ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379.
Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399
E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
Web: www.emiktf.hu
Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.30-12.00 óra
Szerda: 8.30-12.00, 13.00-16.00 óra
Péntek: 8.30-12.00 óra
Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni

HIRDETMÉNY
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet („R”) hatálya alá tartozó összevont környezeti
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
Ügy száma: 5734/2015.
Kérelmező: HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft. (2531 Tokod, Kossuth L. u. 132.)
Ügy tárgya: Cementgyár létesítése a Kft. Miskolc-hejőcsabai telephelyén
A környezethasználó a Miskolc-hejőcsabai telephelyen a 2011. év óta nem üzemelő cementgyár
területén új cementgyár létesítését tervezi a telephelyen rendelkezésre álló infrastruktúra-,
berendezések- és eszközök felújítását, karbantartását, illetve új berendezések beépítését
követően.
A klinkergyártás két négyfokozatú, száraz eljárású Polysius rendszerű forgókemencében
tervezett. A cementgyártáshoz szükséges mészkövet a Nagykőmázsai mészkőbányából,
a meglévő szalagpályán-, az agyagot, homokot a csoznyatetői agyagbányából közúti szállítással
tervezik az üzembe juttatni. Az egyéb alap- és segédanyagok beszállítása közúton tervezett.
A hasznosítani kívánt salakok beszállítása közúton vagy vasúton, az erőművi pernye
beszállítása vasúton történik.





Tervezett névleges gyártási kapacitás a két kemencében együttesen:
4 200 t cement/nap.
A Nagykőmázsai mészkőbánya tervezett termelése:
2-2,5 millió t mészkő/év
Alternatív tüzelőanyag (nem veszélyes hulladék) felhasználás tervezett mennyisége:
54 700 t/év
(ebből gumiabroncs: 14 700t /év)
Alternatív alapanyag (nem veszélyes hulladék) felhasználás tervezett mennyisége.
140 000 t/év

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Miskolc, Kistokaj, Mályi
Az eljárás megindításának napja: 2015. február 28.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: két hónap.
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.
Ügyintéző neve:
dr. Palásthyné Arnóth Mária
Elérhetősége: telefon (ügyfélfogadási időben): 46/517-300 410 mellék
e-mail:
palasthy@emikofe.kvvm.hu
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Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás megindításának ténye:
A tervezett cementgyártási tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. („R”)
1. számú melléklet 21. pontja („Cementgyár 500 t/nap termelési kapacitástól”), és
a 2. számú melléklet 3.1.a) pontja (Cement-klinker forgókemencében történő előállítása
500 tonna/nap termelési kapacitáson felül…”) hatálya alá tartozik, és megkezdéséhez az
1. § (3) bekezdés b) pontja alapján, ha „az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel és
a környezethasználó összevont eljárás lefolytatását kéri, környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély
szükséges.”
Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:
A Felügyelőség a Hirdetmény közzétételével egyidejűleg közhírré tétel céljából megküldi
a hirdetményt, valamint a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát a tevékenység
telepítési
helye
szerinti
település
(Miskolc)
jegyzője
részére.
A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül történő
közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.
A dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Felügyelőségen és az érintett önkormányzat
jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 45 napig a Felügyelőség honlapján
a
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html
internetes
oldalon,
2015/5734. számon.
Felhívom a figyelmet, hogy a Felügyelőség a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet
24. § (7) bekezdése alapján – a 25/B. § (3) bekezdés figyelembevételével – a jegyzővel
egyeztetett időpontban közmeghallgatást tart. Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig
a Felügyelőséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzőjéhez lehet benyújtani.
A közmeghallgatást
2015. április 20-án (hétfő) 1600 órai kezdettel
kívánom megtartani, helye:
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében (III. em.)
(3530 Miskolc, Hunyadi u. 2.)
A Felügyelőség az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
 kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt,
 a kérelmet elutasítja.
A tárgyi hatósági eljárás megindításáról 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) bek. szerint eljárva jelen
hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.
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Felhívom a figyelmet, hogy a társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet
alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Felügyelőségre
történő benyújtásával igazolhatja.
Miskolc, 2015. március 18.
Rónai Kálmánné
igazgató megbízásából:

Dudás Attila
osztályvezető

