udvaron a kOlOnbOzo anyagi minosegO veszelyes hulladekokat szallfthato, 

Otesa116, belelt vagy kettos fal0, karmentovel felszerelt es megfelelo szilardsagO gyUjto 

edenyzetben, ill. csomagol6eszkOzben kell gyOjteni, amelyek kialakItesa Osszhangban van a 

bennUk gyOjtendO veszelyes hulladekok fizikai es kerniai tulajdonsagaival. 

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

akadalyozni, hogy ezek a komponensek a kornyezetbe keruljenek. 

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

foglaltaknak megfelelOen vegezhetO. 

— A hulladekgyOjto udvar Ozemeltetese soran a BO/32/03963-3/2020. szamil hatarozatban 

foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

— Az Ozemel6 hulladekgyOjta udvar aktualis mOszaki allapotanak es felszereltsegenek 
folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakItasanak 
es Cizemeltetesenek szabalyair6I sz6I6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

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

a kornyezetet. 

— Engedelyes tevekenyseget a legkisebb karnyezetterhelest eloiclea a kOrnyezet 

veszelyezteteset es szennyezodeset kizar6 modon vegezheti, 

— Biztositani kell a terUleten OsszegyOlo csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 

elvezeteset. 

A gyOjteshez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell IenniUk a hulladekok 
kOrnyezetszennyezest kizaro m6don tOrteno raktarozasara, ill, cserekontener eseten azok 

szallitasara. 

Havana eseten a beadvanyban szereplo havaria tery szerint kell eljarni! 

Engedelyes kOteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkezli tovabbi kezela reszere tOrteno 

atadasar61 folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

— A gyOjtOtt veszelyes hulladek engedelyes telephelyen — atvetelt kOvetoen — legfeljebb 
1 evig tarolhat6. Ezen idotartamig a hulladek kezelOnek tOrtenO atadasar61 gondoskodni kell. 
Amennyiben a tarolt hulladek fizikai, kerniai es biologial tulajdonsagai miatt a kOrnyezet 
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veszelyeztetese, kerositesa nelk011 evig nem tarolhat6 az adott hulladek, Ogy a terolesi ido 
maximuma nem &heti el azt az idOtartamot, hogy a kornyezet veszelyeztetese, karosodasa 
bektivetkezzen. 

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

A telephelyen beluli anyagmozgatas es a gyOjtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak 
a vonatkoz6 kornyezetvedelmi, muszaki es munkabiztonsagi elofrasoknak megfelelo muszaki 
allapotO gepeket, berendezeseket lehet Ozembe allitani. Fokozott figyelmet kell forditani 
a mukOdo gepek olajcsOpOgesenek megelozesere, rendszeres ellenorzessel, karbantartassal 
azt minimalis mertekOre kell szoritani. 

— Amennyiben a tevekenyseg vegzese sorer) a fOldtani kozeget veszelyeztetO karesemeny 
tOrtenik, akkor a kernyezetszennyezes elharitaser61 az engedelyes haladektalanul kOteles 
gondoskodni, az esemenyrol, tovabb a tett intezkedesekrol tavkOzlo berendezes Otjan szoban 
kesedelem nelk01 ertesiteni, 12 bran belUl pedig fresban tajekortatni kell a Borsod-Abaiij-
Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztelyet. 

A tevekenyseg soran hasznalt eszkOzOk, berendezesek, teroloterek muszaki allapotat 
rendszeresen ellenorizni es szUkseg szerint javitani kell. 

Az etvett, illetve a tevekenyseg soran keletkezo hulladekok — amelyek kOret 
a hulladekjegyzekrol szOIO 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szam0 melleklete hatarozza meg 
— gyOjteserd es tovabbi hulladekgazdalkodasi 6610 Atadeser61, a hulladekr61 sz6I6 
2012. evi CLXXXV. tOrveny a vegrehajtasera kiadott, valamint az egyeb vonatkoz6 hatalyos 
jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

— A hulladekok gAtesere szolgal6 terUletre kikerUIb veszelyessegi jellemzovel rendelkezo 
szennyeztonyagot azonnal Ossze kell gyOjteni es a tovabbiakban veszelyes hulladekkent kell 
kezelni. 

A tevekenyseg soran keletkezo veszelyes hulled& birtokosa — a veszelyes hulladekkal 

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabelyair61 sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendeletben meghatarozottak alapjan — kOteles az ingatlanan, telephelyen, illetve 
a tevekenyseg vegzese soran keletkezo veszelyes hulladek biztonsegos gyOjteserol 
gondoskodni mindaddig, amig a veszelyes hulladekot a kezelonek at nem adja, 

A veszelyes hulladekokat a kOrnyezet szennyezeset megelOzo, kOrnyezetkarositest kizaro 
modon, a kijelolt gyiljtohelyen, a kemiai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenall6 
gyOjtoedenyben kell gyOjteni. 

A veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallitasra, ill. kezelesre \talc') atadasa eseten meg 
kell gylizodni az atvevo vonatkoz6 etveteli jogosultsagar61. A keletkezett hulladekok lerakassal 
tOrteno artalmatlanftasara vala atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint 
a hulladeklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokr61 es feltetelekrol sz616 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatkozott alapjellemzesi kOtelezettseget, szukseg 
eseten a megfeleI6 dokumentumok megleterOI gondoskodni kell. 

Tilos a veszelyes hulladekot a telepUlesi szilerd hulladek vagy mas nem veszelyes hulladek 
kOze juttatni! 

• 
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- A telephelyen a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy az diffuz 

legszennyezest ne okozzon. 

A tevekenyseg vegzesenel tilos a levego lakossagot zavarO buzzel yak) terhelese, tovabba 

a levego olyan mertek0 terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

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

levegaterheltsegi szint hatarertekeirol es a helyhez kOtOtt legszennyez6 pontforrasok 
kibocsatasi hatarertekeirol sz616 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarertek 

feletti PM,() terhelest. 

A telepen csak a kOrnyezetvedelmi eloirasokat kielegitO munkagepek Ozemelhetnek, melyek 

alacsony szennyezoanyag kibocsatastjak. 

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

legszennyezo anyag kibocsatassal tOrtenjen. 

A gyOjtesi tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy minel kevesebb legszennyezo anyag kerUlyin 
a kOrnyezetbe. A technologiai elOirasok betartasaval kell a levegoterhelest megelozni, illetve 

minimalizalni, hogy az, lakossagi panaszt ne okozzon. 

Az atvett, illetve a keletkez6 hulladekok nylit teren vagy tOzeloberendezesben tOrten6 

elegetese tilos! 

- A femek gumi, illetve muanyag bevonatat, valamint a nem hasznosIthat6 hulladek reszeket 
a telephelyen, nyfItteren vagy tOzel6berendezesben egetessel eltavolltani, ill. artalmatlanitani 

tilos. 

- Gondoskodni kell az Ongyulladas es a szendekos felgyujtas megakadalyozasard es 

az esetlegesen keletkez6 tOz eloltaser61. 

A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okb61 bekOvetkezo kOrnyezetszennyezes elharltesarOl 

az engedelyes haladektalanul intezkedni koteles. A bekOvetkezett karesemenyr61, annak 
kiterjedeserol, mertekerol, a veszelyeztetett kornyezeti elemekrol, tovabba a tett 
intezkedesekr61 a kOrnyezetkarosodas megelozesenek es elharltasanak rendjerol sz616 
90/2007. (IV. 26.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell ertesitest, ill. tajekortatast adni. 

- A hulladekgyOjtesi tevekenysegben resztvev6 munkavallalokat oktatasban kell reszesfteni, es 

egyidejuleg frasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szOkseges mOszaki 
es szemelyi vedelem elolrasaira, valamint a kornyezetvedelmi szempontb61 rendklvUli esemeny 

bekOvetkezesekor szOkseges teend6kre vonatkozOan. 

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

nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kOtelezettsegekr61 szolO 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 kOtelezettsegekr61 sz616 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elOf rasai szerint 

kell vegezni. 
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Adatszolgaltatasi kotelezettsegenek — az atvett veszelyes hulladekokrcil negyedevente, a 
targynegyedevet kovetti 30. napig, a tevekenysege soran keletkezett veszelyes es nem 
veszelyes hulladekokrol evente, a targyevet koveto ev marcius 1. napjaig kell eleget 
tennie. 

A kozszolgaltat6 a hulladekgyOjtO udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyOjtO udvarb61 
elszallitott hulladekr6l a telephelyen, naprakesz modon Ozemnaplat vezet. 

Az Ozemnaplot a kovetkezo tartalommal kell vezetni: 

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

■ a hulladek atvetelenek es elszallItasanak idopontja; 
• a hulladekot a kOzszolgaltatonak atado megnevezese, cime, kOrnyezetvedelmi 

azonosIt6 jele; 
■ annak adatai, akinek reszere a kOzszolgaltat6 a hulladekgyOjto udvarban tarolt 

hulladekot atadja (ha a hulladekot nem a kOzszolgaltat6 kezeli); 
■ az Uzemvitellel kapcsolatos rendkivOli esemenyek (igy ktiltmosen veszelyes hulladek 

kornyezetbe kerOlese, tOzeset, betOres, lopes, baleset); valamint 
■ a hatOsagi ellenorzesek megallapitasai es az ezek hatastra tett intezkedesek. 

— Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel OsszefOggo, kOrnyezetvedelmi 

jogszabalyba DtkOzo magatartaseert, valamint a tevekenysegevel okozati OsszefOggesbe 
hozhat6 	esetleges 	kOrnyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 
kOrnyezetkarositasert teljes 101.0 felelOsseggel tartozik. 

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizarolag ervenyes kOrnyezetvedelmi biztositas meglete 
mellett folytathato es az, az engedelyezett tevekenyseg befejezeseig nem mondhat6 fel. 

A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes 

kOteles a kOrnyezetvedelml hat6sag reszere targyev februar 28-ig eves felUgyeleti dijat 
fizetni. 

— A tevekenyseg ev kOzben tOrteno megkezdese eseten a felUgyeleti dlj aranyos reszet kell 
megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely veglegesse valast kOveto 30 napon 

Jelen engedely nem mentesit a tevekenyseg vegzesehez szUkseges egyeb engedelyek 
beszerzesenek kOtelezettsege 

b) KOzegeszsegudyi hataskorben tett e101rasai:  

— A kerelmezo bite' folytatott tevekenyseg egeszseget nem veszelyezteto modon vegezheto. 

A veszelyes hulladekokat merlegelve, szelektiven, fizikai, kerniai es biolOgial tulajdonsagaiknak 
megfelelo csomagolasban kell atvenni. 

A veszelyes hulladek rakodasat, gyOjteset, biztonsagos es kOrnyezetszennyezest kizar6 
szallitasara alkalmas jarmOvel, modon es feltetelekkel kell vegezni. 

A human egeszsegkarosodasok megelozese erdekeben a veszelyes hulladekok rakodasa, 
gyOjtese soran ne terheljek a levegOt olyan mertekben, amely legszennyezettseget okoz, illetve 
a lakossagot, a lak6terOletek rendeltetesszer0 hasznalatat bOzzel ne zavarjak. 
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— A hulladekok rakodasa, gyilijtese a telephelyen folytatott tevekenyseg a felszln alatti vizek jo5 

allapotat, a fOldtani kozeget nem veszelyeztetheti, kOrnyezetszennyezest nem okozhat. 

A hulladekokat az atvetelre jogosult, szerzodOtt alvallalkozOnak kell atadni. A veszelyes 
hulladekot engedely nelkOli letesitmenyben elhelyezni tilos, telephelyre nem kerUlhet be. 

A telephelyen, az ivOviz halozaton takaritashoz biztosltott falikutakat visszacsap6 szelepes 

csapteleppel szakseges felszerelni. 

A telephelyen a rovar- es ragcsalOirtast 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 Uton az Orszagos Szakrendszeri Informacios 
Rendszer KBIR rendszeren kereszt01 a teruletileg illetekes jarasi hivatalnak be kell jelenteni. 

— A biolOgiai kockazattal erintett dolgozOkat munkakOrhez kapcsolOcI6 vedooltasban kell 

reszesiteni. 

— A dolgozOk szocialis viz igenyenek kielegftesehez, kezmosashoz es tisztalkodashoz ivOviz 
minosegu vizet kell biztositani. A munkateruleten dolgozo munkavallalok szamara kezmosesra 

egyfazis0 kezfertotlenfto szappant biztosltani szUkseges. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgal6 kerelmet Engedelyes szakirany0 

vegzettseggel rendelkezo alkalmazottja Bodnar Andrea (Miskolc) keszitette 2020. ev szeptember 

hOnapban. 

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

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglalttOI elter5 mas jellegu tevekenyseg 

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

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbd visszavonasra kerul, amennyiben: 

az engedely megadasahoz elOirt feltetelek mar nem allnak fenn, 

az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, 

azt megszOnteti, 

— a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatesa a kOrnyezet veszelyeztetesevel, 

szennyezesevel, karositasaval jar, 

valamint a hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbdI visszavonhatO, amennyiben: 

az engedelyes nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi 
kOtelezettsegekrOl szal6 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 

megallapithat6, hogy az engedelyt kerelmezb a kerelemben valotlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 
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az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltakt61 elterd mOdon 
gyakorolja, vagy 

az engedely jogosultja a hatdsagi ellenorzest akadalyozza. 

4. Amennyiben az engedely rendelkezo reszenek II. fejezeteben rOgzftett adatokban, 
technoldgiaban vagy ezeket erintden valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kOvetkezik be, 
illetve Oj informaci6k merUlnek fel, Ogy az engedelyes kOteles azt 15 napon bellil 
a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi 
Foosztalyanak bejelenteni. 

V. 	DOntesem a kOzlessel veglegesse valik, vele szemben kozigazgatasi Oton tovabbi jogorvoslatnak 

helye nincs. Ellene — jogszabalysertesre hivatkozva — a kOzlestol szamitott 30 napon belUl 
a Miskolci TOrvenyszeknek cimzett, de a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 
3 peldanyban frasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kOtelezettek eseten elektronikus 0ton 
benyOjtott keresettel lehet elni. 

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

Ha egyik fel sem 'carte targyalas tartasat, es azt a birosag sem tartja szOksegesnek, a bfrdsag 
az Ogy erdemeben targyalason klval hataroz. 

INDOKOLAS 

A BMH Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, Besenyoi Ot 26.) a 3800 Sziksz6 069/4 hrsz.-0 ingatlanon kialakitott 
hulladekgyOjto 	udvaron 	veszelyes 	hulladekok 	gyujtesenek 	engedelyezeset 	kerte 
a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyan, 
2020, ev szeptember ho 25. napjan benyOjtott kerelmeben. 

A kerelmezO a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi clIjairdl 
sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szam0 mellekleteben eloIrt 120 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 
dijat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

A kerelem egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonosItO adatait, 
a tevekenyseg muszaki, valamint kernyezetvedelmi szempontb6I lanyeges leiresat, a gyOjtesre atvenni 
kivant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tIpusonkenti mennyiseget, valamint a rendelkezesere 
6116 szernelyi, targyi es kOzegeszsegOgyi felteteleket. 

A beadvany — tObbek kOzOtt — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 

telephely nyilvantartasba vetelet; 

gyUjteni klvant hulladekok listajat; 

alvallalkozei nyilatkozat Ozemeltetesi feltetelek biztositasardl; 

penz0gyi eszkOzOk igazolasa; 

az illetekes Miami add- es vamhatosag altal kiadott addigazolas masolatat; 
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igazgatasi szolgaltatasi dlj befizeteset igazol6 dokumentum; 

nyilatkozat korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrol; 

az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos havariatervet; 

Ozemeltetes szabalyzatat; 

- engedelyes kornyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztositasi kOtvenyenek 

masolatat; 

berleti szerzOdeset; 

foglalkozas-egeszsegOgyi szolgaltatoval kOtOtt szerzodes masolatat. 

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

tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hatosagi engedelyezeser6I sz6I6 439/2012. (XII. 29.) 

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

a rendelkezesre 6116 adatok alapjan erdemi dontes nem hozhat6. 

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

megjeldesevel, a mulasztas jogkOvetkezmenyeire tOrteno figyelmeztetes mellett - ha tOrveny vagy 

kormanyrendelet maskent nem rendelkezik - egy Izben hianypotlasra hivja fel a kerelmezot. 

A kornyezet vedelmenek altalanos szabalyair61 sz6I6 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 30. napjan kelt, BO/32/03962-4/2020. szam0 

vegzesben hianypotlasra sz6Iftottam fel a kerelmezot. 

Az eljaras soran az Akr. 43. § (7) bekezdese alapjan, tekintettel arra, hogy az eljarasban hianypatlas 

kilrasara volt szukseg - az Akr, 43. § (2) bekezdeseben meghatarozott hataridOn belUl - 2020. ev 

szeptember ho 30. napjan, BO/32/03962-5/2020. szamon kerelmezOt a teljes eljarasra tOrteno atteresrol 

ertesitettem. 

A kerelmezo 2020. oktober 8-an erkeztetett kiegeszftesehez mellekelve megkuldte a tevekenyseg 

vegzesehez kapcsol6d6 eszkOzOk muszaki es kornyezetvedelmi jellemzOei. 

A kerelemben foglalt - a hulladekr61 sz616 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 kijelbleserOl 

sz6I6 71/2015. (111. 30.) Kormanyrendelet 8. szamO melleklete szerint vizsgaland6 szakkerdes 

a kornyezetvedelmi hatOsag nem veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezese iranti eljarasaban 

a kOzegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2020. ev szeptember h6 30. napjan kelt, BO/32/03962-3/2020. szam0 

feljegyzesben megkertem a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegLigyi Foosztaly 

(Miskolc) - kozegeszsegOgyi szempont0 - szakmai velemenyet. 

A Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegOgyi Foosztaly BO/NEF/2747-2/2020, 

szarni.) szakmai velemenyeben - kozegeszsepgyi szempontbol - a hulladekgazdalkodasi engedely 

kiadasa ellen kifogast nem emelt. 
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Az Ozemeles soran a kornyezet-egeszsegUgyi hatasok elfogadhato szinten tartasa erdekeben 

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

Elt5frasai alapjaul az alabbi jogszabaly helyek szolgalnak: 

„A kornyezet es emberi egeszsegvedellne, a kernyezetterheles merseklese erdekeben szUkseges 

elelrasokat a hulladekrel szelo 2012. evi C LXXXV tervany tartalmazza. A kernyezeti levege 

minosegenek vedelmere vonatkoz6 eleirasokat a leveg6 vedelmerel szele 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 4. § tartalmazza. A hulladekgazdalkodasi kerszolgaltates kerebe tartoze hulladekkal 

kapcsolatos ktizegeszsegfigyi kOvetelmanyekrel szole 13/2017. evi (VI.12.) EMMI rendelet elefrasai 

rendelkeznek a tevekenyseg soran betartando kezegeszsegugyi-jarvanyCigyi elefrasokrel. A felszln alatti 

vizek, a kitermeles &Ott alle viz minosegenek vadelmeral, az egyes veddidomokban, vedeter0leteken 

vagezhete tevekenysegekral a felszln alatti vizek vedelmerel szele 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

8. § c) pontja, a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint ivevIzellatast szolgale vizi latesltmanyek 

vedelmeral szele 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § es -14. § (1) bekezdesei rendelkeznek, 

a feldtani kozeg es a felszin alatti vizszennyezessel szembeni vedelmehez szUkseges hatarertekekral es 

a szennyezesek mereserel rendelkeze 6/2009. (IV 14.) KvVM-E0M-FVM egyattes rendelet 1. § (1) 

bekezdese a) - b) pontja regziti. A veszelyes hulladekok gyiljtesere, kezelesere vonatkozdan a veszelyes 

hulladekkal kapcsolatos tevekenysegek vegzesenek felteteleirel szole 225/2015. (VI1. 7.) Korm. rendelet 

3. §-a tartalmaz elelrasokat. A Vizilgyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarel "szolo 24/2007. (VII. 3.) 

KvVM rendelet 4.01.89. pontja ertelmeben kez0zemi vizcsehalezatra Oblito vezeteket csak megszakIto 

es visszafolyas Otte beiktatasaval szabad rakapcsolni. A rendszeres rovares regcsaleirtast a fertoze 

betegsagek es a jarvanyok megelezese erdekeben szUkseges jarvanytigyi intezkedesekrol szolo 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese f)- g)- h)- 1)- j) pontjaira kiterjedeen, a 39. § (2) 

bekezdese alapjan a 4. sz. mellekleteben foglaltaknak megfeleleen kell elvegeztetni. 

A veszelyes anyagokkal, keszltmenyekkel vale tevekenyseget a kerniai biztonsagral szold 2000. evi 

XXV. fejt-yearly, es a veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes keverekekkel vegzett tevekenyseg 

bejelenteserel, a veszelyes anyagokkal es a veszelyes keszltmenyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, 

illetve tevekenysegek reszletes szabalyairol szolo 44/2000. (XII. 27.) EOM. rendelet szabalyozza. A 

ferteze betegsegek es a jarvanyok megelezese erdekeben szUkseges jarvanyagyi intezkedesekrel szolo 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. irja ale' a biolegiai kockazatnak kitett munkavallalek 

felmereset, valamint az adott veszelyeztetett munkakerben foglalkortatott dolgozok vedeoltasat. Az 

orszagos telepillesrendezesi es epltesi kevetelmenyekrel szele 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

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

terUleteket (pl. temetet, kezati pihenehelyet, helyhez ketott szabadteri munkahelyet, satortabor celjara 

kijeldlt terOletet) a rendeltetesilknek megfelefe illemhely-hasznalati es tisztalkodasi leheteseggel kell 

tervezni, megvalesItani es fenntartani." 

A benyOjtott dokumentacio, annak kiegeszlteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 

nyilvantartasba vetelerol, valamint hatosagi engedelyezeseral szolo 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 biztosltani tudja azon szemelyi es targyi felteteleket, 

amelyek a hulladekok kOrnyezetvedelmi szempontb61 biztonsagos gyOjtesehez szaksegesek. 
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A BMH Nonprofit Kft. (Miskolc), 3800 Sziksz6 069/4 hrsz.-0 ingatlanon levo telephelyen 

veszelyes hulladekok gyajtesere vonatkoz6 hulladekgazdalkodasi tevekenyseg engedelyezese -
a benyOjtott dokumentaci6 alapjan, a rendelkezo reszben tett el6lrasok betartasa mellett - foldtani 

kozeg vedelmi erdeket nem sett 

Zajvedelmi szempontbol megallapitottam, hogy targyi telephely Szikszo telepOles kOlterOleten 

talalhat6. A legkozelebbi vedendo ingatlanok a 90-es szami) vasOti fovonal tiloldalan kb. 550 m-re 

helyezkednek el. A tevekenyseg altal tOrtenO szallitas nem okoz jelentos zajterheles nOvekedest a 

kOrnyekbeli Otszakaszokon. A kOzOti szallItmanyozas a kapcsolod6 kOzutak kernyezeteben 3 dB-nel 
kisebb zajterheles valtozast okoz, Igy a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapjan 

hatasterOlet nem jeldhetO ki. 

A telephely feltetelezett zajvedelmi hatasterOleten vedendo epOlet nem talalhat6. Zajkibocsatasi 

hatarertekek megallapitasa nem indokolt. 

Levegotisztasag-vedelmi szempont0 e101rasaimat a benyOjtott kerelem attanulmanyozasat kovetoen a 

levegO vedelmerol sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan adtam meg, melyek 

betartasa mellett jelentos kbrnyezeti hatas nem varhat6, mivel a Tarsasag az eddig is vegzett 

hulladekgazdalkodasi tevekenyseget valtozatlan formaban tervezi tovabb folytatni. 

Fentiek alapjan megallapftottam, hogy a Ht., a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkoz6 
hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat elolrasainak betartasaval a kerelmezett nem veszelyes 
hulladekok gyi.ljtese kOrnyezetvedelmi erdekeket nem sell, ezert az engedelyes reszere 

a hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 

Az engedely idobeli hatalyat a hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen hatarortam meg. 

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

jogszabalyaiban eloIrt kOtelezettsegek teljesftese a161. 

Felhivom az engedelyes figyelmet tovabba arra is, hogy az engedelyezett tevekenyseg folytatasara 
vonatkoz6 kOrnyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hat6sagi elOirasok megsertese eseten az engedely, 

annak idObeli hatalya alatt is visszavonhat6. 

A hatarozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e alapjan, a kernyezetvedelmi es termeszetvedelmi hat6sagi es 
igazgatasi feladatokat ellato szervek kije101eserol sz616 71/2015, (III. 30.) Kormanyrendelet 

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 hat6sagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi clIjair61 sz616 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarn0 melleklet 4.6. pontja alapjan allapItottam meg, viseleserol 

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

A clOntes elleni jogorvoslatr61 es a keresetlevel eloterjeszteseral az alabbi jogszabalyhelyek 

figyelembevetelevel adtam tajekortatast 

- az Akr. 114. § (1) bekezdese, 
- a birOsagok szervezeterol es igazgatasarol sz616 2011. evi CLXI. terveny 21. § (6) bekezdese, 
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a birosagok elnevezeserol, szekhelyer61 es illetekessegi terOletenek meghatarozaser61 sz616 

2010. evi CLXXXIV. torveny 3/A. §, 

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

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

a polgari perrendtartasrol sz616 2016. evi CXXX. 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 kozleseral az Akr. 85 § (1) bek.-e alapjan intezkedtem. 

Jelen hatarozatomat a kOrnyezetvedelmi hat6sagi nyilvantartas vezetesenek szabalyaird szolo 

58/2019. (XII 18.) AM rendelet rendelet rendelkezesei alapjan rOgzitem a kornyezetvedelmi hatOsagi 

nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. november 13. 

dr. Alakszai Zoltan 

kormanymegbizott 

neveben es megbizasabol: 

At* 	1w1,1 
I 	t 

Hud llibOr 

osztij ereto 

Kapjak: 

1. BMH Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltat6 Nonprofit Kft. 

Miskolc, Besenybi Ot 26., 3527 + CK (25975936) 

2. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegUgyi Foosztaly 

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

3. Borsod Abaiij Zemplen Megyei Kataszttfavedelmi Igazgatosag 

Miskolc, Dozsa Gyorgy pit 15., 3525 — (HK BAZMKI) 

4-5. Iratokhoz 



Az eredeti papiralapu dokumentummal egyezo. 

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

szukseges zaradekolas megjeleniteset szolgalja. 

A dokumentum elektronikusan haelesitett 
Datum: 2020.11.16 16:22.10 
Borsod-Abeta-Zemplen Megyei Kormanyhiyetal 
Hudak Tibor 
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