
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
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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/16/14305/2016. 

Kérelmező: Geosol Kft. (3273 Halmajugra, Külterület 07/130 hrsz.) 

Ügy tárgya: Halmajugra 07/129 és 07/130 hrsz. alatti ingatlanokon folytatott nem veszélyes hulladék 

hasznosítási tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

 
A tevékenység célja a GEOSOL Kft. halmajugrai G2 telephelyén (hrsz.: 07/129 és 07/130) lévő 

üzemében hulladék és biomassza fogadás, kezelés és hasznosítás annak érdekében, hogy az így 

elkészített ATAMIX-1, -2, -3 stb. termékeket az erőművi illetve cementgyári technológiákban 

tüzelőanyagként hasznosítsák.  

A nem veszélyes hulladék hasznosítás volumene: 300.000 tonna/év 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Halmajugra, Visonta 

Az eljárás megindításának napja: 2016. szeptember 10. 

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 mód. 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 5.3. b) pontjába 

sorolható (5.3. Nem veszélyes hulladékok b) hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és 

ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy 

több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 

91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével), ezért egységes 

környezethasználati engedély köteles. 
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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 (Halmajugra) 

jegyzője részére, valamint a tevékenységgel feltételezhetően érintett település (Visonta) 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 internetes oldalon, 

BO/16/14305/2016. számon. 

 

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. szeptember 22. 

 

 Demeter Ervin  

 kormánymegbízott  

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 dr. Palásthyné Arnóth Mária 

 koordináló ügyintéző 


