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HATAROZAT
f'lfnX Kereskedelmi6s X'uvaroz6Kft. (sz€khelye:4032DebrecenPoroszlayit 89.ltZ.
sz.) k6relm6nekhelvt adok, s az iitala353l Miskolc Gibor Aron utca 42, szdm23209t2.
hrsz. alatti telepen gyakorolni kivrint vesz6lyes hutlad6k ryiijt6se, hasznosftisa,
irtalmatlanitisa, nem vesz6lyes hullad6k gyiijt6se, hasznositisa, irtalmatlanitisa
tev6kenysegekre

telepenseddlvt
adok, esez'zelegyidejrilegaz alilbbiadatokkal002212013.
szim alattnvilvintartdsba
@:

Az ipari tev6kenys6gvSgz6!6nek
neve:ELTEX Kereskedelmi
6sFuvaroz6Kft.
Az ipari tev6kenys6gv6gz6j6nek
sz6khelyez4032DebrecenPoroszlayft 89. ll7. sz.
C6giegyz6kszima/Viltalkoz6i igazolyfny szima: Cgi.: 09-09-002333
A telepcime: 3531MiskolcG6borAron utca 42.sz.
Helyrajzi szima: 2320912.
Hasznilati jogcfme: Bdrlem6ny
Ozemeltet6s6nek
id6tartama:H-P:6.00-14.00
6s 14.00-22.00-ig
(k6tmtiszakban)
SZO-V:

zARve
A bejeryz6soka: enged6lykiadrlsa
A bejeryz6sid6pontjaz 2013.05.27.
A telepenv6gzetttelepenged6ly-kiiteles
ipari tev6kenys6g(ek):
- nemveszdlyeshulladdkgyrijt6se,hasznosit6sa,
rirtalmatlanitasa
- veszdlyeshullad6kgyiijtdse,hasznositasa,
iirtalmatlanft6sa

Ugvint€z6shelve:
Hat6s6giF6osztdty
Hat6sigi 6s Ugyf6tszotgdlatiOsztity
Kereskedelmi6sAltalfnos-igazgatisiCsoport

Lev6lcim:3525Miskolc,V6rosh6z
tdr 8.
Telefon: 46/5 12-700,Telefax: 46/5t2-g0l
E-mail:hatosag@miskolcph.hu

az

TevdkenysegdtkizitSlls jogetSstelepenged6ly
birtokriban6s a szakhat6s:igok
riltal
l
el6irtrendelkez6sek
teljesit6s6t
krivet6ente?otreilmegdsgyakorolhatja.
A tevdkenys6g
gyakorl6sasor6nszigorrianbe kell tartani-amunkav6delemrcil
szolo
1993.6vi XCIII. trirvdnyben
foglalteloir6sokat.
Kciteles betartani az Eszak-magyarorszfgi Kiirnyezetv6delmi, Term6szetv6delmi
6s
Vfziigyi Feliigyel6s69 t 1698-4/2013. szimt szakhat6s6
gi hozzajaruliisribanfoglaltakat, mely
szerint:..
A telephelyen kizitrolag olyan tev6kenys6g vfgezheto, amely ,, d ftjldtani
kozeg 6s a felszfn alatti vizek', j6 6llapot6nakbiztons6gbantart6sa6rdek6benmegfelel a 21912004.(VII.2l.) Korm. rendelet 8- 10. g-ban foglalt
kdvetelm6nyeknek.
A tev6kenys6gsor6n a ftildtani kiizegbe, a felszini 6s a felszin alatti vizekbe
szennyez5 anyag nem keriilhet.
A kdzcsatorn6bael6tisztit6s n6lkiil csak kommunrilis szennyvizekvezethet6k.A
kciztizemi szennyvizcsatorn6bavezetett szennyvizek min6sdg6nek ki kell
eldgiteni a2812004.((XII.25.)KvVM rendelet4. szimimelldkletEben foglalt, az
egydbbefogad6baval6 kdzvetettbevezet6seset6revonatkoz6ktiszcjb6rt6f"*"t.
A keletkez6 nem szennyezett csapad6kvizek rendezett 6s 6rtalommentes
elvezet6s6rolgondoskodnikell.
Amennyiben a tev6kenys6gsor6n a ftildtani kdzeget, a felszini vagy a felszin
-lkko,
alatti
vizkdszletet vesz6lyezteto kiiresem6ny t<jrt6nik,
a
ktimyezetszennyezes elh6rft6srir6l az enged6lyes haladdktalanul kriteles
gondoskodni, az esem6nyr<11,
tov6bb6 a tett intdzkeddsekr6l jelent6s
szennyezod6seset6n 12 SrAnbeliil ir6sban - telefaxon 6s e-mailben - 6rtesfteni
kell a Feliigyel6s6get.
A tevdkenysdgsor6n keletkez<ihulladdkokkalkapcsolatban- amelyek k<ir6t a
|6/2001.(VII. 18.) KtiM rendeletl. sz6mrimelldkletehatfurozzameg
- v6gzendo
hullad6kgazddlkod6si tev6kenys6gekr6l (gyrijt6s, sziilitfusra, il6k.r.l6rr.,
hasznosftiisra, rirtalmatlanitisra, tdrt6n<i 6tadrlsa) a vonatkozo jogszab6lyok
el6ir6saiszerint kell gondoskodni,ktiliin<istekintettela hullad6krOiszOto2012.
6vi CLXXXV. tdrv6ny., a v6grehajtdsira kiadott rendeletek, a vesz6lyes
hulladdkokkal kapcsolatos tev6kenysdgek v6gz6s6nek feltdteleirol sz616
9812001.(VI.15.)Korm. rendelet, tovrlbb6 a hulladdklerak6ssal,valamint a
hulladdklerak6valkapcsolatosegyesszab6lyokr6l6s felt6telekr6l sz6lo 2012006.
(IV.5.)KvVM rendeletekjfrrlsokra.
A hulladdkok sz6mrira olyan gytijt<ihelyet kell kialakitani, amely kiz1rja a
kcirnyezetszennyezest,ill. biztositja a szelektiv gytij t6st.
A vesz6lyes6s nem vesz6lyeshullad6kokkezel6sreval6 iltad6saeset6nmeg kell
gy6z(5dniaz iltvevo kezeldsrevonatkoz6 6tv6telijogosultsrlg6r6l.
Tilos a vesz6lyeshullad6kota telepi.il6sivagy az egyebnem vesz6lyeshullad6k
kiiz6 juttatni!
A keletkezetthullad6kok lerakiissaltrirt6n6 iirtalmatlanitdsfuraval66tad6saeset6n
vizsg6lni kell a hullad6klerak6ssal,valamint a hullad6klerak6valkapcsolatos
egyes szabdlyokr6l6s felt6telekrol sz6lo 2012006.(IV.5.) KvVM rendeletben
meghat6rozott alapjellemzdsi kcitelezetts6get,sziiks6g eset6n a megfelelo
dokumentumokmegl6t6r6lgondoskodniakell.
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A hulladdkoktelephelyenbeliili mozgisht,ideiglenest6rol6setrigy kell vegez;rri,
hogy azok difflzl6gszennyez6st
ne okozzanak
A hulladdkg\ ptgrhelyen beliili mozgatisittcsakmegfelel6miiszakidllapotria
k6rnyezetvedelmi
el6ir6sokatkiel6git6g6pekkellehetvdgezni.
A hullad6kkezeldsitevdkenysdgetfgy kell vdgezni, hogy a kdrnyezet
szennyez6s
e kizirt legyen.
A veszdlyes6s nem veszdlyeshulladdkokkalkapcsolatosadminisztraci6s
kdtelezettsdgeknek
a hulladdkkalkapcsolatosnyilvr{mtartrlsi
ds adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6gekr6l
(XIL29.) Korm. rendeletszerintkeii eleget
sz6l6 44012012.
tenni.
6gi hozzfijimkisom- a jogszabrllyban
meghat6rozott
f9t!iv9m a figyelmet,hogy a szakhat6s
kivdtelektdleltekintve- hulladdkgazdrilko-cftisi
tevlkenyslgvlgzlserenem jogosit fel.
A hullad6kr6lsz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv€ny13-16.g-a szerint,
hulladdkgazd6lkod6si
tevdkenysdgkizin6lag a kdrnyezetvedelmi
hat6s6gengeddlydvel,nyilvrintartiisbav6tel6vel
v6gezhet6.
Felhivom tovdbb a figyelmdt, ho_sy az engeddly n6lktil vdgzett
tev6kenysdg a
hulladdkgazd6lkodrisi
birs6gmdrtdkdr6l,valamintk]szabasrinak
dsmegallapitrisrinak
m6djrir6l
sz6l627l/2001.(xII. 21.)Korm.rendeletalapj6nbirs6ggalsrijthat6.
A szakhat6srigi
allSsfoglaftis
ellen 6n6ll6 fellebbezdsnek
nincshelye,a jelen 6llisfoglalis az
tigy drdemdbenhozott hathrozat,ennek hiriny6banaz --J-----eljwist tn.gr"-tint t6 v6gz6s elleni
fellebbezdsben
trimadhat6meg. "
A. Borsod-AbarnjlZempl6nMegyei Kormfnyhivatal Miskolci
Jdrisi Hivatal J6r6si
N6peg6szs6giiryilntfizete IV-R-(iIs/026s0-3/2b13.sz6mon
kdzeg6szs6gtigyi
szempontb6l
szakhat6sdgi
hozz6jirul6s6ban
foglaltakat,mely szerint:,,
-

miikdd6se soriin k0teles a nemdohrinyz6kv6delm€r6l 6s
a dohrlnyterm6kek
fogyaszttisrinak,
forgalmazris6nak
egyes sLabillyair6tszoio rqtq. 6uixLII. Tdrv6ny
el6friisaitbetartani,
- a teleptil6s szil6rd 6s
folydkony hullad6kkal kapcsolatos k6zeg6szs6giigyi
k0vetelm6nyekr6lsz6l616/200-2
0v:10.) EuM rerldelet3. $ (2) bekezddse
alapj6na
g6pi 6s egy6b eszkdzdktrirol6teriilet6netrdgcs6[6es rovannentesit6s6t
sziiks6g
szerint,de legaldbbdventeel kell vdgezni.
szakhat6srigirilLisfoglal6som
ellendn6ll6j o-gorvoslatnak
hglyenincs.,,
Felhivoma telepengeddly
jogosultjdnakfigetmdt, hogt: l
*ryitu,intartdsban
- a telepengeddly megadtistit
kt;1et6-eno
szerepl7 adatokban
bekavetkezett
vdltozdsthaladdhalanul,frdsban"kitelesbeieletiteni-oirlg,rorrt
;
- az ipari tevdlrenysdgmegsziintetisdt
lfiteles a md,gszfrndst
l<)vet6enhqladdktalanul
bejelenteniajegtzfinek,egben a telepengeiAry,
trQ"i.
etjar{sl kdltsdg5'000'- Ft igazgatdsiszolg6ltat6si
dij, rryrelyet
$z
azgrrgxKereskedelmi 6s
Fuvaroz6Kft. visel.
I
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Ahatitrozatellena k6zhezv6telt6l
sz6mftottl5 naponbeliil a Borsod-Abauj-zemplenMegyei
Kormdnyhivatalhoz
(3525Miskolc,Ydroshfnt6ri. sz.) cimzett,Miskolctvtegyei
Jogf V6ros
Polg6rmesteriHivatal Hat6srigiFSoszt6lyonbenyrijtand6,6.000.Ft-os igazgatasi dijjal
ellStottfellebbez6ssel
lehetdlni.

INDOKOLAS
ELTEX Kereskedelmi6str'uvaroz6Kft. (szdkhelye:4l32Debrecenporoszlay
fit gg.l/7.
s.z')2013'05.2-7.
napjfintelepenged6ly
iriinti kdreimetnyrijtott be a 3531 Miskolc G6bor
Aron utca 42. sz- s2am,2320912.
hrsz.alattgyakorolnikiuantvesz6lyes
huiladdkgyiijt6se,
hasznosftdsa,rirtalmatlanitfsa, nem. vesz6lyes hullad6k gyiijt6se,
hasznosft6sa,
:{rtalmatlanftrisa v6gz6sdre, melynek kapcs6n helyszini "szernldvel
egybekot<itt
telepenged6lyez6si
elj6rrlslefolytatds6rakeriilt sor.
A k6relemiigydbenfelkdrtiik a Borsod-Abaij-ZempldnMegyei Kormrlnyhivatal
Miskolci
J6r6si Hivatal Jrinisi N6peg6szs6giigyilitdzetli, uuta--int az ErrJ--ug
yarorsz1gi
Ktirnyezetvddelmi'
Term6szetv6delmi
6J Viztigyi Felrigyelos6get
szakhat6s6gi
6ll6sfoglali's
kialakitrisa
c6lj6b61.
A Borsod-Abafii-Zempl6nMegyei Kormr{nyhivatal Miskolci Jdrrisi Hivatal
Jr{rrisi
N6peg6szs6giigyi
Int'zete a IV-R-018/02650-3/i013.szitm:]u
szakhat6s6gi
rllldsfoglalisfut
az
al6bbiakkal
indokolta:,,
Az ELTEX Kereskedelmi6s Fuvaroz6Kft. 3531 Miskolc, G6borAron u. 42.
sz. alatti
telephely6n2013.m6jus3l-6n megtartotttelepenged6lyezdsi
helysziniszemldnHat6s6gom
rdsztvett.
A helyszini szemle sor6n Hat6silgom iital felvett jegyzcik<inyvben
rrigzitettek alapj6n
meg6llapft6st
nyert, hogy a telep a higi6nds6s eg6szsEgv6delmi,
az iviviz minOsegi,a
telepiildsi szilfird 6s foly6kony hullad6kkal kapcsolatoskrizeg6szsdgiigyi,j6rvrinyiigyi
vonatkoz6sriktivetelmdnyeknek,valamint a k6miai biztonsdgrarronutt-O iogrruUatyi
el6fr6soknak
megfelel.
Az ELTEX Kereskedelmi6s Fuvaroz6Kft. Az Allami N6peg6szs6gtigyi
6s Tisztiorvosi
Szolgrllategyes kozigazgatrisielj6r6sai6rt6s igazgatirsijellegri t olgaiitasaidrt fizetend6
dijakr6l szol6112009.
(I.30.)EiiM rendelet1. g, Z. S,er l. sz6mrimell6kletealapjhna 19.400
Ft. Igazgat6siszolgdltat6si
dijat befizette.
Fentiekretekintettelszakhat6silgihozzi$ildiisomat a rendelkezor1szbenfoglaltak szerint
megadtam.
A szakhat6s6gi
megkeres6s
2013.mrijus30-6ndrkezettIntdzetemhez.
Az iigyint6zdsi
hatdridoleteltdnek
a napja:2013.jrinius14.
Szakhat6sdgi
6ll6sfoglalisomataz 5712013.(X.
27.) Korm. rendelet4. $-a, az Allami
N6pegdszs6giigyi
ds Tisztiorvosi Szolgftlatrol,a ndpeg6szsdgiigyi
szakigazlatrisifeladatok
ellritiisrir6l,valamint a gy6gyszer6szeti
iilamigazgatasiszerv kijel<il6sdrotJzOtO323/2010.
(XII.27.) Korm.rendelet4.$ (5) bekezddsdben,
19. g (1) bekezd6sdben,
valamint3. szitmu
mell6klet6ben
foglaltakalapjrinhoztammeg.
A szakhat6srigi
6lkisfoglaldsalapjdulakijzigazgat6si
hat6s6gielj6r6s6s szolgriltat6s
iiltal6nos
szab6lyair6lsz6l6 2004.6vi CXL. tdrvdny(Ket.) 44. g (6) bekezd6se,
vJamint 72. g (1)
bekezd6se
szolg6lnak.
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Az 6n6ll6jogorvoslatlehet6sdgdt
a Ket. 44. $ (9) bekezddse
alapjrlnzimamki, a szakhat6s6gi
6ll6sfoglal6saz els6 fokon eljar6 enged6lyez6
hat6s6g6ltal kiadott drintdselleni jogorvoslit
keret6bentrlmadhat6meg."
41 Elzak-maryarorsaigi Kdrnyezetv6delmi,Term6szetv6delmi6s Viziigyi Feliigyet6s6g
a I 1698'4/2013-sz6m:fszakhat6sdgi
6ll6sfoglalas6t
az al6bbiakkalindokolta:,,
Miskolc MegyeiJogriVrirosOnkormrinyzat
Jegyzlje,2013.m6jus27-6nkelt,HA: 2l0.ggl5l2AB. szii.tntiiratiibanmegkereste
a Feltigyel6s6[etaz ELTEX Kereskedelmi6s Fuvaroz6
Kft. (4032 DebrecenPoroszlayrit 89.) k6relm6re-indult,a Kft. 3531 Miskot" cauo. A";;
utca 42. sziim alatti telephely6ngyakorolni kivrint nem veszelyeshullad6k gytijt6se,
hasznosit6sa, 6rtalmatlanitrisa valamint vesz6lyes hulladdk gyrijt6se, fraszn-osit,*a,
artalmatlanitrisatevdkenysdgrevonatkoz6an foiytatou telepengedilyezdsieljrirrlsrinak
keretdben,szakhat6srigi
6lhsfoglaldsmegadrisa
c6lj6b6l.
Megkeresdsdhez
mell6keltea kirelmet 6saz annakmelldkletdtkdpeziidokument6ci6t.
Az iigyfel a szakhat6s6gieljrir6snaka kdrnyezetvldelmi,termdszetvddelmi,
valamint a
viztigyi hat6s6gieljrlnisokigazgatisiszolg6ltat6si
dijair6l sz6l63312005.
Cx11.27.) KvVM l.
sziimri melldklet vr. tablfuzatl. pontja szerinti i3 00,- Ft. igazgatasi
szolg6itat6sidij6t
befizette.
A telepengeddly,
illetve a telep ldtesit€sdnek
bejelentdse
alapjringyakorolhat6egyestermel6
6segyesszolg6ltat6tev6kenysdgekr6l,
valamint a telepengeaefv.ierrendj6r6l6s a bejelentes
szabdlvair6lsz6l6 57./?013.
(tr.27.) Korm. rendeletlrerep.rr. )4.$. b;), bb), bdids be)
"
pondaibanfoglalt szakk6rddsek
tekintetdbenazal6bbiakat
dliapftomi"g,
A-hlllad6kgazd6lkoddsm6dja 6s eszkdzei megfelelneka hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV' tv.' valaminta-v6grehajtrisrira
kiadou,Jgydbvonatkoz6hatiilyosjogszab6lyokban
foglalt kcivetelm6nv.ekne-k
A v6gezni kiv6nt-- tevdkenysdg nem okoz szilmottev6

kdrnyezetterhelist.
A telep hulladEkszallitasi
sznnpooiuoi-?t'nJ"d'
niegknzetithet6sdge

biztosftott.

A tev6kenysdgzajkibgcs6trisa
megfelel a kdrnyezeti zaj- 6s rezgdselleni vedelemegyes
szabrllyair6lsz6l6 284/2007.(x.2gj Korm. rendeletben
elSirtkcivetilm6nyeknek.
v9n1!(926 jogsqbal.yokban foglalt el6inisok betarrilsdval
v*gzett tevdkenysdga
1
leveg6vddelmiktiveteF6.iv"k"tk migfelel, a leveg6vldeh6r6l
szold netzgl0. (xII.20.)
Korm' rendelet5.$(3)6s(5) bekezddsJalapjrln
veoeimiovezetkijel6l6senemsztiksdges.
A kdrelmezetttevdkenysegorszigos jelent6sdgrivddett
termdszetiteriilet, Natura 2000
teriiletet,illetve barlangvid6tivezetitnem6rint.
A kerelmezetttev6kenys6giv6vizbinist nem 6rint,
a vonatkoz6jogszab6lyokbanfoglalt
kovetelmdnyek,valamint az el6ir6saim.betartasrlvi
iegztt tev6kenys6gsoriin a ftildtani
ktizegre'illetve a felszini6sa felszinalattivizekbe
szennyezfuanyagnem
keriilhet.
Fentiekmiatt a rendelkez6r6szbenfoglaltakszerint
d6nt0ttem.
A szakhat6s6gidll6sfograkist.l
l"r"p..t. 1.! uu), bb), bc), bd), ds be.) pontja arapjin,a
vizugyi hat6s6gi6s igazgat6sifeladatokatell:lt6 szervek
filV9zetvddelmi, termeszetvddelmi,
kijeltil6s6r6lsz6l6347/2006.(xll.23.i
Komrilnyrende"let
25.$b) pont,2s.gc) pont6sa 32.g(l)
bek' valamint az l. sz. melleHtt IV7g.pontja6ltal
biaositott jogk6r6mben,ak;zigazgat6si
hat6sSgieljdftis 6s szolg6ltatrisrittalfurosszab6lyair6l
sz6l6 zilo+.6vi cXi. t0rv6ny (Ket.)
44.$(l) bek.szerintelj6rvaadtammeg.
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A jogorvoslati lehet6sdgdr6la Ket. 44.
foglaltak szerint adtam
$ (9) bekezd6sdben
t6jekoztatist.
K6remaz engedllyezohatosiigot,
hogy drint6s6t
a Ket. 78. $ (1) bekezd6se
szerintk6zdljea
Feliigyel6s6ggel.
"
A tevdkenysdggelgrilteJt telephely Miskolc Megyei Jogri V6ros
Onkorm6nyzat1nak
m6dositott21/2004.(vII.6.)szrimrirendeletdvel
j6vihagyott Miskolc Megyei rogri Viiros
Epitdsi Szabillyzataszerint ,,Kereskedelmi,szolg6ltat6, gazdaskgiz6na (Gk),,
teriiletfelhaszn6l6si
egys6gb
e tartozik,ahol a kdrelmezettiev6kenys
eg a siabalyozirsi
terv el6fr6sai
alapj6nvegezheto.
Az eljdtis soriin felk6rt szakhat6siigoka tev6kenys6ggyakorl6s6hozrlll6sfoglalisukban
hozzflfitultak.Meg6llapitottam,hogy a telepmegfet"j a uonltkozo jogszabdlyieftiriisoknak,
fgy a telepenged6ly
kiad6sadshat6sriginyilv6ntartiisba
trirtdnbbejegyiesefelol drjnt<jttem.
Hatdtozatoma telepenged6ly,
illetve a telep l6tesit6sdnek
bejelent6sealapjiin gyakorolhat6
egyestermelti6s egyesszolgiiltat6
tev6kenysdgekr6l,
valaminla telepengeOety.ie,
rendj6rol
6s a bejelent6s
szab6lyair6l
sz6l657l20tz.1ll.il.y
Korm.rendelet
6.$ (i),8.$ (t), q.$ trl
bekezddsdn,
valamint a kdzigazgatiisihat6s6gielj6rrls6s szolgdltat6s6ltal6nosszab6lyair6l
sz6l6m6dositott2004.6vi
CXL. trirvdny(Ket.)71. g (l) bekeid6s6n,72.S
(t) bekezdds6n,
98. $ (1) bekezd6s6n,
99. $ (1) bekezd6sdn
alapul.
nzprtpXKereskedelmi 6sFuvaroz6Kft. az eljdrinigazgathsiszolgdltat3si
dijrit ler6tta,mris
elj6r6si kcilts6g nem keletkezett,ez6rt annak meghlapitasar6t6s visel6s6r6l nem
rendelkeztem.
Miskolc Megyei Jogri V6ros Onkormrinyzatlegyzdj6nekhatSskdr6ta hivatkozott Korm.
rendelet3. $ (2) bekezd6se,
illet6kess6g6t
a Ket.21. g (l) bek.c) pontja alapozzameg.
Miskolc,2013.06.25.

Dr. Csiszdr Mikl1s jegyz6 nevdben:
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l. ELTEX Kereskedelmi
poroszlayut 89.ll7. sz.
6sFuvaroz6Kft. 4}32Debrecen
2. KEUMI-INVESTINGATLANFORGALMAZ} Kft. 1068Budapest
Vdrosligetifasor
46-48.sz. (telephellyelszomszddosingatlantulajdonosakdnt)

3, uD srAHL RECYCLINGKft.4242 Hajdrihadhrtz
Srimdoniutca2. sz. (telephellyel
szomsz6dos
ingatlantulajdonosak6nt)
4 . Borsod-Abaij-Zemplen Megyei Korm6nyhivatal Miskolci J6r6si Hivatal J6r6si
Ndpegdszsdgiigyi
Intdzete3530 Miskolc, Meggyesalj
a utca
5.
K<irnyezetv6delmi,
Termdszetv6delmi
6s Vfztigyi Feltgyelosdg3530
!9.1k-magyarorsz6gi
Miskolc,Mindszentt6r 4.
6 . Epitdsi6sKdrnyezetvddelmi
Hat6s6giOszt6ly-Helyben
7 . Borsod-Abairj-Zempl6nMegyei Kormiinyhivatal Munkavddelmi ds Munkaiigyi
Szakigazgat6si
SzervMunkavddelmi
Feli.igyelosdge
3523Miskolc,pf. g2.
8 . MiskolciVfrosiRend6rkapit6nys6g
3525Miskolc,F6bi6nkapu4.
9 . Iratt6r

