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Ugyiratszdm: BO-08/KT/31 gg_8t2011.

Ugyint6z6: p6ntek-Kassai Eszter

vonatkoz6

MrsKolcr,fennsr H TVATALA

Tdrgy: NHSZ Miskolc krirnyezetv6delmi 6s
Huilad6kgazdritkoddsi Kft. (Miskotc) nem
vesz6lyes hullad6k gy(ijt6s6re vonatkoz6
huilad6kgazddtkoddsi enged6tye

Hiv. szdm:

Meil6ktet:

HATANOZAT

t. Az NHSZ Miskolc Kcirnyezetv6detmi 6s Huilad6kgazdilkod6si Kft. (3527 Miskotc,Jozsef Attila u' 65' szdm') - tovdbbiakban enged6ryes - k6rerm6nek heryt adok 6s r6sz6re a ,.3.pontban meghatdrozott nem vesz6lves hullad6kok

gvIit6s6re

[.

1.

Az enged6ryes 6s az enged6ryezett tev6kenys6g f6bb jeremz6i
Az enoed6lves azonosit6 adatai

Neve:

Sz6khety:

KSH azonosft6:

KUJ szSm:

Telephely:

KTJ szdm:

NHSZ Miskolc Kornyezetv6delmi 6s Hullad6kgazd6tkoddsi Kft.3527 Miskolc, J6zsef Attila u. 65.
1 1385806_38,1 1_1 1 3_05
1 00226986

3527 Miskotc, Sajoszigeti [t 11 509t11_12 hrsz.
1 01 997998

Bejelent6s koteles tev6kenys69
nyirvSntartSsba v6ter6nek szSma: 

11.,, 
.384-112016. (Miskorc Megyei Jogti

Onkormdnyzat Jegyzcije)

ffiffi, ,31[:H" 
"i,,,,11'l1Xi[,]',,,",iiu1? ^ ;::;.,^,;,J,."iril$:n ,o,uun, (Ht )

2.

K6rnyezetv6tlelmi 6s Term6szetv6delmi F6osztilv3530 Miskotc, Mindszenr t6r 4. rereron :. ts6]di !;:;iid ;;;,'d,t46) 5 1 7.3esr-mail:tornvezetveoerem.td.misritcoull-ooilJi"u



Gyfijt6s(Ht'2.$(1)bek.17.pont):a..hullad6kdsszegytijt6sehullad6kkezel<jl6tesitm6nybe
tort6n6 elsz6lit6s cerjiuoi; a gyrijtes mag6ban foglalja a hullad6k el6zetes vdlogatdrsdt 6s elcjzetes

t6rol6s6t is.

Gyfijt6 (Ht.2. $ (1) bek. 17a. pont): olyan gazd6lkod6 szervezet, amely a hullad6kot a

truttaoexoirtokost6t, iltetve hullad6kgazd6lkodasi l6tesitm6nyekbcil osszegy(jti, 6tveszi.

Teruleti hat6lva: enged6lye s 3527 Miskolc, Saj6szigeti 0t 1 1509/1 1-12hrsz' alatti telephelye'

3.

Azonosit6
k6d

Megnevez6s
Mennyis69

(Uev)

02

0201

ffiETI,AKVAKULTURAS
#Ril;LE;iiti; Ehr;6cazonixgoAseot, vADAszArBoL,
i-nins-zlr e 6 L, Et-e L M lszE RE L6At- LirAs e o u

6;'iID6Ico2Es eo L szARMMo H u LLAD EK
6s, erd6szet'

vadhszat 6s haliszat hullad6kai
Hrrllad6kkA v5lt novenvi sz6vetek 50

02 01 03

Muanyaghulladek (kiv6ve a csomagol6s) 50
02 01 04

03

03 01

FAF ELDoLGozASBo L Es FALEMEZ-, BuroR1 cEl!-u!:rz
nOSi SZUSZPENZIO., PAP|R. ES XRRTONGYARTASBOL
szAnnalz6 HULLADEK

rt6sb6l szArmaz6

hullad6kok
Fak6reo 5s oarafahullad6k

100
03 01 01

abol6si hulladekok'

amelyekkulonbozneka030l 04-t6l - - - -.- - - -

100
03 01 05

03 03
CeffufOzrost szuszpenzio, papir' 6s kartongyirtisi' feldolgozast

hullad6kok
100

03 03 01
t6keltdvolitSsi (de-inking)

iszap
100

03 03 05

04 B6R-, SZ6RME- ES TEXTILIPARI HULLADIK

04 02 Tertilioari hullad6kok
Pregndlt textili6k'

elasztom erek, Plasztom erek)
100

04 02 09

04 0221 trolrloloozatlan textilsz6l hulladekok 25

Feldoloozott textilsz6l hullad6kok 25
04 0222

07 SZERVES KEMIAIFOLYAMA

07 02
il rel6s6b6l'

torgaimazas6b6l 6s felhaszn6l6s6b6l sz6rmaz6 hullad6k

Hullad6k mfianyag 2000
07 02 13

FEIKAI - ES

M EC HAN I KAI FELU i;iilzel-es E g6 L sZARMMO H u LLADEK12

12 01
i mechanikai

rariitarkazel6s6b6l sz5lrmazb hullad6kok

\/qqf6m reszel6k 6s eszteroaforqdcs 5
12 01 01

Vasf6m r6szecsk6k 6s Por
5

1201 02

2



1201 03 NemvasfOrrffi
1201 04 5

1201 05 '10

1201 13 Hegesztesi hullad6kok
ryag rorgacs 150

1201 21
Elhasznalt c.i.l^xl^ 10

01 20_tol 
rrqvv^ sb eszKoz, amelyek ktllonbriznek a .12

150

15 s arA n ozo ri . qi1$ r^ g^' " o *?XA:: :"[Bb=,HEE 
" 
#iy

15 01 varogatottan gy(ijt6tt

lgqir es karton csomigotdsi f.rr.rtf"
15 01 01

1501 02 10 000

15 01 03 Fa csomaqoldsi frutta.rEk.*
10 000

15 01 04 F6m csomaqoE;i h;ttr.tot .,k-
10 000

15 01 05 U"nru. O.rru,U,"

EyeO, kevert cso,<
Uveg csomaooldsi

100

15 01 06 150

15 01 07 8 500

15 01 09 Textil csomago 6 900

16
150

HATAROZOTT HULLADEia_.. ^vasrEErErF(LrL MEG NEM
A k6rl"k"d

iliiitqlqvs'tv?r6teiarm;6li:#ff ;",fggiiF,**l;karbantartiisib6r szarm-azd- iirrr"oci (kiv6ve a 13, a 14f6csoportokban, 
" .,19 06 e"'-l-"f S 08 atcsoportokbanmeghat6rozoft h ultad6k)

Hullad6k

16 01

16 01 03

16 01 17 Vasf6mek 4 750

16 01 1B Nemvas f6mek

-

Mrianyagok 

--

Elektromos O" 
"l"

10

16 01 19 10

16 02 5 000

60214 a to uz ug_tot 16 02 13_ig terjedci hullad6ktior rsok16t 50
16 02 16

Kiseleitezffi
16 02 15-t5t

anyag, amely krllonbcjzik a

Ar 
"l6iraterm6kek

-

Szervetlen nutfaOO

50
16 03

16 03 04
'16 03 06 1 000

17 5 000
Vtr A 5ZtsNNYEZETT

Fa, uveg 6s m(anyag17 02

17 02 01

17 02 03 300

17 04 5 000

17 04 01

17 04 02 Alu mtntum 100

300
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17 04 04 Cink

Vas 6s ac6l

F6mkever6k

5

17 04 05
500

17 0407
5

17 04 11
55

150
{7 06 S=iget"lO"nyagokat e= arOesztet tartalm

170604 S.ig"t"lO anyagok, amelyek kulonboznek a 1.7 06 01 es 17 06 93-tol

19

HUUI-APETTTZELo LETESITMENYEKBOL, - 
4.. SZtsNNYYIZ.T I

iiEpr6DEsEr,rEx TELEPHELYEN rivut- KEzELo

Sz-i N ilii'[ii i7i iro xe 6il vnr-nm t ur Az tv oviz Es I 
pInI viz

SZOLGALTATASBOL SZARMMO HULLADEK

19 01 @gypirolizis6b'61sza
19 01 02 KazAnhamub6l eltAvolitott vas tartalmu anyag (fenek hamu) 5

50

19 02
Hullad6kok fizikai-k6miai kezelesebol (pl' Kromtararl

ciintalanit6s, semlegesit6s) szirmaz6 hullad6kqh . --

,

19 02 03

19 02 10

Yes hullad6kot

tartalmaz
rohet6 hullad6k. amelv kulonbozik a 19 02 08{61 es a '19 02 09tol 500

19 10
F6mtartalmfi h u I lad6k apritasabol (sh reooerezeseoo!, szar

hullad6k

Vas- 6s acelhullad6k
5

19 10 01

19 10 02 Nemvas f6m hullad6k 5

'150
19 10 04 KAnnvfi frakci6 6s oor. amelv ki.rlonbozik a 19 10 03{ol

150
19 10 06

19 12

M6s frakci6k, amelyek kirlonboznek a 19 10 O5ttil
trankai fezel6sb6l (Pl'

l"itaiv.ia", ap-rit6s, t6m6rit6s, peflet k6szit6s) szSrmaz6

hullad6k
19 12 01 Papir 6s karton

F6m vas

Nemvas f6mek

ffiffi 12 06-t6l

200

5
191202

5
19 12 03

5 000
191204
19 12 07

200

TextiliSk
200

19'12 0B

19 12 10 E---onet6huilad6t<(pl.kever6kbcilkeszitetttUzelcianyag) 500

150
19 12 12

Egyeb, a 19 12 '11{61 kirl6nb0z0 mecnanlKal

nvert hrrllacl6k (ide6rtve a kevert anyagokat is)

20

TELEPULESI HULLADEK (HAZIAKIAUI HULLAUE^ E"
inzilnrEsr HULLADETnbz HAsoNLo KERESKEDELMI,

ipan-r^''Ei- r-r.rieirvrer.rvl HULLADFK), lDEeRrvE M'iiiuroNirErrEN cYuJrorr FRAKclor ls

20 01 Elk'ii16n'rtetten qvfiitdtt hullad6k frakciok (kiv6ve 15 01)

5 000
20 01 01 Papir 6s karton

250
20 01 10 Ruhanem[i-=------

lextllraK
250

20 01 11

100
20 01 36

Kiselejtezett elektromos 6s elektronikus berendez6sek, amelyeK

kirlonbozneka20Ol2l-tol,a200123{61esa20013s-tcil
Fa. amelv kulonbozik a 20 0'1 37-t6l 1 000

20 01 38

MUanyagok
5 000

20 01 39
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Kerti 6s
bele6rtve)

Biol6giailag lebomlo huilad6k
Egyeb, biol6giaitag tebonthatrttrn nrttuOet ot
Egyeb telepi.it6si h uilad6k

4.

A gy(ijtcikent 6tvehetcj nem vesz6lyes hulladek osszes mennyis6ge 100000 u6v, azzal amegkot6ssel, hogy az egyidejiileg gyfijthet6 f6mhullad6k mennyis6ge nem 6rheti el az5 tonna/nap ktisz6b6rt6ket' Ezt meghalad6 kapacit6s folcjtt a tev6kenys6g - a kcirnyezetihatSsvizsgalati 6s az egys6ges kcirnyezethaszn6lati enged6lyezesi eljSr6srol szolo31412005' (xll' 25') Korm' rendelet 3. sz. mell6klete 108. pontja 6rtelmeben: ,,F6mhuladekgyujtci, -elcjkezelcj' - hasznosit6 telep 5 unap kapacitdst6l" - el6zetes vizsgdlatra kotelezettnek min6sul 6sjelen enged6ly alapjdn nem v6gezhetci.).

Enged6lyes 3527 Miskolc, saj6szigeti 0t 1'1509/1 1-12. hrsz. atatti telephely6n a il.3. pontbanmeghatdrozott nem vesz6lyes hultad6kok gy(ijt6s6t v6gzi.

Az enged6lyes 3527 Miskolc, Saj6szigeti 0t 11509/1 1-12. hrsz.alatti tetephely6t Miskolc MegyeiJog0 v5ros onkormdnyzata Jegyz6ie 111-384-1t2016. sz. hatarozatdban nyilvdntartdsba vette.
A telephely a tev6kenys6g v6gz6s6hez szriks6ges infrastrukt[r6val rendelkezik.
Enged6lyes telephelyere nem vesz6lyes hullad6kokat a hulladekok termelcii, gazd6lkodoszervezetek, illetve engedelyes sziillitja be.

A hullad6kok dtvetelt megelciz<5en szemrev6telez6sre kerrllnek. Az iitv6teli kcivetelm6nyeknek nemmegfelelci hulladekok dtv6tele megtagaddsra kenrl.

A telephelyen dtvett hullad6kok m6rlegel6se hitelesitett merlegen t6rt6nik, ezt kovetcjen kerul sor am6rlegjegy, ill' egy6b bizonylatok ki5llit5s6ra, valamint a hullad6kok nyilvdntart6sba v6tel6re.
A nem vesz6lyes hullad6kok tdrol5sa a telephely egys6ges, egybefuggci, szildrd burkolattal elldtottr6sz6n 4-5-7-8-g ms-es kont6nerekben, specidlis gy(ijtcied6nyekbe, gitterbokszokba, big-bagzsdkokban' 60-80-120-770-1100 literes kuk6kban, valamint a fedett csarnokban omresztvetort6nik.

A tev6kenyseg v6gzes6hez renderkez6sre 6ro tovdbbi eszkozok:
1 db hidm6rteg

- 1 db targonca

1 db homlokrakod6

- 1 db Bobcat teleszk6pos rakod6g6p

A telephelyre vonatkozo nem vesz6lyes hullad6ktdrolo hely mfikrid6si szabalyzatat a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei KormSnyhivatal Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Fciosztdlya1 8352-3 I 20 1 5. szd m I hatd rozatdvat jovd hagyta.
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5.

A tevekenyseg vegz6sehez szUks6ges munkav6delmi eszkozok biztositottak.

Az alkalmazottak foglalkoz6s-egeszsegugyi ell6tdsa, kulon szerzcides alapj6n tort6nik.

Engedelyes kornyezetszennyez6si k6rfedezetre kiterjesztett felelciss6gbiztoslt6ssal rendelkezik.

Az enged6lyes a fentiekkel, valamint az egy6b, jogszab6lyban el6irt tervekben, szab6lyzatokban

(hav6riaterv, trjzvedelmi, munkav6delmi szabdlyzat stb.)foglaltak betart6sdval, tovdbbd a mLiszaki

eszkozok rendszeres ellenorz6s6vel kivdnja megel6zni a kornyezeti vesz6lyhelyzetek kialakuldrs6t

6s a kornyezeti elemek szennyez6s6t.

A telephelv bezArds6nak felt6telei

A telephely bezdr6s6nak sz6nd6kdt, annak tervezett hat6rnapj6t megel6zrien legal6bb

60 nappal 1r6sban be kell jelenteni a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Korm5nyhivatal

Kornyzetv6del m i 6s Term 6szetv6del m i Frioszt6ly6nak'

A telephely bezArAsAra inditott elj6r6s megkezd6s6ig az 6tvett, illetve a tev6kenys6g v6gzese

sor6n keletkezett hullad6kokat azok 6tvetel6re a kornyezetv6delmi hat6s6g 6ltal feljogositott

szervezetnek 6t kell adni. A telephely bezlrAsa ut6n hullad6k a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezArAsAra inditott eljdr6s sor6n az uzemeltetcjnek be kell mutatnia a mfikod6s

kovetkezt6ben a kornyezetet 6rt k6ros hat6sokat, amely alapj6n a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei

Korminyhivatal Kornyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi F<losztdrly meg6llapltja az esetlegesen

elv6gzendci vizsg6latok kor6t 6s a tov6bbi teendcjket.

El6irisok

A Borsod-Aba0i-Zempl6n Meovei Kormdnvhivatal elciir5sai

a) Kornvezetv6delm i 6s term6szetv6delmi hateskorben tett el6irasai :

- Jelen hullad6kgazd6lkodAsi enged6llyel kizdrolag a hat6rozat 11.3. pontjdban felsorolt nem

vesz6lyes hullad6koknakall.2. es 11.4. pontban r6szletezett modon 6s helyszinen gyUjtcik6nt

tortencj 6tv6telet, ill. gyrlijtes6t lehet v6gezni.

A hullad6kok sz6llitdrs6t - amennyiben a jogszab6ly etttil elt6rcjen nem rendelkezik - kizArolag

az a szemdly, vagy szervezet v6gezheti aki, vagy amely rendelkezik a hat6skorrel rendelkezcj

kornyezetv6delmi hat6sdg hullad6kazonosito k6d szerint azonositott hulladek szdllit6s6ra

vonatkoz6 feljogosit5s6val.

- Enged6lyes tev6kenys6g6t a legkisebb kornyezetterhel6st elcjid6zri, a kornyezet

vesz6lyeztet6set es szennyez6d6s6t kiz616 m6don v6gezheti'

- Az enged6lyes koteles meggy<izcidni arr6l, hogy az 6tv6telre kerulci hullad6kok vesz6lyess6gi

jellemz6kkel nem rendelkeznek.

Az 6tv6teli kovetelm6nyeket nem kielegitci hulladekok 6rtv6telet meg kell tagadni.

- A hulad6kok (gyfijtesre 6tvett, drtadott) tomeg6t a hullad6kjegyz6kr5l sz6l6

72t2013. (Vlll. 27.)VM rendelet 2. sz. mell6klete szerinti hullad6k tipusonk6nt m6rlegel6ssel

kell meghatSrozni.

1il.

1.
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- A tev6kenys6g sordn alkalmazott m[iszaki megoldasoknak biztosltaniuk kell, hogy a gyrljt6sim[iveletek vegzese sordn a hullad6kok ne szennyezzek (m6g havfria esetben sem) akornyezetet.

- A gytijteshez haszndlt eszkozoknek folyamatosan alkalmasnak kell lennirlk a hullad6kokkornyezetszennyezest kizaro m6don tortenci rakl6roz6s6ra, ill. cserekontener eseten azoksz6llitds6ra.

Folyamatosan gondoskodni kell az 6tvett hullad6k megfelelci rendszeresseggel tortencjersz5*t5s516r. Huradekot a terepheryen ferharmozni tiros!

- A nem vesz6lyes hulladekt6rolo hely rlzemeltet6s i szabalyzatSt a Borsod-Aba0j-Zempl6nMegyei Korm6nyhivatal Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6lya18352-312015' szdm0 hatarozataval jov6hagyta, melyben foglaltakat maradektalanul be kell

lilXi"J. 
telephelven esvidejtlles tdrolhat6 huilad6kok maximdris mennyis6ge:

A hullad6ktdrol6 hely kialakitdsa, 6s rlzemeltet6se sordn be kell tartani az egyeshullad6kgazddlkoddsi letesitmenyek kialakitds5nak 6s rlzemeltet6senek szab5lyai16l szolo2461201 4. (tX.29.) Korm. rendetetben fogtattakat.

- A gy[jjtdtt nem vesz6lyes hulladek enged6lyes telephely6n - dtvetelt kovetcjen - tegfeljebb1 6vig t6rolhat6' Ezen idcjtartamig a hullad6k kezel<inek tortenci 6taddsdr6l gondoskodni kell.Amennyiben a tSrolt hullad6k fizikai, k6miai 6s biol6giai tulajdons6gai miatt a kornyezetvesz6lyeztet6se' k6rositdsa n6lkul 1 6vig nem tSrolhat6 az adott hulladek, 0gy a t6rol6si idcimaximuma nem 6rheti el azt az idcitartamot, hogy a kornyezet vesz6lyeztet6se, kdrosod5sabekovetkezzen.

A biizszennyez6s elkerul6se erdek6ben a biol6giailag lebomlo komponenseket tartalmazohullad6kok eset6ben az egys6grakatokat - krllonos tekintettel a nydri idciszakra - k6sedelemn6lkul tov6bb keil szdilitani.

- A telephelyen beluli anyagmozgat6s 6s a gyfijt6si tev6kenys6g teljes folyamat6ban csak avonatkozo kornyezetv6delmi, m(szaki 6s munkabiztonsdgi elcjlrdsoknak megfeleli muszaki6llapotri g6peket, berendez6seket lehet r]zembe Sllltani. Fokozott figyelmet keil forditani amfikcidci g6pek olajcsopog6s6nek megelciz6s6re, rendszeres ellen6rz6ssel, karbantart6ssar aztminimSlis mert6k(re kell szoritani.

- A tev6kenys6g sorSn hasznSlt eszkozcik, berendez6sek, tSroloterek muszaki SllapotStrendszeresen ellencjrizni 6s sztiks6g szerint javitani kell.

- Az 5tvett hurad6kok ameryek kor6t a hurad6kjegyz6krc,r sz6r67212013' (vlll' 27')vM rendelet 2' szamu mell6klete hatarozzameg - gyfijtes6r6r 6s tov:ibbihullad6kgazdiilkoddsi c6l[ iitadds arol, a hullad6krol szolo 2012. evi GLXXXV. torv6ny av6grehajtdsdra kiadott' valamint az egy6b vonatkoz6 hat6lyos jogszabdlyokban foglaltak szerintkell gondoskodni.

A hullad6kok gyujt6s6re szolgdl6 teruletre esetleg kikerrilci szennyezcianyagot azonnar cisszekell gy(ijteni 6s azt - amennyiben vesz6lyes anyagokat, vesz6lyes hulladekkar szennyezettanyagot tartarmazott - a tovdbbiakban vesz6ryes huilad6kkent keil kezerni.
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A tev6kenys6g sordn keletkezci vesz6lyes hulladek birtokosa - a vesz6lyes hullad6kkal

kapcsolatos egyes tevekenys6gek r6szletes szab6lyai16l szol6 22512015. (Vlll. 7.) Korm.

rendeletben meghat6rozottak alapj6n koteles az ingatlan6n, telephely6n, illetve a

tevekenys69 vegz6se sor5n keletkezo veszelyes hullad6k bizlonsdrgos gyrijteserol gondoskodnl

mindaddig, amig a veszelyes hullad6kot a kezel6nek dt nem adja.

A tev6kenys6g csak nappali idoszakban v6gezhetci.

- A vesz6lyes hullad6kokat a kornyezet k6rosit6s6t megelcizci, szennyez6set kiz6ro m6don, a

kijelolt gyrijtcihelyen, a k6miai hat6soknak 6s a mechanikai igenybevetelnek ellen5llo

gyrljtciedenyben kell gYUjteni.

- A nem vesz6lyes hulladekok sz5llit6sra, ill. kezelesre val6 6tad6sa eset6n meg kell gyoz6dni az

dtvevcj vonatkoz6 dtv6teli jogosultsSgd16l. A keletkezett hullad6kok lerak5ssal tortencj

6rtalmatlanitdsfra val6 5tad5sa eset6n vizsg6lni kell a hulladeklerakdssal, valamint a

hullad6klerak6val kapcsolatos egyes szab5lyokrol es felt6telekrcjl sz6lo 2012006. (lV. 5.) KvVM

rendeletben meghat6rozott alapjellemz6si kotelezetts6get, szriks6g eset6n a megfelelci

dokumentumok megl6t6rcil gondoskodni kell.

- Tilos a vesz6lyes hullad6kot a telepiilesi szil6rd hulladek vagy m6s nem vesz6lyes hullad6k

koz6 juttatni!

- A tev6kenys6get figy kell v6gezni, hogy az ne vesz6lyeztethesse a foldtani kozeget.

- A hullad6kok tSrol6s6ra szolgdl6 t6r vizzarosdg6t biztositani kell.

- A csapad6kviz 6rtalommentes elvezet6s6rril gondoskodni kell'

- Hav6ria eset6n a beadv6nyban szereplc! hav6ria terv szerint kell elj6rni.

- A telephelyen a hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6get 0gy kell v6gezni, hogy az diff'iz

l6gszennyez6st ne okozzon.

- A tev6kenys6g v6gz6s6n6l tilos a levegri lakoss6got zavarc bizzel val6 terhelese, tov6bb6 a

levegci olyan m6rt6kfi terhelese, amely l6gszennyezetts6get okoz.

- A f6mek gumi, illetve mfianyag bevonat6t, valamint a nem hasznoslthat6 hullad6k r6szeket a

telephelyen, nyiltt6ren vagy tuzekiberendez6sben 6get6ssel elt6volitani, ill. 6rtalmatlanltani

tilos.

Gondoskodni kell az ongyulladSs 6s a sz6nd6kos felgy0jt6s megakad{lyozAsAr6l 6s az

esetlegesen keletkezcj t(z eloltdrs6r6l.

- A tev6kenys6g v6gz6se sor6n b6rmilyen okb6l bekovetkezo kornyezetszennyez6s elhArit6s6r6l

az enged6lyes halad6ktalanul int6zkedni koteles. A bekovetkezett k6resem6nyr6l, annak

kiterjed6serril, m6rt6k6r6l, a vesz6lyeztetett kornyezeti elemekrcjl, tovAbb6 a tett

int6zked6sekrrjl a kornyezetk6rosod6s megelciz6s6nek 6s elh6rit6s6nak rendj6rcil sz6l6

90/2007. (lV. 26.) Korm6nyrendeletben foglaltak szerint kell 6rtes(test, ill. t6j6koztatAst adni.

A hullad6kgy6jtesi tev6kenys6gben r6sztvevd munkav6llal6kat oktatdsban kell r6szesiteni, 6s

egyidejfileg irAsbeli utasitdssal kell ell6tni a tev6kenys6g v6gzes6hez szuks6ges m[iszaki es

szem6lyi v6delem elcjirdsaira, valamint a kornyezetv6delmi szempontb6l rendkivUli esem6ny

bekovetkez6sekor szu ks69es teendcikre vonatkozoan'

8



Az Stvett hullad6kokr6l a hullad6kkal kapcsolatos nyilvdntart6si es adatszolgdltatdsikotelezetts6gekrcil sz6l6 3ogl2o14. (xll. 11.) Korm. rendeletben fogtattak atapjdn, azenged6lyben szereplc5 besorolSs szerint, fajtSnk6nti nyilv6ntartdst kell vezetni, melyet azenged6lyes telephely6n kell tartani.

A hullad6kok dokumentdlSs6t, bejelent6set a hulladekkal kapcsolatos nyilvdntartdsi 6sadatszolg6ltatSsi kotelezetts6gekrcil szol6 3ogl2o14. (xll. 11.) Korm. rendelet el6irdsai szerintkell v6gezni.

Bejelent6si kotelezetts6g6nek - az 6tvett nem vesz6ryes huilad6kokr6r 6s a tev6kenys6ge

;:i,T":::,tiff:t 
esv6b hullad6kokrol 6vente, a t6rgv6vet k6vetd 6v marcius r. napjiis

A hullad6kgazddlkodSsi tev6kenys6g folyamatdban r6sztvev6 munkavdllalokat oktatdsban kellr6szesfteni es egyidej0leg irdsbeli utaslt5ssal kell ell6tni a tevekenys6g v6gz6sehez sztiks6gesm(szaki 6s szem6lyi v6delem el6ir6saira, valamint a kcirnyezetv6dermi szempontb6r rendkivrjriesem6ny bekovetkez6sekor sztlks6ges teend6kre vonatkoz6an.
Enged6lyes valamennyi' az enged6lyezett tevekenys699er osszefriggci, kornyezetvedermijogszabSlyba tltkcjz5 magatart6sS6rt, valamint a tevekenv."gu,*l o'k;rti"o"rr"r,igg6sbehozhat6 esefleges kornyezetszennyez6s6rt, kornyezetvesz6lyeztet6s6rt, vagykornyezetkdrositds6rt teljes kor( felelciss6ggel tartozik.
A hullad6kgazddlkod6si tev6kenys6g kizdrolag6rv6nyes kornyezetv6dermi biztositds megr6temellett folytathat6 es az, azenged6lyezett tevekenys6g befejez6s6ig nem mondhato fer.A hatdrozatban foglalt hullad6kgazddlkodSsi tev6kenys69 forytatdsa eset6n enged6tyeskdteles a kornyezetv6delmi hat6s5g r6sz6re t6rgy6v feniuir 28-ig 6ves fettigyeleti dijatfizetni' A tevekenys6g 6v kcizben tcirt6nci megkezd6se eseten a felugyeleti dij ardrnyos resz6tkell megfizetnia hullad6kgazddlkoddsienged6ly joger6re emelked6s6t kovetcj 30 napon bertir.

ol

- A kerelm ez6 altal folytatott tev6kenys6g eg6szseget nem veszeryeztethet6 m6don v6gezhetci.A vizbazisok v6delme 6rdek6ben meg kell akadalyozni, hogy a tev6kenys6gbrir eredci

;il:fi:t 
anvagok talajba' felszin alatti vizekbe jutva veszeryeztess6k a fetszin aratti vizek j6

A telephelyre szdllitott 6s tdrolt, tovdbb5 a tev6kenys6g sor6n keretkezcj vesz6ryes 6s nem

I:;'u'*t 
hullad6kok kcirnyezetszennyez6st kizaro m6don tort6nci gyrijt6sercir gondoskodni

[f::::rff;,." 
to"'- 6s rsscssl6irt6st szt]ks6s szerint, de 6vente tesatdbb k6t arkatommat et

- A tev6kenys6g sordn felhaszndlt vegyszerekre vonatkoz6an gondoskodni ke, a kemiaibiztons6gi elcjirdsok betartdsd16l

9
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tv. A hulladekgazddlkod6si enged6ly kiad6s5ra szolgirlo k6relmet az Engedelyes kornyezetv6delmi

megbizottja a GEON system Kft. (Miskolc) keszitette 2017. mArcius h6napban'

l,Ahullad6kgazd6lkoddsiengedely2022.m6ius1S-iqhat6lyos.

2. A hultadekgazddlkod6si enged6ly az enged6lyben foglalttol elt6rd m6s jellegri tev6kenys69

v6gz6s6re nem jogoslt, es az egyeb enged6lyek beszerztlse al6l nem mentesit'

3. A hullad6kgazd6lkoddrsi enged6ly hivatalbol visszavonasra kerul, amennyiben:

az enged6ly megad6s6hoz elciirt feltetelek mar nem 6llnak fenn,

az enged6ly jogosultja az enged6lyezett hulladekgazddrlkod6si tev6kenys6ggel felhagy, azt

megszunteti,

- a hullad6kgazddlkodSsi tev6kenys6g folytat6sa a kornyezet vesz6lyeztet6s6vel,

szennyez6s6vel, k6rositdrs6val j6r,

valamint a hulladekgazddrlkod6si enged6ly hivatalbol visszavonhat6, amennyiben:

- az enged6lyes nem tesz eleget a hullad6kkal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s adatszolg6ltat6si

kotelezetts6gekrril sz6l6 korm6nyrendeletben meghat6rozott kotelezetts696nek,

- meg6llapithat6, hogy az enged6lyt k6relmez6 a k6relemben val6tlan adatokat szerepeltetett

6s az enged6ly kiad6sdrt ez 6rdemben befoly6solta,

az enged6ly jogosultja a tev6kenys6get az enged6lyben foglaltakt6l elt6rrj m6don

gyakorolja, vagY

- az enged6ly jogosultja a hat6s6gi ellencjrz6st akadAlyozza'

4. Amennyiben az engedely rendelkezri r6sz6nek ll. fejezet6ben rogzltett adatokban,

technol69i6rban vagy ezeket 6rintcjen v6ltozds, valamint tulajdonosv6ltoz5s kovetkezik be,

illetve 0j inform6ciok merulnek fel, |gy az enged6lyes koteles azl 15 napon belUl a

Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei Korm6nyhivatal Miskolci Jdrr6si Hivatala Kornyezetv6delmi 6s

Term6szetv6delmi F6osztily6nak bejelenteni'

Jelen hat6rozat eilen - ak'zhezv6teltcjl szdmitott 15 napon belirl a Pest Megyei Korm6nyhivatal

Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Fcioszt6ly6nak (1016 Budapest, M6sz6ros u' 58/a')

clmzett, de a Borsod-Abalj-Zempl6n Megyei Korm6nyhivatal Miskolci J6r5si Hivatala

Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F<Sosztdrlyahoz2 p6ldanyban benyrijthato fellebbez6snek

van helye.

A fellebbez6st indokolni kell. A fellebbez6sben nem lehet olyan rJrj t6nyre hivatkozni, amelyrril az

ugyfelnek a dont6s meghozatala elott tudomAsa volt'

A jogorvoslati eljdr6s igazgatdsi szolg6ltatdsi dija 60 000,- Ft, melyet a Borsod-Aba0j-Zempl6n

Megyei Kormdnyhivatal Magyar Allamkincst6rn6l vezetett 10027006-00335656-00000000 sz6m0

elcii16nyzat-f el haszn616s i szAmlAiAr a kel I bef izetni'

Fellebbez6s hi6ny6ban a hat6rozat a k6zhezv6telt<il szdmitott 16. napon - kulon 6rtesit6s n6lkill-

jogercire emelkedik.

V.
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INDOKOLAS

Az NHSZ Miskolc Kornyezetv6delmi es Hulladekgazddlkoddsi Kft. kornyezetv6delmi megbizottja aBorsod-Abarii-Zempl6n Megyei Korm6nyhivatal Kornyezetvedermi 6s Termeszetvedermi Fciosztdrydn2017 ' mdrcius 8-5n elciterjesztett beadvdny6ban nem vesz6lyes hullad6kok -engedelyes

;:;: ''tn"lc' 
sajoszigeti Lrt 11sosl11-12 hrsz. atatti tetephety6n tort6no - gytijt6s6nek engedetyez6s6t

A k6relmezo a kornyezetvedelmi, term6szetv6delmi hat6sSgi eljSr6sok igazgatSsi szolg5ltat5si dijair6lszolo 1412015' (lll' 31') FM rendelet 1. sz6m0 mell6klet6nek erciirt 120000,- Ft igazgat6si szorgdrtatdsidijat felhivdsomra megfizette, a dij Stutal6sdr6l sz6l6 bizonylatot utolag megkuldte.
A k6relem egyebek mellett tartalmazza az enged6lyes, iiletve terepherye azonosit6 adatait, atevekenys6g m(szaki' valamint kornyezetv6delmi szempontb6l l6nyeges leirds6t, a gytijteni klv5nt nemvesz6lyes hulladekok listSjdt, mennyis6g6t, valamint a tev6kenys6g v6gz6s6hez renderkez6sre dr6szem6lyi, tdrgyi 6s kozeg6szs6grigyi felt6teteket.

A beadv6ny - egyebek merett - meil6kretk6nt tartarma zza aza16bbiakat:

- enged6lyesp6nzrigyieszk<izeinekigazoldsdt;

- foglalkoz6s-eg6szs6gtigyi szolgdltat6val kotcitt megb izasi szerzod6s m6solat6t;a telepenged6ly mdsolatiit;

enged6lyes kcirnyezetszennyez6si k6rfedezettre kiterjesztett felelcjss6gbiztositdsi
mdsolatdt;

utttvN ill(

:r."1::T::] 1 :rl 
szere pet a koztartozas m e ntes adozoia datbdzis ba n ;a hullad6kgazdiirkoddsi tev6kenys6gek nyirvdntartdsba v6ter6rcir,

enged6ryez6s6rcir sz6r6 43912012. (Xil. 29.) KormSnyrenderet 11. g_a szerintiaz engederyes korSbbi hurad6kgazd5rkodSsi tev6kenys6gever
munkaercipiacon hdtrdnyos helyzetben l6vcj dlldskerescjk
figyelem bevetel6rcjl tett nyilatkozatait;
nyiratkozatot arra vonatkoz6an, hogy a nyomtatott perdSny megegyezikadathordoz6n beny0jtott p6lddnnyal;

- telephelyre vonatkozo helyszinrajz;

alkalmazdsi

kdtv6ny6nek

hat6sSgi

illetve a

elektronikus

A k6relemben foglalt hullad6kgyfijt6si tev6kenys6g a huilad6kr6t szoto 2012. evicLXXXV. tcirv6ny (Ht.)

l1a:"fiu"kezd6se 
szerint a kcirnvezetv6delmi hat6sss hultad6ksazddtkod5si enged6ty6hez kotott

Az eljSrSs soran megSllapitottam, hogy a beadvany nem felel meg a kozigazgalasi hatosSgi eljSr5s 6sszolgdltatSs 6ltalSnos szabSlyair6l szolo 2004.6vi cXL torv6ny (Ket.) 36. g (1) bekezdeseben, illetve ahullad6kgazdSlkodiisi tev6kenys6gek nyilv6ntartdsba veterercjr, varamint hat6sdgi enged6ryez6s6rcjrszolo 43912012' (xtl' 29') Kormdnyrendelet 7. g -ban foglalt formai 6s tartarmi koveterm6nyeknek, igy azrigyben a renderkez6sre 5ro adatok arapjSn 6rdemidont6s nem hozhat6.



L2

A Ket. 37. S (3) bek. alapj5n , ha az ugyfel a k6relmet hiSnyosan ny0jtotta be, az elj6ro hatos6g

hidnypotldsra hivja fel.

Fentiek alapjdn 2O1t.6v mdrrcius h6 13. napj6n kelt, BO-08,Kf,3199-212017. szAmu v6gz6sben -
k6zhezv6teltcjl sz6mitott B napos hat5ridcjvel - hidrnypotl6sra sz6litottam fel a k6relmezcit'

Az elj6r6s soran a Ket.29. $'1c) bekezd6se alapjSn, tekintettel arra, hogy a kerelem 6s annak

mell6kletei, valamint a hat6s6g rendelkez6sere dllo adatok alapj6n a t6nydll6s tisztdz5s6hoz, illelve az

6rdemi dont6s meghozatal6hoz hidrnyp6tldrs kiir6rs6ra volt szuks6g, tov6bb6 a Ket.44' S (1) bek'-e, ill' a

kornyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6sdgi 6s igazgat6si feladatokat ell6t6 szervek kijeloles6rcil

szolo 71t2015. (ilt. 30.) Korm6nyrendelet 31. S (2) bek.-e, illetve 8. sz5mt mell6klet l. t6bl6zat6nak

2.B. pontja t6rgyi elj6r6s eset6ben szakk6rd6s vizsg6lat6t irja elti,- a Ket. 71lA. S ('1) bekezd6s6ben

meghat6rozott hat6ridrjn belut,2017.6v m6rcius h6 13. napjan, BO-08/KT/3199-312017. sz6mon fuggci

hat5ly[ hat6rozatot hoztam.

A kornyezetv6detmi 6s term6szetv6delmi hatos6gi 6s igazgat6si feladatokat ell6t6 szervek kijelol6s6rtil

sz6lo 71t2015. (lll. 30 ) Korm6nyrendelet B. mell6klete szerint vizsg6land6 szakk6rd6s a

kornyezetv6delmi hatosdg a nem vesz6lyes hullad6kok gy(jt6s6nek enged6lyez6se iranti elj6r6sdrban a

kozeg6szs6gugYi szakk6rd6s is.

Fentiekre tekintettel BO-O8iKT/3199-6/2017 szamu feljegyz6sben megk6rtem a Borsod-Aba0j-Zempl6n

Megyei Korm6nyhivatal Miskotci J6rdrsi Hivatal N6peg6szs6gugyi Oszt6ly (Miskolc) - kozeg6szs6g0gyi

szempont( - szakmai v6lem6nY6t.

A Borsod-Abarij-Zempl6n Megyei Korm6nyhivatal Miskolci J6r6si Hivatal Nepeg6szs6gugyi oszt6ly

(Miskolc) 2017. 6prilis 25-6n kett, Bo-08/NEO t2101-212017. szamu szakmai v6lem6ny6ben - kornyezet-

eg6szs6gUgyi szempontb6l- a hullad6kgazd6lkod6si engedely kiad6sa ellen kifogdrst nem emelt'

Szakmaiv6lem6nyebenindokl5sulel<iadtaazal6bbiakat:

,,A huttad,krot szot6 2012. 6vi CLXXXV. t6rv6ny. A fetszin alatti vizek vedelm6r6l szolo 219/2004'

(V|t.21.) Korm. rende/ef B. $ c) pontia |ftetmeben a tev1kenysdg jgy vegezhet}' hogy hosszj tdvon se

veszllyeztesse a felszini vizek jo 6ttapotSt. A munkavegz,shez, a g6pek t)zemeltet's'hez kapcsolodoan

ketetkez6 vesz,tyes huilad6kok gyiljtesOre, kezells6re vonatkozoan a vesz6lyes hullad'kkal

kapcsolatos tevekenyslgek vegz6sdnek fettetetirlt szolo 225/2015. (Vtlt.7.) Korm' rendelef 3' $-a

tartalmaz et6irdsokat. A fert6z6 betegslgek es jdrvdnyok megel6zdse 
'rdek'ben 

sz[)ks6ges i1rvdnytigyi

int6zked6sekr6t szolo 1g/1ggl. (vt.3) NM rendelet 36. $ 6s 4. sz6m0 melt6ktete rendelkezik a rovar 6s

ragcsatoitttts rendszeres elv6geztet6sdr6l. A vesz6lyes vegyi anyag/keverdkek vonatkozitsdban a kemiai

biztonsagrol sz6to 2000. 6vi xXV. t6rv6ny 6s a vesz1lyes anyagokkat 6s vesz'lyes kqszitm'nyekkel

kapcso/afos egyes elj6r6sok, iiletve tevdkenyslgek rdszletes szabalyirol szot6 44/2000' (xll'27') EaM'

rendelet el6i rasait kell betartani."

Az elj6r6s soran a Bo-08/NEo 12101-212017. szamu szakmai v6lem6nyben foglaltakat figyelembe v6ve

6s elfogadva, az abban kozolt kozegeszsegiigyi szempont0 felt6teleket a hatdrozat lll.1'b' fejezet6ben

szerepeltettem.

A k6relmez o 2017. m6rcius 2l -6n lrkezett kiegeszit6s6ben bektrldte az igazgalasi szolg6ltatdsi dij

befizetesercjl szolo igazoldst, mellyel hi6nypotl6si kotelezetts6g6nek eleget tett'
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A beny[jtott dokumentacio a hullad6kgazddlkoddsi tev6kenysegek nyilvdntartdsba vetel6rcjl, valamint

ff:,ilrili?HffiffJfl'zoto 43e/2012 (xtt 2e) Korm renderet z s (1) bek-ben rogrart tartarmi

A k6relemben foglaltak' illetve az ahhoz csatort dokumentumok arapjdn 0gy it6ltem meg, hogy ak6relmezcj biztositani tudja azon szem6lyi 6s tdrgyi fert6tereket, ameryek a nem veszeryes hurad6kokkornyezetv6dermi szempontbor biztonsSgos gyrrijt6s6hez szriks6gesek.
Fentiek alapjdn megSllapltottam, hogy a Ht., a vegrehajtSsSra kiadott, valamint az egy6b vonatkozohatdlyos jogszabiilyok 6s ezen rraijrozat ercjirasainak betartds6var a k6rermezett nem vesz6ryeshullad6kok gytijt6se kornyezetv6delmi 6rdekeket nem s6rt, ez6rt az enged6ryes r6szere ahulladekgazddlkoddsi enged6lyt megadtam.

A t6rgyi telephelyen a nem vesz6lyes hullad6kok gy(ijtes6nek enged6lyez6se a benyijtott dokumentScioalapjdn foldtani krizeg v6delmi6rdekeket nem s6rt.
Levegcitisztas6g-v6delmi szempont[ elcjirSsaimat a beny0jtott kerelem SttanulmSnyoz6sa utdn a levegciv6detm6rcir sz6r6 306/2010. (xr. 23.) Korm. renderetben fogrartak arapjdn adtam meg.
A telephely v6lelmezett hatdste^lleten (a terephely .100 m-es korzete) v6dendcj 6ptiret nincs, ez6rt a
i.ru;':HU;::ffi::#J:iffff1:T "'oiv,i,.or,)u,u rro,r0o7 (x 2e ) Korm rende,et 10 g

Az enged6ly idcjbeli hatdlySt a hatSlyos jogszabdlyoknak megfelercien hatdroztam meg.

;:i,:ilffiilffi;ifiJ:];;ffi"T[,;;:J.::,:lr"ou,, nem mentesrt a Ht 6s annak vesrehajtdsi

Felhlvom az enged6lyes figyelm6t tovSbbd arra is, hogy azenged6lyezett tev6kenys6g folytat6sSra

::::ffi11i:Hf::l:; ;,;g'fffl:?::'"n' 
n''o'a gi Jro i,.a,or. m egs6rt6se eset6n az en sed6, y,

A hatdrozatot a Ht' 12' s (2) bekezd6se alapjdn, a kornyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6sdgi esigazgat6si feladatokat ell5t6 szervek kijerdr6s6r6r szor6 71/201s. (ilr. 30 ) Kormdnyrenderet8iA s (1 ) bek'-e 6s a 9' $ (2) bek'-e alapjdn biztositott jogkorombe n, a kdzigazgatdsi hat6sdgi erjdrds 6s
;il:,tT:.1liffiXi::,'#1"Toto 2oo4 evi cXL torv6nv 1Ket1ir s r,) bek es 72 g (1)

Tajekoztatasul kcjzlom' hogy a Ft5osztalyon 2017. dprilis 12. napiatol 2017.6prilis 1g. napjSiga Ket. 172. S n) pontja szerinti izemzavar dllt fenn, melyre tekintettel ezen id6szak napjaia 33. g (3) bekezd6s g) pontja arapjdn azigyint'zbsi hatdrid6be nem sz6mitanak be.
Az eliaras - Ket' 153' s 2' pontja szerinti- eljSrSsi kolts6g6t (azigazgatEsi szolg6ltatasi dij cisszeg6t) akornyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6s:igi erjS16sok igazgatSsi szor95ltat5si dijai16l sz6r61412015' (lll' 31') FM rendelet 1' szSm( mell6klet 4.6. es pontja arapjiin dflapitottam meg, viser6s6rcjr aRenderet 5 s (3) bekezd6se arapjSn renderkeztem.

A jogorvoslatijogr6l a Ket' 98' s (1) bek' alapi5n, aiogorvosrati erjdrds igazgatdsi szorgdrtatdsi drjdr6r akornyezetv6delmi' term6szetv6delmi hat6sSgi erjSrSsok igazgat6si szorgSrtat5si dijair6l szol6
;:';J.::..lil;:1,5h:T::H'd'-il;,'"rle*r"t'+io"''i; arapjdn, varamint a Renderet 2 s (s)
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Jelen hat6rozatomat a

7l2OoO. (V. 18.) KoM

nyilv6ntart6sban.

Miskolc, 2017. 1Prilis 27 .

A hatdrozat kozles6rcil a Ket. B S (1) bek.-e alapj6n int6zkedtem.

rendelet rendelkez6sei alapj6n rogzitem a kornyezetv6delmi hat6s6gi

Kapidtk:

1. NHSZ Miskolc 6s Hulladekgazd6lkod6si Kft.

3527 Miskolc, J6zsef u.65. sz6m + TV

GEON system Kft. 3530 Gorgey A. u. 8. 574 + TV

Borsod Aba0jZemPl6n Korm5nyhivatal Miskolci J6r6si Hivatal

Nepegeszs6gugYi

lratokhoz

- HK (JH05MISKNI) + TV

2.

3.

4.

Dr. Stiber Vivien
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