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BORSOD-ABAQ-ZEMPLEN MEGYEI 
KORivtANYHIVATAL 

MISKOLCI JARASI HIVATALA 

Ugyiratszam: B0-08/KT/12009-8/2018. Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere 

a Miskolc, Jersef A. u. 6 sz., (Miskolc 

4752/3 hrsz.) alatti telephelyen, mint 

hullactekudvarban 	tOrtenO 	nem 

hullaclekok 

Ugyintezo: Karlowits-Juhasz Tamas 

veszelyes 

vonatkozo 

engedely 

Hiv. szam: 63339/2018. 

elgyintezajOk: 

Melleklet: 

gyajtesere 

hulladekgazdalkodasi 

HATAROZAT 

I. A BMH Borsod-Abadj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 
(3527 Miskolc, Besenyoi lit 26.) — tovabbiakban engedelyes — kerelmenek helyt adok es reszere a 

11.3. pontban meghatarozott nem veszelves hulladekok 

OvOitesere 

(gyCijtakent tortend atvetelere) 
vonatkozO 

hulladekgazdalkodasi engedelvt megadom. 

II. Az engedelyes es az engedelyezett tevekenyseg fobb jellemzoi 

1. 	Az engedelyes azonosfte adatai 

Neve: 

KSH azonosite: 

Szekhely: 

KUJ: 

Telephely: 

KTJ: 

Telepengedely—
nyilvantartasi szama: 

BMH Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 

KOzszolgaltat6 Nonprofit Kft. 

25975936-3821-572-05 

3527 Miskolc, Besenyoi tit 26. 

103542715 

3527 Miskolc, Jazsef A. U. 6 sz., (Miskolc 4752/3 hrsz.) 

101857577 

21/2013. (Nyekladhaza Varos Onkormanyzat Jegyzoje) 

Az irat tigyiratszama: 1101-2/2018. 

Kornyezetvedelmi es Temieszetvedelmi Foosztaly 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36.46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 
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2. Az endedelyezett hulladekdazdalkodasi tevekenvsect 

Mednevezese  gyOjtes a hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. terveny (Ht.) 

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

GyOjtes (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladek Osszegyajtese hulladekkezela letesltmenybe 

torten6 elszallItas celjabbl; a gy0jtes magaban foglalja a hulled& el6zetes valogatasat es elOzetes 

tarolasat is. 

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

hulladekbirtokost61, illetve hulladekgazdalkodasi letesitmenyekbol Osszegyiljti, atveszi. 

Tertileti hatalva: az engedelyes 3527 Miskolc, J6zsef A. u. 6 sz., (Miskolc 4752/3 hrsz.) alatti 

telephelye (hulladekgyajt6 udvar). 

3. Hulladektlpusok es -mennyisedek (kizarblad a hatjegy0 kadszamokkal megje101tek) 

Azonosito 
k6d Hulladek megnevezese 

Mennyiseg 
(t/ev) 

02 

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

02 01 mezogazdasag, 	kerteszet, 	akvakultUras 	termeles, 
erdogazdalkodas, vadaszat es halaszat hulladeka 

02 01 04 maanyaghulladek (kiveve a csomagolas) 5 
02 01 09 agrokemiai hulladek, amely kalenbOzik a 02 01 08461 5 
02 01 10 femhulladek 5 

08 

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

08 01 
festekek 	es 	lakkok 	gyartasabbl, 	kiszereleseb61, 
forgalmazasabbl 	es 	felhasznalasab61, 	valamint 	ezek 
eltavolftesabblszarmaz6 hulladek 

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

08 01 18 festekek es lakkok eltavolltasabbl szarmazb hulladek, amely 
kOlonbOzik a 08 01 17461 5 

08 03 
nyomdafestekek gyartasabbl, kiszereleseb61, forgalmazasal361 
es felhasznalasabbl szarmazb hulladek 

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

08 04 
ragasztbk 	es 	t6mIt6anyagok 	gyartasabbl, 	kiszereleseb61, 
forgalmazasab61 es felhasznalesaloOl szarmazb hulled& (a 
vfzhatlanfto termekeket is beleertve) 

08 04 10 ragaszt6k, tOmft6anyagok hulladeka, amely kultinbOzik a 08 
04 09461 

5 

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykepeszeti ipar hulladeka 
09 01 07 ezustet vagy ezustveggeteket tartalmaz6 fotOfilm es -pat* 5 

09 01 08 ezOstot vagy eztistvegyuleteket nem tartaInnaz6 fotOfilm es - 
pal* 

5 

09 01 10 egyszer hasznalatos fenykepezogep, aramforras nelkal 5 
09 01 12 aramforrast 	is 	tartalmazo, 	egyszer 	hasznalatos 5 
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fenykepezogep, amely kalOnbezik a 09 01 11461 

15 
CSOMAGOLASI 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 01 papfr es karton csomagolasi hulled& 45 
15 01 02 mOanyag csomagolasi hulladek 45 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 45 
15 01 04 fern csomagolasi hulladek 45 
15 01 05 vegyes OsszetetelO kompozit csomagolasi hulladek 30 
15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 55 
15 01 07 Oveg csomagolasi hulladek 45 
15 01 09 textil csomagolasi hulladek 30 
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 

HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szallftas) 	kOlonb6z6 	teruleteir61 	szarmazo 
hulladekka vett gepjarm0 (ideertve a terepjara jarmOvet is), a 
hulladekka 	vett 	gepjarm0 	bontasabol, 	valamint 
karbantartasab61 	szarmazo 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
facsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 03 hulladekka \telt gumiabroncsok 300 
16 01 15 fagyallO folyadek, amely kOlOnbOzik a 16 01 14-tol 6 
16 01 17 vasfemek 45 
16 01 18 nemvas fernek 45 
16 01 19 mOanyagok 45 
16 01 20 Oveg 45 
16 02 elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka 

16 02 14 kiselejtezett berendezes, amely kOlonbOzik a 16 02 09461 16 
02 13-ig terjedo hulladektfpusoktOI 30 

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

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

17 EPITESI-BONTASI 	HULLADEK 	(BELEERTVE 	A 
	  SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS) 
17 01 beton, tegla, cserep es keramia 
17 01 01  beton 45 
17 01 02  tegla 45 
17 01 03  cserep es keramia 45 

17 01 07 beton, tegla, cserep es keramia fraci6 vagy azok kevereke, k 
amely kOlOnbozik a 17 01 06461 700 

17 02  fa, Oveg es mOanyag 
17 02 01  fa 28 
17 02 02  Oveg 28 
17 02 03  maanyag 28 
17 04  fernek (beleertve azok OtvOzeteit is) 
17 04 01  vOresrez, bronz, sargarez 36 
17 04 02  aluminium 36 
17 04 03  Olom 14 
17 04 04  cink 14 
17 04 05  vas es acel 36 
17 04 06 On 14 
17 04 07  fernkeverek 35 
17 04 11 kabel, amely kOlonbozik a 17 04 10461 5 
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17 05 
fOld (ideertve a szennyezett terOletekrol szarmazo kitermelt 
fOldet), kevek es kotrasi meddO 

17 05 04 fold es kevek, amelyek kOlOnboznek a 17 05 03461 100 
17 06 szigeteloanyagokat es azbesztet tartalmaz6 epftanyag 

17 06 04 szigetel6 anyag, amely kOlonbOzik a 17 06 01 es a 17 06 03- 
t61 

40 

17 08 gipsz alap0 epitOanyag 
17 08 02 gipsz-alap0 epitaanyag, amely kUlonbOzik a 17 08 01-tol 40 
17 09 egyeb epitesi-bontasi hulladek 

17 09 04 kevert epitesi-bontasi hulladek, amely kUlOnbOzik a 17 09 01- 
tol, a 17 09 02-tol es a 17 09 03-t6I 

100 

20 

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

20 01 elkOlanitetten gyajtOtt hulladek frakciOk (kiveve a 15 01) 
20 01 01 paplr es karton 150 
20 01 02 Oveg 50 
20 01 10 ruhanemO 10 
20 01 11 textfliak 10 
20 01 25 etolaj es zsir 50 

20 01 28 festekek, tintak, ragasztOk es gyantak, amelyek kUlOnbOznek 
a 20 01 27-tol 

5 

20 01 30 mos6szerek, amelyek kOlOnbeznek a 20 01 29-tol 5 
20 01 32 gyOgyszerek, amelyek kUlOnbOznek a 20 01 31-tO! 5 

20 01 34 elemek es akkumulatorok, amelyek kUlOnbOznek a 20 01 33- 
t6I 

5 

20 01 36 
kiselejtezett 	elektromos 	es 	elektronikus 	berendezesek, 
amelyek kUlOnbOznek a 20 01 21461, a 20 01 23461 es a 20 01 
35461 

400 

20 01 38 fa, amely kOlOnbOzik a 20 01 37-tol 100 
20 01 39 maanyagok 200 
20 01 40 fernek 90 

20 02 
kertekbOl 	es 	parkokb61 	szarmaz6 	hulladek 	(a 	temetoi 
hulladekot is beleertve) 

20 02 01 biologiailag lebom16 hulladek 500 
20 02 02 talaj es kOvek 180 
20 03 egyeb telepOlesi hulladek 
20 03 07 lomhulladek 400 

A gyOjtokent atveheto nem veszelyes hulladek Osszes mennyisege 4 500 Vey, azzal a 

megkOtessel, hogy az egyidejiileg gyiijtheto femhulladek mennyisege nem &heti el az 

5 tonnainan kilszoberteket. Ezt meghaladO kapacitas fOlOtt a tevekenyseg — a kornyezeti 

hatasvizsgalati es az egyseges kornyezethasznalati engedelyezesi eljarasr61 sz616 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melleklete 108. pontja ertelmeben: „FernhulladekgyOjto, - 

elokezelo, - hasznosit6 telep 5 t/nap kapacitast61" — elazetes vizsgalatra kOtelezettnek minos01 es 

jelen engedely alapjan nem vegezheto.). 

4. 	A tevekenvseg m(szaki es kernvezetvedelmi lelrasa a benvOitott dokumentacioban foglaltak 

szerint.  

Engedelyes a 3527 Miskolc, JOzsef A. u. 6 sz., (Miskolc 4752/3 hrsz.) alatti telephelyen 

(hulladekgyajto udvar) a 11.3. pontban meghatarozott nem veszelyes hulladekok gyOjtesevel 

fog lal kozik. 

1.• 
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A 3527 Miskolc, Jozsef A. u. 6 sz., (Miskolc 4752/3 hrsz.) alatti telephelyet Nyekladhaza Varos 

onkormanyzat Jegyz6je — nem veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi engedely kOteles 

gyiljtese, hasznosItasa, artalmatlanitasa, valamint veszelyes hulladekok hulladekgazdalkodasi 

engedely kOteles gyajtese, hasznositasa, artalmatlanftasa bejelenteshez kOtOtt ipari 

tevekenysegekre vonatkozban — 1101-2/2018. szamia irata szerint 21/2013. szamon 

nyilvantartasba vette. 

A telephely a tevekenyseg vegzesehez szUkseges infrastrukturaval rendelkezik. 

Engedelyes telephelyere nem veszelyes hulladekokat a hulladekok termeloi, illetve engedellyel 

rendelkezo szervezetek szallftjak be. 

A hulladekok atvetelt megel6z6en szemrevetelezesre kerOlnek. Az atveteli kOvetelmenyeknek nem 

megfeleI6 hulladekok atvetele megtagadasra kerUl. 

A hulladekok atvetelt kOvetoen merlegelesre kerulnek, ezt kovetoen sor kerul a merlegjegy, ill. 

egyeb bizonylatok kiallftasara, illetve a hulladekok nyilvantartasba vetelere. 

A nem veszelyes hulladekok egysegrakomany mennyiseg Osszegyuleseig torteno elozetes 

tarolasa a telephely egyseges es egybefOggo, szilard burkolattal ellatott (aszfaltozott) reszen 

nyitott es zart femkontenerekben, valamint egyeb szabvanyos gyajtOedenyzetekben tertenik. 

A tarol6helyen a szUkseges kOzlekedesi Otvonalak/gAt6terek a gyi.ljtesre, tarolasra tervezett 

hulladekok mennyisegevel aranyosan kerultek kijelblesere Ogy, hogy azok az anyagmozgat6 

gepek/eszkozok szamara jai megkOzelfthetok legyenek. 

A hulladekgyiljt6 udvar Ozemeletetesi szabalyzatat a Borsod-Abaq-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi F6osztalya 

B0-08/KT/12469-3/2017. szam0 hatarozataval jOvahagyta. 

A tevekenyseg vegzesehez szukseges munkavedelmi eszk6zOk biztosItottak. Az alkalmazottak 

foglalkozas-egeszsegOgyi ellatasa, kulan szerzodes alapjan tOrtenik. 

Engedelyes kOrnyezetszennyezesi karfedezetre kiterjesztett felelossegbiztosItassal rendelkezik. 

Az engedelyes a fentiekkel, valamint az egyeb, jogszabalyban el6frt tervekben, szabalyzatokban 

(havariaterv, tazvedelmi, munkavedelmi szabalyzat stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a miliszaki 

eszkozok rendszeres ellenorzesevel kfvanja megelozni a kOrnyezeti veszelyhelyzetek kialakulasat 

es a kOrnyezeti elemek szennyezeset. 

5. 	A telephely bezarasanak feltetelei 

A telephely bezarasanak szandekat, annak tervezett hatarnapjat megeloz6en legalabb 

60 nappal frasban be kell jelenteni a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci 

Jarasi Hivatala Kornyezetvedelmi es Terrneszetvedelmi F6osztalyanak. 

A telephely bezarasara indftott 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. 
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A telephely bezarasara indEtott eljaras soran az OzemeltetOnek be kell mutatnia a miiktides 

kovetkezteben a kOrnyezetet ert karos hatasokat, amely alapjan a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei 

Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Hosztalya 

megallapitja az esetlegesen elvegzend6 vizsgalatok kOret es a tovabbi teendoket. 

Amennyiben a telephelyen engedelyezett tevekenyseg a fentiektal elter6 okb61 szOnik meg, a 

hulladekok teljes kora atadasara, valamint a tevekenyseg felhagyasat ktiveto kOrnyezetallapot 

bemutatasara vonatkozo ketelezettsegek — az eloz6ekben reszletezettek szerint — valtozatlan 

formaban fennallnak. 

III. 	Eloirasok 

a.) 	Kornvezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskorben:  

— Jelen hulladekgazdalkodasi engedellyel kizar6lag a hatarozat 11.3. pontjaban felsorolt nem 

veszelyes hulladekoknak a 11.2. es 11.4. pontban reszletezett m6don es helyszinen gyOjtokent 

torteno atvetelet, ill. gyajteset lehet vegezni. 

— A gyajtesi tevekenyseg kapcsan atvett hulladekon semmilyen kezelesi mavelet nem vegezheto. 

Jelen engedely kizar6lag azok egysegrakomany mennyiseg Osszegyaleseig tOrteno ideiglenes 

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

elhelyezesere) jogosit. 

— A tevekenyseg csak nappali icloszakban vegezhet. 

— A hulladekok telephelyre tOrten6 szallitasat — amennyiben jogszabaly ettal elteroen nem 

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

hataskOrrel rendelkezo kOrnyezetvedelmi hatosag hulladekazonosit6 kOd szerint azonositott 

hulled& szallftasara vonatkozo feljogosItasaval. 

— Engedelyes tevekenyseget a legkisebb kornyezetterhelest eloidezo, a kc5rnyezet 

veszelyezteteset es szennyeztideset kizar6 m6don vegezheti. 

— A hulladekgAtoudvar csak kOzszolgaltat6 altal Ozemeltethet6. A hulladekgazdalkodasi 

kerszolgaltatas kOrebe tartoz6 hulladekok kizar6lag hatalyos kerszolgaltatasi engedely, vagy 

hatalyos kerszolgaltatasi engedellyel rendelkezo vallalkozassal kOtott, alvallalkoz6i szerzodes 

bfrtokaban vehetak at. 

— Biztositani kell, hogy veszelyes hulladek, vagy ezzel szennyezett kockazatos anyag ne keruljOn 

a gyajtOtt hulladekok keze. 

— Az atveteli kavetelmenyeket nem kieleglto hulladek atvetelet meg kell tagadni. 

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

— A hulladekok gyiljtese, elozetes tarolasa kOrnyezetszennyezest kizara m6don a II. 4. pontban 

foglaltaknak megfeleloen vegezheto. 

— A hullaclekgyajto udvar Ozemeltetese soran a BO-08/KT/12469-3/2017. szam0 hatarozatban 

foglaltaknak maradektalanul meg kell felelni. 

• 
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- Az Ozemelo hulladekgyajto udvar aktualis mCiszaki allapotanak es felszereltsegenek 

folyamatosan meg kell felelnie a az egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakItasanak 

es lizemeltetesenek szabalyair61 sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

- A tevekenyseg soran alkalmazott mCiszaki megoldasoknak biztositaniuk kell, hogy a gyOjtesi 

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

kornyezetet. 

- A tevekenyseg vegzese saran a foldtani kOzegbe szennyezo anyag nem kerulhet. 

BiztosItani kell a teruleten esszegy016 csapadekvizek biztonsagos es artalommentes 

elvezeteset. 

- A gyujteshez hasznalt eszkOzOknek folyamatosan alkalmasnak kell lennilik a hulladekok 

kOrnyezetszennyezest kizar6 modon tOrtene raktarozasara, ill. cserekontener eseten azok 

szallftesara. 

- Engedelyes koteles az atvett hulladekok engedellyel rendelkezo tovabbi keze115 reszere torteno 

atadasaral folyamatosan gondoskodni. Hulladekot a telephelyen felhalmozni tilos! 

- A gyiljtOtt nem veszelyes hulladek engedelyes telephelyen - atvetelt kOvetoen - legfeljebb 

1 evig tarolhato. Ezen idotartamig a hulladek kezelonek tOrten6 atadasard haladektalanul 

gondoskodni kell. Amennyiben a tarolt hulladek fizikai, kerniai es biologiai tulajdonsagai miatt a 

kbrnyezet veszelyeztetese, karositasa nelkCil 1 evig nem tarolhato az adott hulladek, Ogy a 

tarolasi idi5 maximuma nem &heti el azt az idotartamot, hogy a kdrnyezet veszelyeztetese, 

karosodasa bekovetkezzen. 

- A biolOgiailag lebomlif) hulladekok eseteben a tarolas kizari5lag az egysegrakomany 

OsszegyOleseig, de maximum egy het idotartamig megengedett. 

- Az engedelyes telephelyen egyidejOleg tarolhato, gyiljtesre atvett nem veszelyes 

hulladekok mennyisege nem haladhatja meg a 60 tonnat, azzal, hogy az egyidegileg 

gyiljtheti5 femhulladek mennyisege nem &heti el az 5 tonna/nap kOszobertOket. 

- A telephelyen belUli anyagmozgatas es a gyajtesi tevekenyseg teljes folyamataban csak a 

vonatkozO kernyezetvedelmi, muszaki es munkabiztonsagi elefrasoknak megfelelo milszaki 

allapotO gepeket, berendezeseket lehet Ozembe allitani. Fokozott figyelmet kell fordItani a 

mCikOdo gepek olajcsopogesenek megelozesere, rendszeres ellenorzessel, karbantartassal azt 

minimalis mertekure kell szoritani. 

- A tevekenyseg saran hasznalt eszkOzOk, berendezesek, tarolOterek mOszaki allapotat 

rendszeresen ellenorizni es szOkseg szerint javitani kell. 

- Az atvett, illetve a tevekenyseg saran keletkezO hulladekok - amelyek koret a 

hulladekjegyzekrol szola 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szamii melleklete hatarozza meg - 

gyOjteserol es tovabbi hulladekgazdalkodasi celu atadaser61, a hulladekrd sz616 2012. evi 

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

jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A hulladekok gyCijtesere szolgal6 teraletre esetleg kiker01(5 veszelyessegi jellemzovel 

rendelkezo szennyezaanyagot azonnal ossze kell gyajteni es a. tovabbiakban veszelyes 

hulladekkent kell kezelni. 

• 
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- A tevekenyseg soran keletkezo veszelyes hulled& birtokosa - a veszelyes hulladekkal 

kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyair61 szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletben meghatarozottak alapjan - kOteles az ingatlanan, telephelyen, illetve a 

tevekenyseg vegzese saran keletkezo veszelyes hulled& biztonsagos gyajteser6lgondoskodni 

mindaddig, amfg a veszelyes hulladekot a kezelOnek at nem adja. 

- A keletkez6 veszelyes hulladekokat a kornyezet karosItasat megelozo, szennyezeset kizar6 

m6don, a kijelolt gyOjtOhelyen, a kemiai hatasoknak es a mechanikai igenybevetelnek ellenall6 

gyajtoedenyben kell gyOjteni. 

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

kell gyozodni az atvev6 vonatkoz6 atveteli jogosultsagarol. A keletkezett hulladekok lerakassal 

terten6 artalmatlanitasara vale atadasa eseten vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint a 

hulladeklerakOval 	kapcsolatos 	egyes 	szabalyokr61 	es 	feltetelekrol 	sz616 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzesi kotelezettseget, szukseg 

eseten a megfelelo dokumentumok megleterol gondoskodni kell. 

Tilos a veszelyes hulladekot a telepOlesi szilard hulled& vagy mas nem veszelyes hulled& 

kOze juttatni! 

- A telephelyen a hulladekgazdalkodasi 

legszennyezest ne okozzon. 

tevekenyseget Ogy kell vegezni, hogy az diffaz 

- A tevekenyseg vegzesenel tilos a leveg6 lakossagot zavaro buzzel vela terhelese, tovabba a 

leveg6 olyan mertek0 terhelese, amely legszennyezettseget okoz. 

- A fernek gumi, illetve mOanyag bevonatat, valamint a nem hasznosithat6 hulled& reszeket a 

telephelyen, nylitteren vagy tOzeloberendezesben egetessel eltavolltani, ill. artalmatlanitani 

tilos. 

- Gondoskodni kell az 6ngyulladas es a szandekos felgyujtas megakadalyozasarol es az 

esetlegesen keletkez6 tOz eloltaser61. 

- A tevekenyseg vegzese soran barmilyen okb6I bekOvetkez6 kOrnyezetszennyezes elharftesar61 

az engedelyes haladektalanul intezkedni [(Metes. A bekovetkezett karesemenyrol, annak 

kiterjedeserol, mertekerol, a veszelyeztetett kornyezeti elemekr61, tovabba a tett 

intezkedesekr61 a kOrnyezetkarosodas megelozesenek es elharftasanak rendjerol sz616 

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

- A hulladekgyOjtesi tevekenysegben resztvevo munkavallal6kat oktatasban kell reszesiteni, es 

egyidejUleg Irasbeli utasItassal kell ellatni a tevekenyseg vegzesehez szOkseges mOszaki es 

szemelyi vedelem elolrasaira, valamint a kOrnyezetvedelmi szempontb61 rendkIvOli esemeny 

bekovetkezesekor szukseges teendokre vonatkozOan. 

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

nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kOtelezettsegekr61 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 k6telezettsegekr61 sz616 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6frasai szerint 

kell vegezni. 
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— Bejelentesi kotelezettsegenek — az atvett, illetve a tevekenysege soran keletkezett 

hulladekokr61— evente a targyevet kOvet6 ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie. 

— A kozszolgaltato a hullaclekgygit6 udvarban atvett es tarolt, valamint a hulladekgyOjto udvarbol 

elszallftott hulladekrOl a telephelyen, naprakesz m6clon OzemnaplOt vezet. 

Az Ozemnapl6t a kovetkez6 tartalommal kell vezetni: 

a hulladekgyOjto udvarban atvett es onnan elszallftott hulladek mennyisege, Osszetetele 

(hulladektfpus, -fajta es -jelleg szerint); 

■ a hulladek atvetelenek es elszallftasanak iclOpontja; 

■ a hulladekot a kOzszolgaltatonak Mack) megnevezese, cfme, kOrnyezetvedelmi 

azonosft6 jele; 

■ annak adatai, akinek reszere a kOzszolgaltat6 a hulladekgyOjt6 udvarban tarolt 

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

■ az Ozemvitellel kapcsolatos rendkfvOli esemenyek (fgy kOlOnosen veszelyes hulladek 

komyezetbe ker0lese, tUzeset, betOres, lopas, baleset); valamint 

■ a hatOsagi ellentirzesek megallapftasai es az ezek hatasara tett intezkedesek. 

— Engedelyes valamennyi, az engedelyezett tevekenyseggel OsszefOggo, kOrnyezetvedelmi 

jogszabalyba UtkOz6 magatartasaert, valamint a tevekenysegevel okozati osszefuggesbe 

hozhat6 	esetleges 	kornyezetszennyezesert, 	kOrnyezetveszelyeztetesert, 	vagy 

kOrnyezetkarosItasert teljes IWO felelosseggel tartozik. 

— A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kizar6lag ervenyes kOrnyezetvedelmi biztosItas meglete 

mellett folytathat6 es az, az engedelyezett tevekenyseg befejezeseig nem mondhat6 fel. 

— A hatarozatban foglalt hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa eseten engedelyes kOteles 

a kOrnyezetvedelmi hat6sag reszere targyev februar 28-ig eves felUgyeleti dfjat fizetni. A 

tevekenyseg ev kOzben tOrten6 megkezdese eseten a felUgyeleti dfj aranyos reszet kell 

megfizetni a hulladekgazdalkodasi engedely jogerore emelkedeset kOvet6 30 napon be101. 

— Jelen engedely nem mentesft a tevekenyseg vegzesehez szukseges egyeb engedelyek 

beszerzesenek katelezettsege al61. 

b.) 	Kozeceszsealciyi hataskorben tett el6frasai: 

— A telephelyen az egeszsegUgyi kartevok (rovarok es ragcsalok) elleni vedekezesr61 

gondoskodni kell, ezert szOkseg szerint, de legalabb evente 2 alkalommal rovar- es 

ragcsalOirtast kell vegezni, 

— A tevekenyseg saran felhasznalt veszelyes anyagok, illetve veszelyes keverekek 

vonatkozasaban eleget kell tenni a kemiai biztonsagr6I sz6I6 2000. evi XXV. tervenyben es e 

torveny vegrehajtasi rendeleteiben foglalt el6frasoknak. 

IV. A hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara szolgal6 kerelmet Engedelyes szakirany6 

vegzettseggel rendelkez6 alkalmazottja Galyas Szabina (Miskolc) keszftette 2018. ev december 
honapban. 
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1. A hulladekgazdalkodasi engedely 2023. november 30-ig hatalyos. 

2. A hulladekgazdalkodasi engedely az engedelyben foglaltt61 elter6 mas jelleg0 tevekenyseg 

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

3. A hulladekgazdalkodasi engedely hivatalbol visszavonasra kerUl, amennyiben: 

— az engedely megadasahoz elofrt feltetelek mar nem allnak fenn, 

— az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt 

megszOnteti, 

— 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 

kOtelezettsegekrol sz6I6 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 

— megallapfthatO, hogy az engedelyt kerelmeze a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett 

es az engedely kiadasat ez erdemben befolyasolta, 

— az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltaktol elter6 mOdon 

gyakorolja, vagy 

— az engedely jogosultja a hat6sagi ellenorzest akadalyozza. 

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

technolOgiaban vagy ezeket erintoen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kOvetkezik be, 

illetve Cij informacia merUlnek fel, Ogy az engedelyes kOteles azt 15 napon belul a 

Borsod-Abaj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolc Jarasi Hivatala Kornyezetvedelmi es 

Termeszetvedelmi Foosztalyanak bejelenteni. 

V. 	Jelen hatarozat ellen — a kezhezveteltol szamitott 15 napon be101— a Pest Megyei Kormanyhivatal 

KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyanak (1016 Budapest, Meszaros u. 58/a.) 

cfmzett, de a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 

KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyahoz 2 peldanyban benyOjthatO fellebbezesnek 

van helye. 

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dfja 60 000,— Ft, melyet a Borsod-Abaiij-Zemplen 

Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szamti 

eloiranyzat-felhasznalasi szamlajara kell befizetni. 

Fellebbezni csak a megtarnadott dontesre vonatkozoan, tartalmilag azzal kazvetlen01 OsszefOggo 

okb61, illetve csak a dontesbol kezvetlenal adOck5 jog- vagy erdekserelemre hivatkozva lehet. 

A fellebbezest indokolni kell. A fellebbezesben csak olyan uj tenyre lehet hivatkozni, amelyr61 az 

elsofoku eljarasban az Ugyfelnek nem volt tudomasa, vagy arra onhibajan krval es6 ok miatt nem 

hivatkozott. 

Fellebbezes hianyaban a hatarozat, a kOzlest61 szamitott 16. napon — k016n ertesftes nelkOl — 
veglegesse \talk. 
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INDOKOLAS 

A BMH Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltata Nonprofit Kft. 

(3527 Miskolc, Besenyoi Cit 26.) a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi 

Hivatala Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi F6osztalyan, 2018. ev december ha 7. nap* 

eloterjesztett kerelmeben a 3527 Miskolc, Jazsef A. u. 6 sz., (Miskolc 4752/3 hrsz.) alatti ingalanon 

kialakftott hulladekgyujto udvaron nem veszelyes hulladekok gyikitesenek engedelyezeset kerte. 

A kerelmezo a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dIjairal 

szala 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarn0 mellekleteben elofrt 120 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi 

dijat a Kormanyhivatal nyilvantartasa alapjan megfizette. 

A kerelem egyebek mellett tartalmazza az engedelyes, illetve telephelye azonositO adatait, a 

tevekenyseg maszaki, valamint kOrnyezetvedelmi szempontbol lenyeges lefrasat, a gyOjtesre atvenni 

klvant hulladekok megnevezeset, illetve hulladek-tfpusonkenti mennyiseget, valamint a rendelkezesere 

alto szemelyi, targyi es kOzegeszsegOgyi felteteleket. 

A beadvany — egyebek mellett — mellekletkent tartalmazza az alabbiakat: 
- Nyekladhaza Varos Jegyzaje altal, 1101-2/2018. szamon kiadott irat masolatat, mely szerint a 3527 

Miskolc, Jazsef A. u. 6 sz., (Miskolc 4752/3 hrsz.) alatti telephelyet 21/2013. szamon nyilvantartasba 
vette; 

- foglalkozas-egeszsegOgyi szolgaltataval Witt% szerzodes masolatat; 
- igazolast, mely szerint az Engedelyes a kOztartozasmentes adazai adatbazisban szerepel; 
- az engedelyes korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatosan, illetve a 

munkaeropiacon hatranyos helyzetben levo allaskeres6k alkalmazasi lehet6segenek 
figyelembevetelerol tett nyilatkozatait; 

- a targyi hulladekgyOjto udvar Uzelmeltetesi szabalyzatanak masolatat; 
- engedelyes kornyezetszennyezesi karfedezettre kiterjesztett felelossegbiztositasi kOtvenyenek 

masolatat; 

- az engedelyes hulladekgazdalkodasi tevekenysegevel kapcsolatos cm. karelharftasi tervet. 

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

tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hatasagi engedelyezeser61 szala 439/2012. (XII. 29.) 

Kormanyrendelet 7. § (1) bek.-ben foglalt formai es tartalmi kovetelmenyeknek fgy az Ugyben a 

rendelkezesre alla adatok alapjan erdemi dentes nem hozhata. 

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

a) nem felel meg, vagy 

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

az eljara hatasag hataric16 megjelolesevel, a mulasztas jogkOvetkezmenyeire tarten6 figyelmeztetes 

mellett — ha tOrveny vagy kormanyrendelet maskent nem rendelkezik — egy fzben hianypotlasra hlvja fel 

a kerelmez6t.(A kernyezet vedelmenek altalanos szabalyairal szala 1995. evi LIII. tOrveny (Kvt.) 91/B. § 

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

kOzigazgatasi hatosagi Ogyekben hianypatlasra felhivasnak legfeljebb ket fzben van helye.) 
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Fentieket figyelembe %/eve 2018. ev december h6 13. napjan kelt, BO-08/KT/12009-2/2018. szarnii 

vegzesben hianypotlasra sz611tottam fel a kerelmez15t. 

Az *its soran az Akr. 43. § (7) bekezdese alapjan, tekintettel arra, hogy hianypotlas kifrasara volt 

szukseg - az Akr. 43. § (1) bekezdeseben meghatarozott hatariclon be101 - 2018. ev december NS 13. 

napjan, B0-08/KT/12009-4/2018. szamon fuggo hatalyt1 hatarozatot hortam. 

A kerelmezt52018. ev december h6 19. napjan megkuldett kiegeszlteseben meghatarorta a telephelyen 

egyidejOleg gyOjteni kivant nem veszelyes hulladekok t5sszes mennyiseget, ismertette a rendelkezesere 

alio gyajtoedenyzetek szamat, fajtait, valamint bemutatta a telephely orzesenek mOdjat. 

A kerelemben foglalt - a hulladekr6I 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 ktitott tevekenyseg. 

A kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi Os igazgatasi feladatokat &late) szervek kijel0lesert51 

sz6I6 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 8. szamii melleklete szerint vizsgalanda szakkerdes a 

kOrnyezetvedelmi hatosag nem veszelyes hulladekok gyOjtesenek engedelyezese iranti eljarasaban a 

kbzegeszsegOgyi szakkerdes is. 

Fentiekre tekintettel a 2018. ev december h6 13. napjan kelt, BO-08/KT/12009-5/2018. szamu 

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

Hatosagi Ft5osztaly NlepegeszsegOgyi Osztaly (Miskolc) - kOzegeszsegOgyi szempontii - szakmai 

velemenyet. 

A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatosagi Feosztaly 

NepegeszsegOgyi Osztaly (Miskolc) BO-08/NEO/08544/2018. szam0 szakmai velemenyeben - 

ktizegeszsegOgyi szempontbol - a hulladekgazdalkodasi engedely kiadasa ellen kifogast nem emelt. 

Eloirasai alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgalnak: 

„Az egeszsegUgyi kartevak elleni vOdekezOs reszletes ek5frasaira vonatkozoan a fert6z6 betegsegek Os 

jarvanyok megelOzese Ordek4ben szUkseges jarvanyOgyi intazkedesekral sz6I6 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 36. § es 39. §-aiban Os a 4. szamil melIekleteben foglaltak az iranyadoak, melyek ertelmeben a 

mellOkletben meghatarozott egeszsegOgyi kartevOk vonatkozasaban a nagyobb OpOletbontasok Os 

OpItkezesek terOletOn - ide ertve az epltasi-bontasi hulladok kezeldsot, tarolasat vegzo telephelyet is - 

evente ket alkalommal irtoszeres kezelest kell vegezni. 

A veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes keverOkekkel folytatott tevekenysegre vonatkozo el6frasokat a 

2000. evi XXV. teirveny tartalmazza." 

A benyOjtott dokumentaci6, annak kiegeszfteseivel a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek 

nyilvantartasba vetelerol, valamint hatosagi engedelyezesert51 sz6I6 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

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

A kerelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapjan Ogy fteltem meg, hogy a 

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

szempontb6I biztonsagos gyOjtesehez szuksegesek. 

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

hatalyos jogszabalyok es ezen hatarozat eloirasainak betartasaval a kerelmezett nem veszelyes 

hulladekok gyOjtese kornyezetvedelmi erdekeket nem sell, ezert az engedelyes reszere a 

hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam. 
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A BMH Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, Beseny6i Ot 26.) 3527 Miskolc, J6zsef A. u. 6 sz., (Miskolc 

4752/3 hrsz.) alatti telephelyen, nem veszelyes hulladekok gyujtese tevekenyseg vegzese a benyujtott 

dokumentaci6 alapjan foldtani kOzeg vedelmi erdeket nem sert. 

A legkOzelebb lev6 lakohez vegyes, nagyvarosias Ovezetben fekszik, amely tObb mint 500 meter 

tavolsagban van a telephelyt61. A telephely velelmezett zajkibocsatasanak hatasterOleten nincs vedend6 

lak6epUlet. Zajvedelmi szempontbol a kOrnyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyairOlszOlo 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a letesftmeny azemeltetese kornyezeti zajvedelmi erdeket nem 

sert, jelentos hates nem varhat6. 

Levegotisztasag-vedelmi szennpontil el6fresaimat a leveg6 vedelmeral sz616 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben foglaltak alapjan adtam meg. 

Az engedely idObeli hatalyet a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en hatarortam meg. 

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

jogszabalyaiban elofrt k6telezettsegek teljesftese 

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

vonatkozo kornyezetvedelmi jogszabalyok, vagy hatOsagi elofresok megsertese eseten az engedely, 

annak idobeli hatalya alatt is visszavonhat6. 

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

igazgatasi feladatokat &late) szervek kijelaleseralsz616 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 dfj Osszeget) a 

kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dfjair61 sz616 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarn0 melleklet 4.6. pontja alapjan allapftottam meg, viseleser6I a 

Rendelet 5. § (3) bekezdese alapjan rendelkeztem. 

A jogorvoslati jogr6I az Akr. 112. §-a, 116. § (2) bekezdese es a 118. § (1)-(3) bekezdese alapjan, 

a jogorvoslati &Ares igazgatasi szolgaltatasi clijar61 sz6I6 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarn0 

melleklet 4.6. pontja alapjan, a Rendelet 2. § (5) bekezdesenek megfeleloen adtam tajekortatast. 

A hatarozat k6zIeserol az Akr. 85 § (1) bek.-e alapjan intezkedtem. 

Jelen hatarozatomat a kornyezetvedelmi hatosagi nyilvantartes vezetesenek szabalyaird sz6l6 

7/2000. (V. 18.) KOM rendelet rendelkezesei alapjan rogzftem a kOrnyezetvedelmi hatOsagi 

nyilvantartasban. 

Miskolc, 2018. december 28. 

Dr. Stiber Vivien 

jarasi hivatelvezeto neveben es megbfzesab61 

-*dal( 11 or 

foogt4yvezeto elyettes 
!?-;, 
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Kapiak: 

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

Miskolc, Beseny6i Cit 26., 3527 + CK (25975936) 
2. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 

HatOsagi Foosztaly NepegeszsegOgyi Osztaly 
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BORSOD-ABAO-ZEMPLEN MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

Ogyiratszarn: BO/32/03792-8/2020. 

Ugyintezo: Beregi Livia 

Targy: BMH Nonprofit Kft. (Miskolc) reszere reszere 

B0-08/KT/12009-8/2018. 	szamon 	kiadott 

hulladekgazdalkodasi engedely modositasa 

Hiv. szarn: 

Melleklet: 

HATAROZAT 

I. 

	

	A BMH Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 
(3527 Miskolc, Besenyoi u. 26.; KUJ: 103542715, telephely: 3527 Miskolc, JOzsef Attila u. 6. 

KTJ: 101857588) reszere B0-08/KT/12009-8/2018. szamon kiadott nem veszelyes hullaciekok 

gyiljtesere vonatkozo 

hulladekgazdalkodasi engedelyt, 

az engedelyes kerelmere az alabbiak szerint 

m6dositom:  

1.) 	A 60-08/K1/12009-8/2018. szamu alabhatarozat 11/3. pontjat torlom es helyebe az alabbiakat  

rtigzitem:  

3. Hulladektipusok es -mennyisegek (kizarolag a hatjegyii kOdszamokkal megieloltek)  

Azonosito 
kod 

Hulladek megnevezese 
Mennyiseg 

(t/ev) 

02 

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

02 01 
mezogazdasag, 	kerteszet, 	akvakultOras 	termeles, 
erclagazdalkodas, vadaszat es halaszat hullacleka 

02 01 04 muanyaghulladek (kiveve a csomagolas) 3000 
02 01 09 agrokemiai hulladek, amely kOlOnbOzik a 02 01 08461 3000 
02 01 10 femhulladek 1500 

08 

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

08 01 
festekek 	es 	lakkok 	gyartasabOl, 	kiszerelesebol, 
forgalmazasab61 	es 	felhasznalasabol, 	valamint 	ezek 
eltavolltasabOlszarmaz6 hullaclek 

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

KOrnyezetvedelmi es Terrneszetvedelmi F6osztaly 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

kornyezetio,miskolcOborsod.00v.hu   
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08 01 18 festekek es lakkok eltavolltasab61 szarmaz6 hulladek, amely 
kUlOnbOzik a 08 01 17461 3000 

08 03 nyomdafestekek gyartasab61, kiszerelesebOl, forgalmazasab61 
es felhasznalasabelszarmazo hulladek 

08 03 18 hulladekka volt toner, amely kulOnbOzik a 08 03 17-tol 3000 

08 04 
ragasztok 	es 	tOrnitoanyagok 	gyartasab61, 	kiszerelesebol, 
forgalmazasab61 es felhasznalasabOl szarmaz6 hulladek (a 
vizhatlanIt6 termekeket is beleertve) 

08 04 10 3000 
ragasztOk, tOmitoanyagok hulladeka, amely kOlOnbozik a 08 
04 09461 

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykepeszeti ipar hullacleka 
09 01 07 ezustot vagy ezustvegyilleteket tartalmaz6 fot6film es -papir 3000 

09 01 08 s ezUstot vagy ezOstvegyOleteket nem tartalmazo fotOfilm e 	- 
papir 3000 

09 01 10 egyszer hasznalatos fenykepezOgep, aramforras nelkiil 3000 

09 01 12 aramforrast 	is 	tartalmaz6, 	egyszer 	hasznalatos 
fenykepezogep, amely kUlOnbozik a 09 01 11461" 3000 

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

15 01 csomagolasi 	huhulladek(beleertve 	a 	valogatottan 	gytlijtett 
telepulesi csomagolasi hullaclekot) 

15 01 01 papir es karton csomagolasi hulladek 3000 
15 01 02 mOanyag csomagolasi hulladek 3000 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 3000 
15 01 04 fern csomagolasi hulladek 1500 
15 01 05 vegyes esszetetelu kompozit csomagolasi hulladek 3000 
15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 3000 
15 01 07 Uveg csomagolasi hulladek 3000 
15 01 09 textil csomagolasi hulladek 3000 

16 A HULLADKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szellitas) 	kOlonbazo 	terOleteirol 	szarmaz6 
hulladekka volt gepjarma (ideertve a terepjar6 jarmOvet is), a 
hulladekka 	vett 	gepjarm0 	bontasabol, 	valamint 
karbantartasabol 	szarmaz6 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 	14 
fOcsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 03 hulladekka volt gumiabroncsok 3000 
16 01 15 fagyallo folyadek, amely kOlenbOzik a 16 01 14461 3000 
16 01 17 vasfemek 1500 
16 01 18 nemvas femek 1500 
16 01 19 milanyagok 3000 
16 01 20 Uveg 3000 
16 02 elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka 

16 02 14 3000 
kiselejtezett berendezes, amely kUlOnbOzik a 16 02 09-tol 16 
02 13-ig terjedO hulladektfpusoktel 

16 02 16 kiselejtezett 	berendezesb61 	eltavolftott 	anyag, 	amely 
kOlOnbOzik a 16 02 15-tot 3000 

16 06 elemek es akkumulatorok 
16 06 04 logos akkumulatorok (kiveve a 16 06 03) 3000 
16 06 05 e,,gyeb elemek es akkumulatorok 3000 
17 EPITESI-BONTASI 	HULLADEK 	(BELEERTVE 	A 

SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS) 
17 01 beton, tegla, cserep es keremia 
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17 01 01 beton 3000 
17 01 02 teg la 3000 
17 01 03 cserep es keramia 3000 

17 01 07 
beton, tegla, cserep es keramia frakciO vagy azok kevereke, 
amely kUlOnbOzik a 17 01 06-tOl 

3000 

17 02 fa, Uveg es muanyag 
17 02 01 fa 3000 
17 02 02 Uveg 3000 
17 02 03 muanyag 3000 
17 04 femek (beleertve azok OtvOzeteit is) 
17 04 01 vOrdsrez, bronz, sargarez 1500 
17 04 02 aluminium 1500 
17 04 03 Olom 1500 
17 04 04 cink 1500 
17 04 05 vas es acel 1500 
17 04 06 On 1500 
17 04 07 femkeverek 1500 
17 04 11 kabel, amely kUlonbOzik a 17 04 10161 1500 

17 05 
fOld (ideertve a szennyezett tertiletekrol szarmazo kitermelt 
foldet), kOvek es kotrasi medd6 

17 05 04 fold es kOvek, amelyek kildanbOznek a 17 05 03101 3000 
17 06 szigetelOanyagokat es azbesztet tartalmazO epftoanyag 

17 06 04 
szigetelo anyag, arnely kulOnbOzik a 17 06 01 es a 17 06 03- 
t6I 

3000 

17 08 gipsz alap0 epltoanyag 
17 08 02 gipsz-alap0 epit6anyag, amely kOlOnbozik a 17 08 01461 3000 
17 09 egyeb epitesi-bontasi hulladek 

17 09 04 
kevert epitesi-bontasi hulladek, amely kulOnbOzik a 17 09 01- 
tol, a 17 09 02-tol es a 17 09 03-t6I 

3000 

20 

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

20 01 elkOlOnitetten gyOjtOtt hulladek frakciok (kiveve a 15 01) 
20 01 01 paplr es karton 3000 
20 01 02 Uveg 3000 
20 01 10 ruhanemCi 3000 
20 01 11 textiliak 3000 
20 01 25 etolaj es zsir 3000 

20 01 28 
festekek, tintak, ragasztOk es gyantak, amelyek kOlonbOznek a 
20 01 27161 

3000 

20 01 30 mosOszerek, amelyek kalOnboznek a 20 01 29461 3000 
20 01 32 gyogyszerek, amelyek kelonboznek a 20 01 31161 3000 

20 01 34 
elemek es akkumulatorok, amelyek kUlOnbOznek a 20 01 33- 
tol 

3000 

20 01 36 
kiselejtezett 	elektromos 	es 	elektronikus 	berendezesek, 
amelyek killonboznek a 20 01 21461, a 20 01 23161 es a 20 01 
35161 

3000 

20 01 38 fa, amely kCilonb6zik a 20 01 37-tol 3000 
20 01 39 mOanyagok 3000 
20 01 40 femek 1500 

20 02 
kertekb61 	es 	parkokbOl 	szarmazo 	hulladek 	(a 	temet6i 
hulladekot is beleertve) 

20 02 01 biologiailag lebomlO hulladek 3000 
20 02 02 talaj es kOvek 3000 



4 

20 03 egyeb telepOlesi hulladek 
20 03 07 lomhulladek 3000 

A gycljthetti nem veszelyes hulladekok Osszes mennyisege: 4 500 Vey, ebbel a gyOjthet6 

fernhulladekok mennyisege 1 500 t/ev. 

A gyiljthet6 temhulladek mennyisege nem &heti el  az 5 tonna/nap kOszdberteket. 
Ezt meghaladO kapacitas fOIOtt a tevekenyseg - a kdrnyezeti hatasvizsgalati es az egyseges 

k6myezethasznalati engedelyezesi eljarasrc51 szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. 

melleklete 108. pontja Ortelmeben: „FemhulladekgyujtO, -elokezela -hasznosit6 telep 5 t/nap 

kapacitest61 (beleettve az autOroncstelepeket)" - eldzetes vizsgalatra kOtelezettnek mindsOl es 

jelen engedely alapjan nem vegezhetd). 

2.) 	Az alaphatarozat III/1.b. pontjat tOrlorn es helyebe az alabbiakat rogzitem: 

KOzegeszsegUciyi hataskerben: 

- A kerelmezo altal folytatott gyOjtesi tevekenyseget csak az egeszseget nem veszelyeztet6 

mOdon vegezhetik. 

A gyOjtes sorer) meg kell akadalyozni a kOrnyezeti levego olyan merteka terheleset, amely lakott 

terUleten hatarerteken felUli legszennyezettseget okoz. Az elerhet6 legjobb technika 

alkalmazasaval biztositani kell a tevekenyseg bOzkiboosatasnak csOkkenteset. 

- A telephelyen folytatott gyOjtesi, tarolasi tevekenyseg a felszin alatti vizek jo allapotet, a fOldtani 

kozeget nem veszelyeztetheti, kOrnyezetszennyezest nem okozhat. 

A tevekenyseg soran esetlegesen fellelt veszelyes hullaclekok kornyezet szennyezest kizaro 

modon tOrteno gyujteserol, elszallitesarol gondoskodni szOkseges. 

A telephelyen az iv6viz halozaton takarftashoz biztosltott falikutakat visszacsap6 szelepes 

csapteleppel szUkseges felszerelni. 

A telephelyen a rover- es ragcsaloirtast szukseg szerint, de evente legalabb ket alkalommal el 

kell vegeztetni. 

A tevekenyseg soran felhasznalt vegyi anyagokra/keszitmenyekre vonatkoz6an gondoskodni 

kell a kerniai biztonsagi eltifrasok betartesar61. A veszelyes anyagokkal, illetve veszelyes 

keverekekkel vegzett tevekenyseget elektronikus Oton az Orszagos Szakrendszeri Informacios 

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

A biologiai kockazattal erintett dolgozOkat munkakorhOz kapcsolod6 vedooltasban kell 

reszesiteni. 

- A dolgoz6k szocialis viz igenyenek kielegftesehez, kezmosashoz es tisztalkodashoz iv6viz 

minosegO vizet kell biztositani. A munkateruleten dolgoz6 munkavallalok szarnara kezmosasra 

egyfazis0 kezfertotlenito szappant biztositani szOkseges. 

II. 	A BO-08/KT/12009-8/2018. szamit hatarozat egyebekben valtozatlanul ervenyes. Jelen 

hatarozatom kizarolag a B0-08/KT/12009-812018. szamon kiadott haterozattal egytitt 
ervenyes. 
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III. 	DOntesem a kOzlessel veglegesse velik, vele szemben kOzigazgatasi Oton tovabbi jogorvoslatnak 

helye nincs. Ellene — jogszabalysertesre hivatkozva — a kozlestol szamitott 30 napon belul 

a Miskolci TOrvenyszeknek cfmzett, de a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatalhoz 

3 peldanyban Iresban vagy elektronikus kapcsolattartesra kbtelezettek eseten elektronikus Oton 

benyOjtott keresettel lehet elni. 

A keresetlevel benyujtasanak a clOntes hatalyosulasara halaszt6 hatalya nincs, de a blresag 

elrendelheti annak reszleges vagy teljes halaszt6 hatalyat.  

Ha egyik fel sem kerte targyalas tartasat, es azt a blrOsag sem tartja szUksegesnek, a bfrOsag 

az Ogy erdemeben targyalason IdvOlhataroz. 

INDOKOLAS 

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

(3527 Miskolc, Besenyoi u. 26.; KUJ: 103542715, telephely: 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 6. 

KTJ: 101857588) a Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi es 

Termeszetvedelmi Foosztalyan 2020. ev szeptember ho 18 napjan eloterjesztett kerelmeben a 

B0-08/KT/12009-8/2018. szemon kiadott nem veszelyes hulladekok gAtesere vonatkoz6 

hulladekgazdalkodasi engedelyenek — modosftesat kerte. 

A Kft. az egyes gyUjteni klvant hulladektlpusok eves mennyisegenek a nOveleset ken' az eves Osszes 

kezelhet6 hulladek mennyisegenek valtozatlanul hagyasa mellett. 

Az &Ares soren a kerelmet megvizsgaltam es megallapitottam, hogy mivel a maximalisan egyidejOleg 

gyOjtheto es eves szinten atveheto hulladekok Osszmennyisege nem veltozik, igy rendelkezesre 6116 

mOszaki feltetelek mellett a kerelmezett hulladekok gyOjtese tovabbra is megoldott. A hulladekudvar 

Ozemeltetesi tapasztalatai alapjan szUkseges a lakossegi igenybevetel mertekehez igazitani az atvehet6 

hulladekok mennyiseget. 

A kerelmezo a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatesi szolgaltatasi dijair61 

sz616 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szarn6 melleklet 4.6. es 37. pontja szerint eloirt 60 000,— Ft 

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

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

hatoseg a hulladekgazdalkodasi engedelyt, a hulladekgazdalkodasi kOzszolgeltatesi engedelyt, valamint 

a nyilvantartasba vett adatokat modosithatja, vagy visszavonhatja. 

A kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatOsagi es igazgatesi feladatokat ellat6 szervek kijelbleserol 

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

a kOrnyezetvedelmi hatosag nem veszelyes hulladekok gyujtesenek engedelyezese iranti eljaraseban a 

kOzegeszsegOgyi szakkerdes is. 



Fentiekre tekintettel a 2020. ev szeptember ha 22. napjan kelt, BO/32/03792-3/2020, szamii 

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

(Miskolc) - kOzegeszsegligyi szempont0 - szakmai velemenyet. 

A Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal NepegeszsegUgyi Foosztaly BO/NEF/2634-2/2020. 

szarnu szakmai velemenyeben - kozegeszseg0gyi szempontbal - a hulladekgazdalkodasi engedely 

modosItasa ellen kifogast nem emelt, a karos kOrnyezet-egeszsegUgyi hatasok elfogadhato szinten 

tartasa erdekeben tett eloirasait a hatarozat rendelkezo reszenek 1.2. pontjaban szerepeltetettem. 

Elofrasai alapjaul a kitivetkezo jogszabalyi eloirasok szolgalnak: 

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

elafrasokat a hulladekrolsz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny tartalmazza. 

A kornyezeti levego mindsegenek vedelmere vonatkozo elalrasokat a a levegO vedelmer6I szOIO 

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

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrobe tartoz6 hulladekkal kapcsolatos kOzegeszsegagyi 

kovetelmenyekrOl sz616 13/2017. evi (VI. 12.) EMM1 rendelet elOiresai rendelkezik a tevekenyseg soran 

betartand6 kOzegeszsegOgyi-jarvanyOgyi elOirasokr61. 

A felszin alatti vizek, a kitermeles elott al16 viz minOsegenek vedelmerOl, az egyes vedOidomokban 

vedOterOleteken vegezhet6 tevekenysegekrO1 a felszin alatti vizek vedelmerOl sz6I6 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vIzbazisok, tavlati vizbazisok, valamint iv6vizellatest 

szolgal6 vizi letesitmenyek vedelmer61 sz616 123/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet 10. § Os 

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

vedelmehez szUkseges hatarertekekrol Os a szennyezesek mereser61 rendelkezO 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EUM-FVM egyUttes rendelet 1. § (1) bekezdese a), b) pontja rOgziti. 

A veszelyes hulladekok gyOjtesere, kezelesere vonatkoz6an a veszelyes hulladekkal kapcsolatos 

tevekenysegek vegzesenek felteteleir51 sz616 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz 

eloirasokat. 

A VizOgyi Biztonsagi Szabalyzat kiadaser61 sz616 24/2007, (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja 

erteltneben kOzlizemi vizcsOhal6zatra Oblito vezetekeket csak megszakitd es visszafolyas gatI6 

beiktatasaval szabad rakapcsolni. 

A rendszeres rover- es ragcsaldirtast a fertOz6 betegsegek es jarvanyok megellizese erdekeben 

szOkseges jarvanyUgyi intezkedesekr61 sz616 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdese t), g), h), 

j) pontjaira kiterjedoen, a 39. § (2) bekezdese alapjan a 4. szam0 melleklet 7.e pontjaban foglaltaknak 

megfelelOen kell elvegeztetni. 

A fertazd betegsegek es a jarvanyok megelOzese erdekeben szOkseges jarvanyOgyi intezkedesekrOl 

sz616 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9. § (1) bek. Irja e/o a biolOgiai kockazatnak kitett munkavallal6k 

felmereset, valamint az adott veszelyeztetett munkakOrben foglalkortatott dolgoz6k vedOoltasat. 

Az orszagos telepOlesrendezesi es epitesi kOvetelmenyekrol sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

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

terUlteket (pl.: temetOt, kOzOti pihenOhelyet, helyhez kOtOtt szabadteri munkahelyet, satortabor celjara 

kije101t terfiletet) a rendeltetesOknek megfeleI6 illemhely-hasznalati es tisztalkodasi lehetoseggel kell 

tervezni, megvalositani es fenntartani." 



dr. Alakszai Zoltan 
kormanymeg bizott 

neveben es megblzasabol: 

'Lemplen 

ras̀V  

Hod Tibdr 
osztg uezeto 

Fentiek alapjan a kerelemnek helyt adtam es a BO-08/KT/12009-8/2018. szamon kiadott hatarozatot jelen 

hatarozatnak megfelek5en mOdositottam. 

A hatarozatot a Ht. 79. § (4) bekezdese alapjan, a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es 
igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kije101eserol sz6I6 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 
8/A § (1) bek.-ben es 9. § (2) bek.-ben biztosltott jogkOrOmben, az Akr. 80. § (1) bekezdese es 
81. § (1) es (4) bekezdese szerint eljarva hortam meg. 

Az eljaras - Akr. 124. §-a szerinti - eljarasi koltseget (az igazgatasi szolgaltatasi dij osszeget) 
a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hat6sagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair61 sz6I6 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. szamil melleklet 4.6. es 37. pontok figyelembevetelevel allapitottam 

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

A dentes elleni jogorvoslatr6I es a keresetlevel elaterjesztesen51 az alabbi jogszabalyhelyek 
figyelembevetelevel adtam tajekortatast 

az Akr. 114. § (1) bekezdese, 
a blrosagok szervezeterol es igazgatasardsz616 2011. evi CLXI. tOrveny 21. § (6) bekezdese, 
a birosagok elnevezeserol, szekhelyerol es illetekessegi terUletenek meghatarozasard sz6I6 
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 perrendtartasrelsz616 2016. evi CXXX. tOrveny 605. § (1) bekezdese, 

az elektronikus Ugyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyair61 sz6I6 
2015. evi CCXXII. tOrveny 9. § (1) bekezdese, 
a Kp. 39. § (6) bekezdese es az 52. § (1) bekezdese. 

A hatarozat kOzleserbl 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 rOgzltem a kornyezetvedelmi hatosagi 

nyilvantartasban. 

Miskolc, 2020. oktober 21. 



Kapiak:  

1. BMH Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Hullaclekgazdalkodasi KOzszolgaltato Nonprofit Kft. 

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

2. Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegugyi Foosztaly 

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

3. Iratokhoz 



Az eredeti papiralapu dokumentummal egyez6. 

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

szukseges zaradekolas megjeleniteset szolgalja. 

A dokumentum elektronikusan hitelesitett. 
Datum:2020.10.21 15:54:35 
Borsod-AbaUj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal 
Hudak Tibor 
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