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BORSOD-ABAOJ-ZEMPLEN MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

- FED 0 9 

MISKOLCI JARASI HIVATALA 

Ogyiratszarn: B0-08/KT/00671-2/2018. 

Ogyintezti: dr. Sas Tibor 

Targy: B0-08/KT/12220-9/2017. 	szamon 	kiadott 

hulladekgazdalkodasi engedely mOdositasa 

engedelyes adatainak mOdositasa 

Hiv. szarn:124889/2018 

Ogyintezajuk: Galyas Szabina 

Melleklet: 	- 

HATAROZAT 

I. 	A MiReHu Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, JOzsef A. u. 65. sz.) 2018. januar 15-en erkezett kerelme 

alapjen a MiReHuKez Miskolci Regionalis Hulladekgazdelkodasi KozszolgeltatO Nonprofit Kft. 

(3518 Miskolc, Erenyo u. 1.) reszere a BO-08/KT/12220-9/2017. szarnon kiadott 

nem veszelyes hulladekok gytijtesere 

vonatkozo 

hulladekqazdalkodasi enciecielvt 

az alabbiak szerint 

modositom: 

A hatarozat rendelkezO reszenek 11.1. pontjaban szereplo engedelyes adatait tOrlom, helyCikbe az 

alabbiakat rOgzitem: 

Az engedelyes adatai: 

Engedelyes neve: 	 MiReHu Nonprofit Kft. 
Szekhely: 	 3527 Miskolc, Jozsef A. u. 65. 
Cegjegyzekszarn: 	 05-09-026023 

KUJ szam: 	 103 165 710 

KSH azonositO: 	 24676658-3821-572-05 

Telephely: 	 3594 Hejapapi, 073/6. hrsz. 

KTJ szarn: 	 102 723 758 
Telepengedely szarna: 	14086-3/2013. (Mezocsati KOztis Onkormanyzati Hivatal Jegyzoje) 

Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztaly 
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36.46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

E-mail: komyezet.fo.miskolceborsod.nov.hu   
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II. A BO-08/KT/12220-9/2017. szamon kiadott alaphatarozatom egyebekben valtozatlanul ervenyes. 
Jelen hatarozatom kizarolag a BO-08/KT/12220-9/2017. szamon kiadott alaphatarozattal egyutt 
ervenyes. 

III. Jelen hatarozat ellen — a kezhezveteltel szarnitott 15 napon beltil — a Pest Megyei Kormanyhivatal 
Kernyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyanak (1016 Budapest, Meszaros u. 58/a.) 
cfmzett, de a Borsod-Aba6j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala 
KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyahoz (tovabbiakban: Hivatal) 2 peldanyban 
benyOjthatO fellebbezesnek van helye. 

Fellebbezni csak a megtarnadott dontesre vonatkozaan, tartalmilag azzal kbzvetlen01 OsszefUggi5 
okb61, illetve csak a dOntesbOl kOzvetlenUl adOdO jog- vagy erdekserelemre hivatkozva lehet. 
A fellebbezest indokolni kell. A fellebbezesben csak olyan Oj tenyre lehet hivatkozni, amelyrOl az 
elsofok0 eljarasban az Ugyfelnek nem volt tudornasa, vagy arra Onhibajan kivUl eso ok miatt nem 
hivatkozott. 

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 10.000,-Ft amelyet a Magyar Allamkincstarnal 
vezetett 10027006-00335656-00000000 szam0 eloiranyzat-felhasznalasi szamlara kell — a 
befizetes kazlemeny rovataban az Ogyiratszam megadasaval — atutalni, es az atutalasi megbizast 
(annak hiteles masolatat) a Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztaly reszere meg kell 
kUldeni. 

INDOKOLAS 

A Borsod-Abailj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kernyezetvedelmi es 
Termeszetvedelmi Foosztalya a BO-08/KT/12220-9/2017. szamon kiadott hatarozataban 
hulladekgazdalkodasi engedelyt adott a MiReHuKOz Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi 
KOzszolgaltato Nonprofit Kft (3518 Miskolc, Erenyo u. 1.) reszere a 3594 Hejapapi, 073/6 hrsz. alatti 
telephely vonatkozasaban nem veszelyes hulladekok gyiijtesere 
Az Engedelyes 2018. januar 15. napjan erkezett beadvanyaban tajekortatta a kernyezetvedelmi 
hatosagot arrol, hogy adataiban (neveben, szekhelyeben) valtozasok kovetkeztek be. 
Az engedelyes neve: MiReHu Nonprofit Kft., szekhelye: 3527 Miskolc, JOzsef. A. u. 65. sz. 

A hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilvantartasba vetelerol, valamint hatOsagi engedelyezeserol 
sz6I6 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdese szerint ha a hulladekgazdalkodasi 
engedely vagy a minasitesi engedely (a tovabbiakban egyutt: engedely) jogosultjanak — a 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget nem erinto — adataiban az engedelyben 
meghatarozottakhoz kepest valtozas kovetkezik be, az engedely jogosultja a valtozast — annak 
bekovetkezesetol szarnitott 15 napon beliji — a kOrnyezetvedelmi hatosagnak bejelenti. A 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget &into valtozast az engedely jogosultja elazetesen kOteles 
bejelenteni. A bejelentes alapjan a kornyezetvedelmi hatosag az engedelyt modositja. 
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A hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny 79. § (4) bekezdese kimondja, hogy a kOrnyezetvedelmi 

hatOsag a hulladekgazdalkodasi engedelyt, valamint a nyilvantartasba vett adatokat m6dosithatja vagy 

visszavonhatja. 

A kOrnyezetvedelmi hatosag altal megvizsgalt CegkOzIOny I. kOtet (2017. december 30.) altal kOzelt 

Miskolci TOrvenyszek CegbirOsaganak Cg. 05-09-026023/42. szarn0 vegzese tanusaga szerint a 

valtozasok idOpontja: 2017. december 19. valtozasok bejegyzesenek idOpontja: 2017. december 28. 

A kOrnyezetvedelmi hatOsag a bejelentes es a Miskolci Tervenyszek CegbirOsaga Cg. 05-09-026023/42. 

szarnO vegzese alapjan madositotta a BO-08/KT/12220-9/2017. szamon kiadott, nem veszelyes 

hulladekok gyujtesere vonatkoz6 hulladekgazdalkodasi engedelyt. 

Hatarozatomat a hulladekr61 sz6I6 2012. evi CLXXXV. tOrveny 79. § (4) bekezdese, a kOrnyezetvedelmi 

es termeszetvedelmi hatOsagi es igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijeloleserol szolo 

71/2015.(111. 30.) Kormanyrendelet 9. § (2) bekezdeseben valamint a 8/A. § (1) bekezdeseben biztositott 

jogkeremben, az altalanos kOzigazgatasi rendtartasrol sz616 2016. evi CL. tv. (Akr.) a 80. § (1) 

bekezdese es 81. § (1) es (4) bekezdese szerint eljarva hortam meg. 

A jogorvoslat lehetOsegrol az Akr. 116. § (2) bekezdese es a 118. § (1)-(3) bekezdese alapjan, a 

fellebbezes illetekevel kapcsolatban az illetekekrOl sz616 1990. evi XCIII. tOrveny mellekletenek XIII/2/a) 
pontjaban foglaltak figyelembe vetelevel adtam tajekortatast. 

Miskolc, 2018. februar 7. 

Dr. Stiber Vivien 

jarasi hivatalvezetO neveben es megbizasabol 

Dr. Sza orOdjuk Katalin 

osztalyvezeto 

Kapjak: 

1. . MiReHu Nonprofit Kft. 3527 Miskolc, J6zsef A. u. 65. sz.+ tertiveveny 
2. Borsod - Abauj - Zemplen Megyei Kormanyhivatal MezOkOvesdi Jarasi Hivatala 

Nepegeszsegugyi Osztaly 

3400 MezOkOvesd, Morvai J. u. 1. + TV — HK (JHOSMEZONI) 
3. Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei KatasztrofavedelmilgazgatOsag 

3525 Miskolc, Dozsa GyOrgy Ot 15. — HK (BAZMKI) 
4.-5. Iratokhoz 
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