HIRDETMÉNY
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásról

Ügy száma: 12963/2015.
Kérelmező: SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (3032 Apc, Vasút u. 1.)
Ügy tárgya: A SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Apc 064/7 és 0130/1 helyrajzi számok
alatt lévő alumínium kohósalak lerakó telepre és feldolgozó üzemre vonatkozó KFT: 1256-27/2014.
számon

módosított

KTVF:

1740-4/2011.

számú

egységes

környezethasználati

engedélyének

módosítása.
A tervezett módosítások:
A SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Apc 064/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium
kohósalak feldolgozó üzemében tervezett módosítások:
-

Az engedélyes az alumínium kohósalak feldolgozó üzemében alumínium salakból fém alumíniumot
nyer vissza. A por állagú maradék alumínium salakot jelenleg big-bag zsákokba kiszerelve az
Apc 0130/1 helyrajzi szám alatt lévő saját hulladéklerakójukon helyezik el. Ez az alumínium
kohósalak újrahasznosíthatóvá válik az acél kohászatban a salak brikettálása után. A SALKER
Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. a hulladékok minél nagyobb arányban történő újrahasznosítása
érdekében a telephely 2. számú csarnokába a feldolgozott alumínium salakból visszanyert sómentes
alumínium porból egy 500 kg/óra kapacitású, kisméretű brikett pogácsákat gyártó berendezés
telepítését tervezi.

A SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Apc 0130/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő
hulladéklerakó telepén tervezett módosítások:
-

Új – IX. és X. jelű – hulladéktároló medencék létesítése az ingatlan még szabadon lévő északi
részén.

Átvenni kívánt hulladékok mennyiségének tervezett növelése:
-

Gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható veszélyes hulladékok mennyiségének növelése a jelenleg
engedélyezett 15 000 t/évről 42 500 t/évre.

-

Lerakással ártalmatlanítható veszélyes hulladékok mennyiségének növelése a jelenleg engedélyezett
23 000 t/évről 50 000 t/évre.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
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Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Apc.
A tevékenységgel feltételezhetően érintett települések: Jobbágyi, Zagyvaszántó.
Az eljárás megindításának napja: 2015. június 1.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az
annak teljesítéséig terjedő idő,
 a szakhatóság eljárásának időtartama,
 az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési
ügygondnok útján történő közlés időtartama,
 továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben foglaltak.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 3 hónap
Ügyintéző neve: Szabó Alexandra
Elérhetősége (e-mail): alexandra.szabo@emikofe.kvvm.hu
A környezetvédelmi felülvizsgálat megindításának ténye:
A SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (3032 Apc, Vasút u. 1.) 2015. június 1-jén benyújtott
464/2015. számú kérelmében az Apc településen lévő hulladékhasznosító és ártalmatlanító telephelyén
végzett tevékenységére vonatkozó, KTF: 1256-27/2014. számon módosított KTVF: 1740-4/2011. számú
egységes környezethasználati engedélyének módosítását és a telepen végzett tevékenység kötelező
felülvizsgálatát kezdeményezte. Kérelméhez mellékelte a NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és
Szolgáltató Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 97.) által készített, 2015. május havi keltezésű teljes
körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt két nyomtatott példányban és egy példány
elektronikus adathordozón, melynek hozzáférhetőségét az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rend.) 20. § (2) bekezdése szerint
biztosítottam.
A SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (3032 Apc, Vasút u. 1.) részére kiadott, az Apc
településen lévő hulladékhasznosító és ártalmatlanító telephelyére végzett tevékenységére vonatkozó,
hivatkozott egységes környezethasználati engedélye (a továbbiakban: engedély) 2020. január 31-ig
érvényes.
A

korábban

illetékes

környezetvédelmi

hatóság

(a

Közép-Duna-völgyi

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi Felügyelőség, Budapest) KTF: 1708-1/2015. számú iratában tájékoztatta a SALKER
Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.-t, hogy az átvenni kívánt hulladékok mennyiségének növelése,
valamint az új lerakó medence kiépítése jelentős változtatásnak minősül, ezekre vonatkozóan a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerinti eljárást szükséges lefolytatni, mely
eljárás az engedély – Rend. 20/A. § (4) bekezdés szerinti – ötéves kötelező felülvizsgálati eljárásával
nem összevonható.
Fentiekre tekintettel jelen eljárásban hatóságom kizárólag a tevékenység jelentős változtatását bírálja el.
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Az egységes környezetvédelmi engedély módosítására irányuló környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás
során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a környezetvédelmi hatóság:
1. A tárgyi hatósági eljárás megindításáról értesíti az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások

Központi

Hivatala

által

működtetett

adatbázisban

szereplő

társadalmi

szervezeteket „a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett
elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről”
szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen értesítés elektronikus
úton történő megküldésével. A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának
és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő
benyújtásával igazolhatja.
2. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
3. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetményt tesz közzé a
környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló
hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
4. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján megküldi a hirdetményt, a
kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti települések részére, valamint a
feltételezhetően érintett települések jegyzői részére a kérelmet és a hirdetményt a közterületen és a
helyben szokásos módon történő közzététel érdekében.
A kérelem, a dokumentáció és kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától 50 napig a
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html

internetes

oldalon,

2015/12963.

számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos
helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzat jegyzőinél. A közzététel és a
betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, továbbá a felülvizsgálati dokumentáció tartalmára
vonatkozóan észrevételeket a közzététel napjától számított 21 napon belül a környezetvédelmi
hatósághoz,

vagy

a

tevékenységgel

érintett

Apc

Községi

Önkormányzat

Jegyzőjéhez

(3032 Apc, Erzsébet tér 1.) lehet benyújtani.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket
hozhatja:
Jelen környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás eredménye alapján az egységes környezethasználati
engedélyt módosítja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott
engedély visszavonását nem teszi szükségessé, vagy a kérelmet elutasítja.
Miskolc, 2015. augusztus 24.
Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

