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Ügyiratszám: 1025-4/2021.                         Tárgy: CIRKONT-NEO Zrt. részére telepengedély kiadása. 

Ügyintéző: Fóris L. 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u.27.) részére a Sajókazai Hulladékkezelő 

Centrumban lévő „Sajókaza 0101/21 hrsz-ú kivett, szemétlerakó telep megnevezésű” telepen 

gyakorolni kívánt  

 

             31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, 

                  ártalmatlanítása 

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, 

      ártalmatlanítása. 

 

tevékenységekre vonatkozóan 

 

                                                       telepengedélyt adok. 
 

A telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepekről vezetett nyilvántartásba a 

telepengedélyhez kötött ipari tevékenységet folytató telepként bejegyeztem, továbbá Sajókaza Községi 

Önkormányzat honlapján (sajokaza.hu) az interneten az alábbi adatokkal közzéteszem: 

 

Nyilvántartási szám: 1025/2021 

A bejegyzés oka: telepengedély kiadása 

A bejegyzés időpontja: 2021.szeptember 13. 

A telep címe: 3720 Sajókaza, 0101/21 hrsz. 

A telep helyrajzi száma: Sajókaza 0101/21 

A telep használatának jogcíme: tulajdonos 

A telep üzemeltetésének időtartama,  

műszakonként a napi munkavégzés ideje:   

Hétfő   7:00 – 15:00 

Kedd   7:00 – 15:00 

Szerda   7:00 – 15:00 

Csütörtök   7:00 – 15:00 

Péntek   7:00 – 15:00 

Szombat   ZÁRVA 

Vasárnap   ZÁRVA 

 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: CIRKONT-NEO ZRt. 

Cégjegyzékszáma: Cg.05-10-000574 

Székhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély 

                                                                 köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 

                                                           32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles 

                                                                 gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása. 

 

 



Nevezett a tevékenységet az alábbiak szerint köteles folytatni: 

 

Tevékenységét kizárólag a jogerős telepengedély birtokában és a szakhatóságok által előírt 

rendelkezések teljesítését követően kezdheti meg és gyakorolhatja. 

 

A telepengedély nem mentesíti a telepengedély jogosultját a szükséges más szakhatósági engedélyek 

megszerzésének kötelezettsége alól. 

 

A telepengedély jogosultját az alábbi előírások betartására kötelezem: 

 

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Mérésügyi, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály a BO/31/02338-4/2021 

ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulásában az alábbi feltételek betartása mellett járult hozzá a 

telepengedély kiadásához: 

 

„Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője által megküldött, és Hatóságomhoz 2021. 07. 16-án 

beérkezett, 1025-6/2021. hivatkozási számú megkeresés alapján, a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 
Miskolc, Zsigmondy u. 27.) kérelmére a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban lévő „Sajókaza 
0101/21 helyrajzi számú kivett, szemétlerakó telep” megnevezésű ingatlanra kérelmezett 
telepengedélyezési eljáráshoz – mint szakhatóság –  műszaki-biztonsági szempontból 

h o z z á j á r u l o k .  

Előírásaink: 
 

1. A tárgyi létesítmény és kiszolgáló egységeibe beépítendő, a Budapest Főváros 

Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, 

valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 12. § és 13. §-a alapján a Hivatalunk hatáskörébe utalt berendezések és 

létesítmények (nyomástartó berendezések, éghető vagy veszélyes folyadék tároló 

tartályok, ipari vagy mezőgazdasági gáz- vagy olajfogyasztó berendezések, ipari 

gáztározók, villamos berendezések, illetve a későbbiekben beépítendő felvonók) 

létesítésére, használatbavételére, illetve azok megszüntetésére a vonatkozó rendeleteknek, 

szabályzatoknak megfelelően, a kérelmezőnek a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálynál 

külön engedélyezési eljárást kell lefolytatnia. 

 
 

2. Az elektromos hálózat végleges kialakítása után a villamos biztonságtechnikai méréseket, a 

telepítendő villamos készülékek felülvizsgálatát el kell végezni. 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott 

határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.” 

 

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály a BO/51/00887-3/2021. ügyiratszámú szakhatósági 

állásfoglalásában az alábbi feltételek betartása mellett járult hozzá a telepengedély kiadásához: 

I. „ Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzőjének (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) 

2021. év július hó 15. napján érkezett, 1025-8/2021. számú megkeresésére, a CIRKONT-NEO 

Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondv utca 34.) kérelmére, a Zrt. 3720 Sajókaza 0101/21 hrsz. alatti 

telephelyére vonatkozó telepengedélyezési eljárásban az alábbi szakhatósági állásfoglalást 

adom: 



A CIRKONT-NEO Zrt. kérelmében foglalt nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély 

köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása és veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási 

engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenység végzéséhez 

a szakhatósági hozzájárulásomat megadom 

az alábbi előírásokkal, feltételekkel: 

- Hulladékgazdálkodási tevékenység végzése a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyéhez 

kötött tevékenység. A tevékenység végzése csak jogerős hulladékgazdálkodási engedély 

birtokában kezdhető meg, illetve végezhető, melyet külön eljárásban a vonatkozó hatályos 

jogszabályokban foglalt tartalommal kell megkérni a hatáskörrel rendelkező 

hulladékgazdálkodási hatóságtól. 

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékokról – amelyek körét 

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

meg – a gyűjtés, kereskedelem, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás 

szabályainak betartásával gondoskodni kell. 

- A hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendeletben foglaltaknak 

megfelelő gyűjtőhelyet kell kialakítani, mely gyűjtőhely kizárja a környezetszennyezést, ill. 

biztosítja a szelektív gyűjtést. 

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

a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak, valamint a tárolás és a szállítás mechanikai 

igénybevételének ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni. 

- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni 

az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A 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. 

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni! 

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget. 

- A manipulációs téren egyidejűleg csak egyféle hulladékgazdálkodási tevékenységhez 

kapcsolódó művelet végezhető. 

- Adott hulladékgazdálkodási tevékenység befejezését követően a manipulációs teret anyag 

és hulladék mentesíteni szükséges, melynek tényét az üzemnaplóban kell dokumentálni. 

- A gépjárművek üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek vízzáróságát biztosítani kell. 

- A tevékenység során használt eszközök, tárolóterek, konténerek műszaki állapotát  

rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. 



- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni! 

- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény 

történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles 

gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban 

késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályát. 

- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell! 

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

a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM10 

terhelést. 

- A telephelyen 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 járművek sebességét a nem pormentesített területeken 5 km/óra értékre kell csökkenteni. 

Amennyiben a kiporzás mértéke a bevezetett sebességkorlátozással alacsonyan nem 

tartható, úgy a nem pormentesített szállítási útvonalakat locsolni szükséges. A locsolást olyan 

gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték 

betartását. 

- A porszerű anyagok lefejtése során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető 

legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladék 

hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon. 

- A veszélyes hulladékégető műből származó pernye, salak, mint porszerű anyagok a keverő 

berendezésbe történő töltése rakodógéppel nem végezhető a kiporzás megakadályozása 

érdekében. 

- A veszélyes hulladékégető műből származó pernye, salak, mint porszerű anyagok lefejetése 

a keverő berendezésbe csak zárt rendszeren keresztül történhet. 

- A kis szemcsefrakciójú porszerű anyagok letöltése mindig folyadékszint alá történjen. 

- A kis szemcsefrakciójú porszerű anyagok átmeneti tárolását kerülni kell. 

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

hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. 

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá 

a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

- A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne 

okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést, 

szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról. 



- A kis szemcsefrakciójú porszerű anyagok csak zárt konténerekben, tartályokban 

szállíthatóak. 

- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról 

és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról. 

- A hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos! 

- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi 

hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell. 

Felhívom a figyelmet, hogy a szakhatósági hozzájárulásom hulladékgazdálkodási 

tevékenység végzésére nem jogosít fel. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 13–16. §-a szerint, hulladékgazdálkodási 

tevékenység kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével, nyilvántartásba vételével 

végezhető. 

Felhívom továbbá a figyelmét, hogy az engedély nélkül végzett tevékenység a 

hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 

szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján bírsággal sújtható. 

II. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, a jelen állásfoglalás az 

ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni 

fellebbezésben támadható meg.” 

 

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a BO-

02/NEO/12266-2/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint járult hozzá a 

telepengedély kiadásához: 

 

„Népegészségügyi Osztályunk felé megküldött tárgyi megkeresésére a CIRKONT-NEO 

Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 27.) által a Sajókazai Hulladékkezelő 

Centrumban lévő Sajókaza, 0101/21 hrsz-ú kivett, szemétlerakó telep megnevezésű ingatlanon 

folytatni kívánt tevékenységek végzéséhez a csatolt dokumentumok alapján közegészségügyi 

szempontból hozzájárulok. 

 

A megjelölt telephelyen  

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, 

ártalmatlanítása,  

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, 

ártalmatlanítása 

telepengedély köteles tevékenység végzése a  higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a 

települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 

követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. 

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást 

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35500/6173/2021.ált. ügyiratszámú 

szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint járult hozzá a telepengedély kiadásához: 



 

„ SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS 

 

I. A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondi u. 34.) részére, Sajókazai Hulladékkezelő 

Centrumban Sajókaza 0101/21 hrsz-ú telephelyén telepengedély-köteles ipari tevékenységre 

(31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, 

ártalmatlanítása, 32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, 

hasznosítása, ártalmatlanítása) vonatkozó telepengedély kiadása iránti eljárásban, Sajókaza 

Községi Önkormányzat Jegyzője (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) 1025-5/2021. számú 

megkeresése, valamint a mellékelt telepengedély kérelem alapján 

         a szakhatósági hozzájárulásomat megadom, 

II. Előírásaim: 

1. A tervezett tevékenység során ki kell zárni szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének 

lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni 

vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne. A tevékenységet 

a vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen lehet végezni. 

2. A csapadékvíz rendezett és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell. 

3. Amennyiben a tevékenység során a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető 

káresemény történik, szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. 

rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve 

környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) 

pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi 

vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

III. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást 
befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

 

Felhívom a telepengedély jogosultjának figyelmét, hogy telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) és (4) bekezdése értelmében az ipari tevékenység végzője a 

telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban 

bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban 

köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője 

köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles 

tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. A Rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése értelmében 

abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója 

a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy 

b) telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, 

és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a 

vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság 

kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység 

telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam 

meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja. 

Amennyiben a tevékenység folytatója 

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles 

tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy 

https://www.google.hu/maps/place/3580Tisza%C3%BAjv%C3%A1ros+Tisza+%C3%BAt+2%2FG.+


b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő 

határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, 

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a 

tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból. 

 

A telepengedélyt köteles a telepen tartani és azt ellenőrzések során bemutatni. 

 

Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalhoz címzett 

(3525 Miskolc, Városház tér 1.) fellebbezéssel lehet élni, melyet Sajókaza Községi Önkormányzat 

Jegyzőjéhez kell előterjeszteni. 

A 6000,-Ft fellebbezési eljárás díjat, banki átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással az 

55400211-11037620 számú költségvetési számlára kell átutalni. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A CIRKONT-NEO Zrt. (Székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u.27.) telepengedély kiadása iránti 

kérelmet nyújtott be Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője részére a Sajókaza 0101/21hrsz. alatti 

telephelyre, ahol a Rendelet 2. számú mellékletében feltüntetett telepengedély köteles 

tevékenységeket, nevezetesen a  

 

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, 

                  ártalmatlanítása 

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, 

      ártalmatlanítása 

 

tevékenységet kívánja folytatni. 

 

A Sajókaza 0101/21 hrsz-ú ingatlan a Sajókaza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2018 (XII.17.) önkormányzati rendelete Sajókaza Község kül - és belterületének Szabályozási 

Tervéről és Helyi Építési Szabályozásáról (továbbiakban: Ökr.) 23.§ (1) bek. de) pontja szerint  

különleges hulladéklerakó terület (Kh). Építéshatósági szempontból a telephely kialakítása a beépítési 

előírások figyelem előtt tartása  mellett nem ellentétes az Ökr. rendeletében foglaltakkal. 

 

Az eljárás során a kérelem benyújtása után megkerestem az engedély kiadásához szükséges  - 

jogszabályban előírt – szakhatóságokat a szakhatósági állásfoglalás kiadása végett. Az illetékes 

szakhatóságok állásfoglalásának tartalmát a határozat rendelkező részében leírtam. 

 

Az eljárás folytatásáról értesítettem a teleppel és a közvetlenül szomszédos  - a teleppel közös 

határvonalú, telekhatárú – ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat. Az értesültek az engedély 

kiadásával kapcsolatosan észrevételt nem tettek. 

 

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Mérésügyi, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály a BO/31/02338-4/2021 

ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulásának indokolása a következő: 

 

„Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője a tárgyi ügyben azzal kereste meg Hatóságomat, hogy 

hatáskörömbe tartozóan szakhatósági állásfoglalást adjak ki, a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, 

Zsigmondy u. 27.) kérelmére a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban lévő „Sajókaza 0101/21 

helyrajzi számú kivett, szemétlerakó telep” megnevezésű ingatlanra kérelmezett telepengedélyezési 

eljáráshoz. 

 



A szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 55. § (1) bekezdése, a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi 

ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 

hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12., 13. §-a és a 14. § (1) bek., a (2) bek. l) 

pontja a 22. §-a és a rendelet 1. sz. melléklete, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.  (II. 27.) Korm. rendelet 4. §. 

e.) pontja alapján hoztam meg.  

 

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése állapítja meg.” 

 

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály a BO/51/00887-3/2021. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalás 

indokolása a következő: 

 

„Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) 

2021. év július hó 15. napján, 1025-8/2021. számú iratában megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt,          

a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondv utca 34.) kérelmére, a Zrt. 3720 Sajókaza 

0101/21 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély 

köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása és veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély 

köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységekre vonatkozóan folytatott 

telepengedélyezési eljárásának keretében, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. 

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a szakhatósági közreműködési eljárás 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 6. számú mellékletének 1. pontja alapján 23.000,- Ft igazgatási 

szolgáltatási díj-köteles, ezen eljárási költséget az ügyfél pótlólag megfizette a hatóság részére. 

A beadványt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány megfelelt a telepengedély, illetve 

a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. 

(II. 27.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az 

ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján az érdemi döntés meghozatalának nem volt akadálya. 

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

19. fejezetének 40., 41., 42., és 44. pontjaiban foglalt szakkérdések tekintetében az alábbiakat 

állapítottam meg: 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény, valamint a végrehajtására kiadott, egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt 

követelményeknek. A végezni kívánt tevékenység nem okoz számottevő környezetterhelést. A telep 

hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége biztosított. 

A telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladékok kezelését tervezik. A telephelyen kezelni 

tervezett nem veszélyes és veszélyes hulladékok mennyisége max. 10000 tonna/év. A tevékenység 

kiterjed a telephelyre beszállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok átcsomagolására a további 

kezelésnek megfelelő végleges lerakásra történő előkezelésre. 

Földtani közeg védelmi szempontból: 

A CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. a 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. szám alatti 

(3720 Sajókaza, 0101/21 hrsz.) telephelyen a CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. és jogelődei által 

korábban végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet végzi, a többször módosított 2935-19/2015. 

számú egységes környezethasználati engedély alapján. A CIRKONT-NEO Zrt. tevékenységét ki 

kívánja bővíteni olyan hulladékgazdálkodási tevékenységekkel, amelyek nem minősülnek egységes 

környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységnek, ugyanakkor telepengedély kötelesek. 

A tevékenység kiterjed a telephelyre beszállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

átcsomagolására a további kezelésnek megfelelő végleges lerakásra történő előkészítésre. 

A végleges lerakásra előkészített veszélyes hulladékokat a Zrt. az ÉHG-Neo Zrt. részére adja át. 



A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése a komposztáló telep manipulációs 

terén történik a rendelkezésre álló 30 m3-es fóliával kibélelt vízzáró módon kialakított konténerekben. 

A konténerek a manipulációs téren már meglévő és a bővítés során létesítendő fedett csarnokban 

kerülnek elhelyezésre. 

A telep ivóvízellátása az ÉRV Zrt. üzemeltetésében lévő regionális hálózatról biztosított. A Sajókaza-

Szuhakálló összekötő vezetékről való leágazás után a telep területén belüli nyomásfokozón keresztül 

jut az ivóvíz a kezelőépületig. A kezelőépületben 10 fő dolgozó számára szociális blokk került 

kialakításra. 

A kezelő és szociális célokra szolgáló épületben keletkező szennyvizeket (max. 2 m3/d) a kezelő 

épület mellett lévő 25 m3-es földbe süllyesztett tartályban gyűjtik. A tartály vízzáró kialakítású. 

A gyűjtött szennyvizet a CIRKONT-NEO Zrt. saját tulajdonú szippantós gépjárművével szükség 

szerint a Kazincbarcika városi szennyvíztisztító telepre szállítja. 

A hulladékkezelő telep feletti, ill. melletti területre hulló csapadék elvezetésére a kerítésen kívül az É-

i, a Ny-i és a D-i oldalon övárok készült. Az övárok a telep ÉK-i, valamint a DK-i sarkánál 

a 0101/21 hrsz-ú terület szelvényezés szerinti bal oldalán lévő csapadékvíz-elvezető árokba 

csatlakozik. A csapadékvíz-elvezető rendszer befogadója a 2604 sz. közlekedési út övárka. 

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén üzemelő létesítmények felszín alatti vizekre gyakorolt 

hatásának az ellenőrzésére jelenleg 12 db megfigyelőkút szolgál, ezek közül 2 db monitoring kút 

(SKF-6, SKF-7) az olajos veszélyes hulladékkezelő telep területén található. A monitoring kutak 

mintavételezését jelenleg a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/3975/2018. ált. sz. 

határozatában kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szabályozza. 

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a benyújtott kérelem figyelembevételével 

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam 

meg. 

A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34.) 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. 

szám alatti (3720 Sajókaza, 0101/21 hrsz.) telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

hasznosítása és ártalmatlanítása tevékenységének telepengedélyezése - a benyújtott dokumentáció 

alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

A hulladékkezelési tevékenységek az alábbi légszennyező hatásokkal járhatnak: 

    • a szállítást végző tehergépjárművek és a telephelyen dolgozó munkagépek égéstermék-

kibocsátása, 

    • a kezelési műveletek során levegőbe kerülő szálló por hatása. 

A tervezett tevékenység kapcsán a hulladékbeszállítás mértéke a jelenlegihez képest nem változik, így 

a gépjárműforgalomból származó légszennyezés mértéke sem. A munkagépek kis számából adódóan 

ezek légszennyező hatása elenyésző. 

A környezeti levegő terhelése szempontjából a kritikus a por-szerű anyagok lefejtése. A beszállítást 

végző tartálykocsik közvetlenül csatlakoznak a tároló silóra, a lefejtés zárt rendszerben történik. 

A hulladékbefoglalásos technológia vizes környezetben zajlik, a porképződés normál üzemi 

körülmények között jól kontrollálható. 

A lefejtő rendszer és a befoglalásos technológia működése során környezetbe jutó szállópor (PM10) 

mértékét 2 kg/óra intenzitásúnak becsülték. A hatás gyakorlatilag csak a manipulációs terület 

közvetlen környezetére korlátozódik. 

A tevékenység során kiáramló por terjedését a német Wölfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség-

térképező szoftverének segítségével modellezték. 

A dokumentációban bemutatott számítások alapján, a telephelyen végzett tevékenységek 

levegőtisztaság-védelmi hatásterülete PM10  légszennyező komponens tekintetében a levegő 

védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának b) feltétele szerint a 

tevékenység végzésének helyétől számított 500 méter távolságban került kijelölésre. 

A kijelölt levegőtisztaság védelmi hatásterület nem érint lakott területeket. 

Környezeti zajvédelmi szempontból: 

A telehelyen végezni kívánt tevékenységek, veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése 

hasznosítása a ártalmatlanítása. 



Sajókaza belterületén lévő védendő lakóépületek 2500 méter távolságra helyezkednek el a vizsgált 

terület határától, a területhez legközelebb lévő védendő lakóépületek Kurityán belterületén 1300 méter 

távolságra helyezkednek el. 

A tevékenység végzéséhez használt zajforrásokból származó gazdasági területre és nappali időszakra 

vonatkoztatott zajvédelmi hatásterület legnagyobb kiterjedése 350 méter. 

A telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szállítmányozás az érintett 

útszakaszok mellett lévő védendő lakóházaknál nem okoz 3 dB feletti járulékos zajterhelés 

növekedést. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

alapján a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység környezeti zajvédelmi érdeket nem sért. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § 

(2) bekezdése értelmében, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra, a hatóságra, 

a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében, a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

Fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése és 9. § (2) bekezdése által biztosított 

jogkörömben, a 8/A. § (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 

valamint a 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg. 

 

 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak szerint adtam tájékoztatást. 

Kérem az engedélyező hatóságot, hogy döntését az Ákr. 85. § (1) bekezdése szerint közölje 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztállyal.” 

 

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a BO-

02/NEO/12266-2/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következő: 

 

„Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője (3720 Sajókaza, Petőfi út 2.) a telepengedélyezés 

rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján 

megküldte Népegészségügyi Osztályunknak a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 

Miskolc, Zsigmondy út 27.) által a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban lévő Sajókaza, 0101/21 

hrsz-ú telephelyen gyakorolni kívánt - 31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély 

köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása és 32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási 

engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása - tevékenységek folytatásával kapcsolatos 

megkeresést szakhatósági állásfoglalás céljából.  

 

A megkereséshez csatolt dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy a telepen folytatott 

tevékenység végzése a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és 

folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, 

valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 

57/2013. (II.27) Korm. rendeletben, az Egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörben, a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 4. 

§ (1) bekezdése, az 5. § és a 2. számú melléklete alapján adtam ki. 

 



A szakhatósági állásfoglalás alapjául az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) 55. § (2) bekezdése szolgál. 

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.  

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35500/6173/2021.ált. ügyiratszámú 

szakhatósági állásfoglalásának indokolási része a következő: 

 

„Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) 1025-5/2021. számon 

megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági 

állásfoglalás megadása céljából, a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondi u. 34.) részére, 

Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban Sajókaza 0101/21 hrsz-ú telephelyén telepengedély-köteles 

ipari tevékenységre (31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, 

hasznosítása, ártalmatlanítása, 32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, 

hasznosítása, ártalmatlanítása) vonatkozó telepengedély kiadásával kapcsolatos eljárásban. 

A telepengedély kiadása iránti eljárásban, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 47. 

alpontja alapján a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése annak elbírálása, hogy „a vizek védelme 

érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a vizeket érő 

terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó követelményeknek, valamint ivóvízbázisok 

érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak.” 

A szakhatósági eljárás, hatósági eljárás, vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerinti megnevezése: 2. számú 

mellékletének 13. pontjában meghatározott 23.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díját  

megfizették hatóságom részére. 

A telepengedély kérelem és annak mellékletét képező környezetvédelmi tervfejezet szerint: 

„A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondi u. 34.) a Sajókaza 0101/21 hrsz-ú telephelyen a 

CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. és jogelődje által korábban végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységet, - szénhidrogéntartalmú veszélyes hulladékok komposztálásos eljárással való 

ártalmatlanítását – végzi, a többször módosított 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati 

engedély alapján. A CIRKONT-NEO Zrt. tevékenységét ki kívánja bővíteni olyan 

hulladékgazdálkodási tevékenységekkel, amelyek nem minősülnek egységes környezethasználati 

engedélyhez kötött tevékenységnek, ugyanakkor telepengedély kötelesek.” 

 

„Így pl.: veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését – például szárazelemek, 

akkumulátorok válogatása típusonként, anyag fajtánként válogatott hulladékok mechanikai aprítása 

(darálás), olaj és emulziótartalmú folyékony és iszapszerű veszélyes hulladékok kezelését – kívánja 

végezni. 

Tevékenysége kiterjed a telephelyre beszállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

átcsomagolására a további kezelésnek megfelelő végleges lerakásra történő előkészítésére. 

A végleges lerakásra előkészített hulladékokat az ÉHG-NEO Zrt. részére adja át kezelésre.” 

 

„A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése a komposztálásra kialakított 

szigetelt, betonperemmel ellátott betontálca előkezelésre elkülönített részén történne 30 m3-es szigetelt 

konténerben.” 

„Ivóvízellátás: A telephely ivóvízellátása az ÉHG-Neo Zrt-től bérelt szociális épület vezetékes 

ivóvízhálózatáról biztosított.” 

 

 

„Keletkező szennyvizek: 

Szociális szennyvíz: (WC, mosdó zuhanyzó, konyha) A keletkező szociális szennyvizek gyűjtéséről és 

szennyvíztisztító telepen való elhelyezéséről a bérbeadó ÉHG-Neo Zrt. gondoskodik.” 

 

https://www.google.hu/maps/place/3580Tisza%C3%BAjv%C3%A1ros+Tisza+%C3%BAt+2%2FG.+
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Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület hatályos határozattal kijelölt 

hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, nem érint. 

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás 

kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény; a vízgazdálkodási hatósági 

jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet; a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet; a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet; a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem. 

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 47. 

alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) 

bekezdése szerint eljárva adtam meg. 

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, 

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

8. pontja állapítja meg. 

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg. 

Felhívom az engedélyező hatóságot, hogy tárgyi ügyben hozott döntését az Ákr. 85. § (1) bekezdése 

szerint küldje meg hatóságunk részére.” 

 

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével – 

tekintettel arra, hogy a telep a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel -  a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem. 

 

Határozatom a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése, 6.§ (1) bekezdése, 8.§ (1) 

bekezdése, 10.§ (1),(2), (3) és (4) bekezdése, valamint 11.§ (2) és (3) bekezdése, továbbá az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1) bekezdése és 

81.§ (2) bekezdése alapján hoztam meg. A végrehajtás módjáról az Ákr. 134.§ (1) bekezdése 

rendelkezik. 

 

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116.§ (2) bekezdés a) pontja biztosítja. A fellebbezés benyújtásának 

módját  és határidejét  az Ákr. 118.§ (1), (2) és (3) bekezdése határozza meg. 

A fellebbezési díj mértékéről, jogosultjáról és a befizetés módjáról a telepengedélyezési eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet 1.§ (2) bekezdése, 2.§ (1) 

és (2) bekezdése rendelkezik. 

 

Hatásköröm és illetékességem  az Ákr. 16.§ (1) bekezdés a) pontján, valamint a Rendelet 3.§-án 

alapul. 

 

 

 

Sajókaza, 2021. szeptember 13. 

 

 

 

 

                                                                                    Török Zsuzsanna 

                                                                                               Jegyző 
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