
/164 33420/(2 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA 

 

Ügyiratszám: 80-08/KT/06748-10/2019. 

Ügyintéző: Karlowits-Juhász Tamás 
Tárgy: MiReHu Nonprofit Kft. (Miskolc) részére 

nem veszélyes hulladékok elökezelésére 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

Hiv. szám: 159497/2019. 

Melléklet: 

HATÁROZAT 

I. A MiReHu Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 65.) — továbbiakban engedélyes — 

kérelmének helyt adok és részére a 11.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok  

előkezelésére 

vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.  

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői 

Az engedélyes azonosító adatai 

Neve: 

KSH azonosító: 

Székhely: 

KÜJ: 

Telephely: 

KTJ: 

Telepengedély—

nyilvántartási száma: 

MiReHu Nonprofit Kft. 

24676658-3821-572-05 

3527 Miskolc, József Attila u. 65. 

103 165 710 

3527 Miskolc, József Attila u. 65. 

102 784 391 

21/2013. (Nyékládháza Város Önkormányzata Jegyzője) 
Az igazolás ügyiratszáma: 1101-2/2018 

2. 	Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek  

Megnevezése előkezelés (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 
7. pontjának megfelelően). 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
3530 Mi5KOIC, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

E-mail. komvezerfo.miskolc(aborsod.wv.hu  
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Elökezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző  előkészítő  

művelet. 

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek 

felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint: 

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez 

a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző  előkészítő  műveleteket, mint 

például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, 

pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés); 

A hasznosítást megelőző  előkészítő  művelet azonosító kódja a hulladékgazdálkodási 

tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint: 

E02 — 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) ; 

E02 — 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás): 

Területi hatálya az engedélyes 3527 Miskolc, József Attila u. 65., 4752/3. hrsz alatti telephelye. 

3. Hulladéktípus és -mennyiség (kizárólag a hatjegyű  kódszámmal megjelölt) 

Azonosító 
kód Hulladék megnevezése Mennyiség 

[t/év] 

15 
CSOMAGOLÁSI 	HULLADÉK; 	KÖZELEBBRŐL 	MEG 	NEM 
HATÁROZOTT 	FELITATÓ 	ANYAGOK 	(ABSZORBENSEK), 
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 
csomagolási hulladékot) 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 750 

20 

TELEPÜLÉSI 	HULLADÉK 	(HÁZTARTÁSI 	HULLADÉK 	ÉS A 
HÁZTARTÁSI 	HULLADÉKHOZ 	HASONLÓ 	KERESKEDELMI, 
IPARI 	ÉS 	INTÉZMÉNYI 	HULLADÉK), 	IDEÉRTVE 	AZ 
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 
20 01 01 papír és karton 3 330 

20 01 39 
Műanyagok köréből az adathordozók (CD, DVD, floppy disk, fóliák 
stb.) 80 

Az előkezelhető  nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 4 160 t/év, 

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása 

Engedélyes a 3527 Miskolc, József Attila u. 65., 4752/3. hrsz. alatti telephelyén a határozat 11.3. 

pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelésével (iratmegsemmisítés) 
foglalkozik. 

Engedélyes tárgyi telephelyét Nyékládháza Város Önkormányzata Jegyzője, 1101-2/2018 számú 

iratában, 21/2013. számon nyilvántartásba vette. 
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A telephely közúton megközelíthetö, közműhálózata teljes körű, kerítéssel körbekerített, zárható 

kapuval ellátott.  

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, 

engedéllyel rendelkező  szervezetek, illetve külön engedély birtokában engedélyes szállítja be. 

Mérlegelést (hídmérleg) követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, 

valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére. 

Engedélyes telephelyén a hulladékok előkezelésig történö előzetes tárolása egységes és 

egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott 2300 m2  alapterületü bálatároló csarnokban, illetve a 

tárolószín előtt egybefüggő, aszfaltozott területen bálázva vagy konténerekben történik. 

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya B0-08/KT/06763-8/2019. számú 

határozatával jóváhagyta.  

A hulladékot előzetesen válogatják, majd a kezelésre feladott hulladékot az EBA Central 5240 S 

iratmegsemmisítő  gép 11,8 mm-es mérettartományra darálja le. A gép gyakorlati teljesítménye 

1 tonna/óra. 

A hulladékok előkezelése (válogatása, aprítás) fedett, betonozott csarnoképületben folyik. 

Engedélyes a hulladék elékezelési tevékenységének irányítására szakirányú végzettséggel 

rendelkező  alkalmazottat foglalkoztat. 

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak 

foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján megoldott. 

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik. 

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban 

(haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki 

eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását 

és a környezeti elemek szennyezését. 

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:  

1 db EBA Central 5240 S típusú nagyteljesítményű  iratmegsemmisítő  gép; 

1 db 	hídmérleg; 

rakodógépek; 

tároló edényzetek (120 liter) és zsákok (big-bag) 

5. 	A telephely bezárásának feltételei 

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 

60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci 

Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának. 
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A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése 

során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított 

szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat. 

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetönek be kell mutatnia a működés 

következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

megállapítja az esetlegesen elvégzendő  vizsgálatok körét és a további teendőket. 

Amennyiben a telephelyre vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély nem kerül 

meghosszabbításra, a telephelyen lévő  hulladékokat 60 napon belül át kell adni azok átvételére 

feljogosított szervezetnek. Ugyanezen határnapig teljesíteni kell a harmadik bekezdésben foglalt 

kötelezettséget is. 

III. 	Előírások 

1. 	A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai 

a.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:  

Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat 11.3. pontjában meghatározott 

nem veszélyes hulladékoknak a 11.2. és 11.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő  
előkezelését (válogatását, aprítását) lehet végezni.  

A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének 
lehetöségét. 

A hulladékok telephelyre történő  szállítását - amennyiben jogszabály ettől eltérö szabályokat 

nem állapít meg - kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely 

rendelkezik a hatáskörrel rendelkezd környezetvédelmi hatóság hulladékazonosító kód szerint 

azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával. 

Az átvételi követelményeket nem kielégítő  hulladékok átvételét meg kell tagadni. 

A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.  

A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
előkezelési müveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben 

sem) a környezetet. 

Havária esetén a beadványban szereplő  havária terv szerint kell eljárni! 

- A telephelyen a hulladékok elözetes tárolása és kezelése - a kórnyezet károsítását megelőző, 
szennyezését kizáró módon - a 11.4. pontban részletezett módon történhet. 

- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Föosztálya által B0-08/KT/06763-8/2019. számon 

kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

A hulladékok előzetes tárolására, előkezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő, 
veszélyességi jellemzővel rendelkező  szennyezőanyagot, azonnal össze kell gyűjteni és a 
továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni. 
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- Engedélyes köteles az átvett hulladékok elökezeléséröl, illetve engedéllyel rendelkező  további 

kezelö részére történő  átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen 

felhalmozni tilos! A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok (előkezelésre átvett, elökezelt, 

bálázott) mennyisége nem haladhatja meg az 5 tonnát. 

Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén - átvételt követően - legfeljebb 

1 évig tárolhatóak. 

A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő  
elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell. 

- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a 11.4. pontban részletezett 

kezelési műveletek (válogatás, aprítás) végezhetök. 

- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra 

feldolgozhatóságát. 

- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő. 

- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó 

környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő  müszaki állapotú 

gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. 

Fokozott figyelmet kell fordítani a működő  gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres 

ellenörzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. 

- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek müszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. 

Az üzemszerű  tevékenység során keletkező  hulladékok számára a vonatkozó hatályos 

jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő  gyűjtőhelyet kell biztosítani. 

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező  hulladékok - amelyek körét a 

hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg -

gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos 

jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

A tevékenység során keletkező  veszélyes hulladék birtokosa - a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletben meghatározottak alapján - köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a 

tevékenység végzése során keletkező  veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni 

mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelönek át nem adja. 

- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a 

kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló 

gyűjtőedényben kell gyűjteni. 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg 

kell győződni az átvevő  vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással 

történő  ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a 

hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM 

rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő  
dokumentumok meglétéről gondoskodni kell. 
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- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé 

juttatni! 

A hulladékgazdálkodási tevékenység környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg az 

MSZ 13-111-85 sz. szabvány 3.2. pontja szerinti - maximálisan megengedhető  - 70 dB értéket 

a telephely telekhatárának vonalában, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint 

értékelve. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesitménye nem haladhatja 

meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket. 

A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon 

4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PMI)  terhelést. 

- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő  munkagépek üzemelhetnek, melyek 
alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak. 

A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával 

meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást. 

A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető  legkevesebb 
légszennyező  anyag kibocsátással történjen. 

A telephelyen a hulladék előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz 

légszennyezést ne okozzon. 

A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, 

hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. 

Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az 

engedélytöl eltérő  tevékenységnek minősül. 

Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az 

esetlegesen keletkező  tüz eloltásáról. 

Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető  káresemény történik, akkor a 

környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. 

Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett 
intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve 
tájékoztatást adni. 

A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről 
engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles. 

- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell 
kijelölni. 

A hulladék elökezelési tevékenységet végző  munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és 
egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és 
személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény 

bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan. 
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Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell 

a teljes körű  hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági 

ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket. 

Így különösen: 

- az előkezelés helyszínére érkező  szállítmányok azonositása (dátum, fuvarokmányok, 

szállító, hulladékátadó megnevezése, azonosító kód, mérlegelési jegy stb.); 

az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja; 

- az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg]; 

az előkezelés időtartamához hozzárendelhető  meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek; 

- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és 

időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések; 

a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, 

mentesítés stb.); 

a hatósági ellenőrzések időpontjai, megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések. 

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, 

és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhetö. 

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kőtelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

alapján nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani. 

A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kell végezni. 

Az adatszolgáltatási kötelezettségének - az átvett, illetve a tevékenysége során keletkezett 

hulladékok kapcsán - évente, a tárgyévet követő  év március 1. napjáig kell eleget tennie. 

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte 

mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. 

A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező  által végzendő  hulladékgazdálkodási 

tevékenységre (előkezelés) ki kell terjednie. 

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezet-

védelmi jogszabályba ütköző  magatartásáért. valamint a tevékenységével okozati 

összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy 

környezetkárosításért teljes körű  felelősséggel tartozik. 

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles 

a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. 

A tevékenység év közben történő  megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell 

megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő  30 napon belül. 

b.) Közegészségügyi hatáskörben: 

- A 3527 Miskolc, József Attila u. 65. alatti telephelyen az egészségügyi kártevők (rovarok és 

rágcsálók) elleni védekezésről gondoskodni kell, ezért szükség szerint, de legalább évente 

2 alkalommal rovar- és rágcsálóirtást kell végezni 

• 
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- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni 

kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. 

2. 	A Borsod-Abaúl-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/5732-1/2019. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában tett előírásai:  

A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell 

tartani. 

Törekedni kell a tevékenység helyszínén a területre hulló csapadékvizek szennyeződésének 

megelözéséről, a tevékenység során a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem 

kerülhet. 

- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín 

alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről az 

Igazgatóságunkat azonnal tájékoztatni kell. 

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes szakirányú 

végzetséggel rendelkező  alkalmazottja készítette 2019. év május hónapban. 

1. A hulladékgazdálkodási engedély 2024. iúlius 31-iq  hatályos. 

2 A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő  más jellegű  tevékenység 

végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

3 A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben: 

az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt 

megszünteti, 

- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, 

szennyezésével, károsításával jár, 

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben: 

az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, 

megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező  a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett 

és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, 

- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő  módon 
gyakorolja, vagy 

az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza. 

4. Amennyiben az engedély rendelkező  részének II. fejezetében rögzített adatokban, 

technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, 

illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a 
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályának bejelenteni. 

V. 	Jelen határozat ellen — a kézhezvételtől számított 15 napon belül — a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) 

címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához elektronikusan benyújtható fellebbezésnek 

van helye. 

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60 000,— Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú 

előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő  
okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső  ok miatt nem 

hivatkozott. 

Fellebbezés hiányában a határozat, a közléstől számított 16. napon — külön értesítés nélkül —

véglegessé válik, 

INDOKOLÁS 

A MiReHu Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 65.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán, 2018. év 

május hó 31. napján előterjesztett kérelmében nem veszélyes hulladékok előkezelésének 

engedélyezését kérte. 

A kérelmező  a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 120 000,— Ft igazgatási szolgáltatási 

díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére megfizette, az átutalást igazoló 

bizonylatot kérelméhez csatolta. 

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonositó adatait, a 

tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni kívánt 

hulladékok körét, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi 

feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, 
valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését. 

A beadvány és kiegészítése — egyebek mellett — mellékletként tartalmazza az alábbiakat: 

a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait, 

a pénzügyi eszközök igazolását, 



10 

Nyékládháza Város Önkormányzata Jegyzője által, 1101-2/2018. számon kiadott igazolás 

másolatát, mely szerint az engedélyes 3527 Miskolc, József Attila u. 65. szám alatti telephelyét 

21/2013. számon nyilvántartásba vette; 

foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés másolatát; 

- igazolást, mely szerint az Engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel; 

- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a 

munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő  álláskeresök alkalmazási lehetöségének 

figyelembevételéről tett nyilatkozatait; 

engedélyes környezetszennyezési kárfedezettre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének 

másolatát; 

az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét. 

A kérelemben foglalt — a Ht. 2. § (1) bek. 7. pontja szerinti — hulladékgazdálkodási tevékenység a 

Ht. 62. § (1) bek.-e értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött 

tevékenység. 

Az eljárás során az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján —, mivel az Ákr. 55. § (1) bek. ill. a 

környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (Ill. 30.) Kormányrendelet 31. § (3) bek.-e. illetve 8. számú melléklet II. táblázatának 2.B. pontja 

tárgyi eljárás esetében kötelező  szakhatóság bevonását írja elő  — az Ákr. 43. § (1) bekezdésében 

meghatározott határidőn belül — 2019. év június hó 6. napján. BO-08/KT/06748-3/2019. számon függő  
hatályú határozatot hoztam. 

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséröl szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel. 

Az eljárás során 2019. év június hó 6. napján kelt, B0-08/KT/06748-4/2019. számú végzésben 

megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 

35500/5732-1/2019. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a 

határozat rendelkező  részének 111.2. pontja tartalmazza. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc) 35500/5732-1/2019. ált. számú állásfoglalásában 

indoklásul előadta az alábbiakat: 

„Az előkezelési tevékenységet a 3527 Miskolc, József Attila u. 65. szám alatti irat- és 

adathordozómegsemmisítő  csarnokban kívánják végezni. 

A telephely a József Attila utca és a Sajó szigeti út által határolt, Sajószögnek nevezett területen fekszik, 

mely Miskolc város ipari-gazdasági övezetéhez tartozik. A telephely közüzemi víz, szennyvíz, villamos 

csatlakozással, továbbá csapadékvíz elvezetéssel ellátott." 

Hatóságunk nyilvántartása szerint a Miskolc 4752/2 hrsz.-ú ingatlan vízbázis hatályos határozattal kijelölt 
védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint. „A felszín alatti víz 

állapota szempontjából érzékeny területeken levő  települések besorolásáról" szóló 27/2004. (X11. 25.) 
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KvVM rendelet szerint Miskolc település területe „fokozottan érzékeny" „kiemelten érzékeny" felszín alatti 

vízminőség védelmi kategóriába tartozik. Előírásaink betartása esetén hatóságunk hatáskörébe tartozó 

szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Az előírásaimat a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek 

védelméről szóló 219/2004. (V11. 21.) Korm. rendelet alapján tettem. 

A szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31.§ (3) bekezdése, valamint a 

8. számú melléklet II. táblázat 2. pontja értelmében és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő  indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 

és az 1. melléklet 19. táblázat 62. és 63. pontja alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg. 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. 

pontja állapítja meg." 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8. melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a 

környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a 

közegészségügyi szakkérdés is. 

Fentiekre tekintettel 2019. év június hó 6. napján kelt, B0-08/KT/06748-5/2019. számú feljegyzésben 

megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Hatósági 

Főosztály Népegészségügyi Osztály (Miskolc) - közegészségügyi szempontú - szakmai véleményét. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztály (Miskolc), 2019. év június hó 14. napján kelt, BO-08/NEO/03961-2/2019. 

számú szakmai véleményében - közegészségügyi szempontból - a hulladékgazdálkodási engedély 

kiadása ellen kifogást nem emelt. A közegészségügyi szempontból tett előírásait a határozat rendelkező  
részének III.1.b. fejezetében szerepeltettem. 

Előírásai alapjául a következő  jogszabályi előírások szolgálnak: 

„Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásaira vonatkozóan a fertőző  betegségek és 
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet 36. § és 39. §-aiban és a 4. számú mellékletében foglaltak az irányadóak, melyek szerint 

települési szilárd hulladék kezelésével foglalkozó telepeken az ott meghatározott egészségügyi kártevők 
vonatkozásában évente két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni. 

A veszélyes vegyi anyagok/keverékek vonatkozásában a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet előírásait kell betartani." 

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítéltem meg, hogy a 
kérelmező  biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok 

környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek. 
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Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó 

hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes 

hulladékok előkezelése környezetvédelmi érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a 

hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam. 

Földtani közeg védelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg: 

A telephely közüzemi víz, szennyvíz, villamos csatlakozással, továbbá csapadékvíz elvezetéssel ellátott. 

A kezelést végző  személyzet szociális feltételeit a telephelyhez tartozó kiszolgáló épületek biztosítják. 

A MiReHu Nonprofit Kft. (Miskolc), Miskolc, József Attila u. 65. telephelyen nem veszélyes hulladékok 

kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése - a benyújtott dokumentáció alapján -

földtani közeg védelmi érdeket nem sért.. 

Zajvédelmi szempontból az alábbiakat megállapítottam meg: 

A telephelyen a hulladék előkezeléshez nagy teljesítményű  iratmegsemmisítő  gépet alkalmaznak zárt 

csarnokban. 

A legközelebb lévő  védendő  lakóház, mintegy 500 méter távolságra helyezkedik el a telephely határától. 

A telephely zajkibocsátási hatásterületén nincs védendő  lakóépület. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése környezeti 

zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az alábbiakat megállapítottam meg: 

A telephely (4752/3 hrsz.) a József Attila utca és a Sajószigeti út által határolt területen fekszik, mely 

Miskolc város ipari-gazdasági övezetéhez tartozik. 

Levegötisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő  
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg. 

Az engedély idöbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg. 

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási 

jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.  

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására 

vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, 
annak időbeli hatálya alatt is visszavonható. 

A határozatot a Ht. 62. § (1) bek.-e alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 

8/A § (1) bek.-ben és 9. § (2) bek.-ben biztositott jogkörömben, Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és 
(4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg. 

Az eljárás — Ákr. 124. §-a szerinti — eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséröl a 

Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem. 
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A jogorvoslati jogról az Ákr. 112. §-a, 116. § (2) bekezdése és a 118. § (1)-(3) bekezdése alapján, 

a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet (Rendelet) 

1. számú mellékletének 5. pontja alapján, a Rendelet 2. § (5) bekezdésének figyelembe vételével adtam 

tájékoztatást. 

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem. 

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 

7/2000. (V. 18.) KÖM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági 

nyilvántartásban. 

Miskolc, 2019. július 23. 

Dr. Stiber Vivien 

járási hivatalvezető  nevében és megbízásából 

Hudák Tlbor 

osztályvezető  
239. 

Járas'  •ti• 

  

Kapiák:  

1 	MiReHu Nonprofit Kft. 3527 Miskolc, József Attila u. 65.— CK (24676658) 

2 	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Miskolci Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 

Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 — HK (JHO5MISKNI) 

3. 	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 

Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 — KÉR 

4 	Borsod Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 — KÉR 

Iratokhoz 



Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező. 

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges 
záradékolás megjelenítését szolgálja. 

A dokumentum elektr 	httelesitett. 
Dátum:2019.07 24 1 	;1-02:00 
Borsod-Abaúj-Zemplem~yei Kormányhivatal 
Hudák Tibor 
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