HIRDETMÉNY

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

Ügy száma: BO/16/11215/2016.
Kérelmező: BanKonzult Vill Kft. (1016 Budapest, Piroska út 5.)
Ügy tárgya: Tiszaújváros, TVK Ipartelep, 2117/10 hrsz. alatti telephelyen tervezett nemveszélyes
hulladék (gumihulladék) hasznosítása során szerves anyagok előállítása tevékenység egységes
környezethasználati engedélyezési eljárása
A BanKonzult Vill Kft. a Tiszaújváros, TVK Ipartelep, 2117/10 hrsz. alatti, bérelt telephelyén
telepített technológiában előkezelt (aprított) gépjármű gumiabroncs hulladék hasznosítását tervezi
szakaszos üzemű pirolízis technológiával.
A pirolizáló üzemben a maximálisan évi 2 300 tonna (napi 9,2 t) mennyiségű aprított gumiabroncs
hulladék szakaszos pirolízisével körülbelül 1035 tonna/év mennyiségű pirolízis olaj, 230 tonna/év
mennyiségű pirolízis gáz, valamint 690 tonna/év mennyiségű magas koromtartalmú anyag, ún.
„Carbon Black” előállítását tervezik. A fenti anyagokat termékként (tüzelőanyagként) kívánják
értékesíteni.
A telepített technológia főbb lépései:


az átvett gumiőrlemény tárolása a gyűjtőhelyen;



a gumiőrlemény beadagolása a pirolízis reaktorba;



a pirolízis megkezdése;



a pirolízis-olaj leválasztása, gyűjtése;



a pirolízis-gáz gyűjtése;



a pirolízis befejezése;



a pirolízis reaktorban képződő korom (Carbon Black) kitárolása a koromgyűjtő tartályba
az acélhulladék mágneses szeparátorral történő leválasztását követően;



a pirolízis-olaj, pirolízis-gáz és a korom bevizsgáltatása és minősíttetése;



a termékké minősített kimenő anyagáramok értékesítése, illetve a terméknek nem minősülő
anyagok hulladékként történő átadása azok átvételére feljogosított szervezetek részére.

A pirolízis üzemben hétfőtől péntekig 2 műszakos munkarendben folyik majd a termelés (egy műszak
12 órás). A termeléssel érintett napok száma éves szinten 250 nap.

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): Tiszaújváros
Az eljárás megindításának napja: 2016. június 17.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 70 nap
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,

-

továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. §. (3) bekezdésben foglaltak.

Ügyintéző neve: Horváth Annamária
Elérhetősége (e-mail): horvatha@emikofe.kvvm.hu
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás megindításának ténye:
A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban. „R”) 2. számú melléklet 4. pontjába
(„Vegyipar, Csak az ipari méretű*, vegyi vagy biológiai eljárással történő előállításra vonatkozóan), illetve
azon belül a 4.1. pontba („Szerves anyagok előállítása: a) szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített
vagy telítetlen, alifás vagy aromás”), az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek
közé sorolandó.
Az ipari méretű előállítást a „R” az alábbiak szerint definiálja:” Ipari méretű a termelés, ha
a tevékenységet kereskedelmi célból folytatják, akkor is, ha az előállított anyag csak köztes termék, és
önmagában nem kerül kereskedelmi forgalomba”.
Fentiek alapján a tevékenység ipari méretű termelésnek minősül, így egységes környezethasználati
engedély köteles.
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek
az észrevételek megtételére:
A környezetvédelmi hatóság a Rend. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatja a nyilvánosságot
az eljárás megindulásáról és közhírré tétel céljából megküldi a hirdetményt, valamint a kérelem és
mellékleteinek nyomtatott példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település (Miskolc) jegyzője
részére, valamint a tevékenységgel feltételezhetően érintett település jegyzőjének a hirdetményt.
A jegyzők gondoskodnak a hirdetmény haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül történő
közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.
A dokumentáció és mellékletei megtekinthetők nyomtatott formátumban a környezetvédelmi hatóságnál
és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság
honlapján

a

http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html

BO/16/11215. számon.

internetes

oldalon,
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A hirdetmény megjelenésétől számított 21 napon belül az egységes környezethasználati engedélyezési
dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz vagy az illetékes
települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.
A környezetvédelmi hatóság 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.
A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről
szóló bírósági végzésének környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.
Miskolc, 2016. június 23.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

