
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

 

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/16/17005/2016. 

Kérelmező: ÉMRHK Nonprofit Kft. Tiszabábolna, Fő út 113. 3456 

Ügy tárgya: Hejőpapi II. Regionális Hulladéklerakó területén (Hejőpapi 073/5 hrsz) tervezett, nem 

veszélyes hulladék feldolgozó teleprészre (MBH-csarnok) vonatkozó egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás 

Tervezett létesítmény főbb jellemzői: A mechanikai hulladékkezelő üzemben (MBH csarnok) a telepre 

eddig lerakásra beszállított, kevert települési szilárd hulladékok mechanikai előkezelése tervezett oly 

módon, hogy először az anyagában hasznosítható hulladékalkotók, majd az anyagában nem, de 

energetikailag még hasznosítható alkotók leválasztásra kerüljenek és utóbbiak kezelésük (aprítás) révén 

termékké minősíthetővé váljanak. 

A telepre beszállításra tervezett 58 240 tonna/év mennyiségű hulladék.  

A technológia feldolgozó kapacitása 224 tonna/nap.  

Hulladékfogadás: munkanapokon 7.00-18.00 óra között előirányzott. Éves munkanapok száma: 260.  

Az üzemcsarnok-épülethez kapcsolódó létesítmények: tüzivíz-tározó medence, csapadékvíz-elvezető 

létesítmények, új ivóvízvezeték, kommunális szennyvízcsatorna, csurgalékvíz-elvezető csatorna,  

10 m
3
-es csurgaléktároló akna, üzemi út. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település):  Hejőpapi 

Az eljárás megindításának napja:       2016. október 26. 

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje:   30 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:      Vigh Noémi 

Elérhetősége (e-mail):     noemi.vigh@emikofe.kvvm.hu, vigh.noemi@borsod.gov.hu  

  telefon:     46/517-300/412 mellék 

mailto:noemi.vigh@emikofe.kvvm.hu
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Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás megindításának ténye: 

 

A kérelmezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.)  

 2. számú melléklet 5.3. bb) pontjába (Hulladékkezelés - Nem veszélyes hulladékok - 

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: - hulladék előkezelése égetés vagy együttégetés céljából), 

valamint a 

 3. számú melléklet 107. a) pontjába (Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap 

kapacitástól) tartozik,  

ennélfogva előzetes vizsgálat-, és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől 

függően környezeti hatásvizsgálati eljárás köteles tevékenység, illetve egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély köteles. 

 

A környezetvédelmi hatóság az ÉMRHK Nonprofit Kft. (3456 Tiszabábolna, Fő út 113.) 

meghatalmazásából eljáró EHS komplex Kft. (3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7.) EHS-KL-9006/2016. számú, 

2016. szeptember 5-én kelt kérelme alapján indult előzetes vizsgálati eljárást lezáró  

BO/16/14102-16/2016. számú, 2016. október 30-án jogerőre emelkedett határozatában a 

környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység végzéséből nem várhatóak jelentős 

környezeti hatások, egyidejűleg rögzítette az egységes környezethasználati engedélyezési 

dokumentáció tartalmára vonatkozó szempontjait.  

 

Az ÉMRHK Nonprofit Kft. (3456 Tiszabábolna, Fő út 113.) meghatalmazásából eljáró  

EHS komplex Kft. (3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7.) EHS-KL-10067/2016 számú, 2016. október 26-án kelt 

kérelmében a Hejőpapi 073/5 hrsz-ú ingatlanon tervezett, nem veszélyes hulladékok hasznosítási 

tevékenység végzésére szolgáló MBH üzemre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás lefolytatását kezdeményezte.  

 

A beruházás a Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás 

keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű. 

 

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 (Hejőpapi) jegyzője 

részére.  
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A jegyzők gondoskodnak a hirdetmény haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül történő közterületen 

és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről és a hirdetmény közzétételét követően 3 napon 

belül a környezetvédelmi hatóságot értesítik a közzététel időpontjáról, helyéről, a kérelem és mellékletei 

(felülvizsgálati dokumentáció) nyomtatott példányába való betekintési lehetőség módjáról. 

 

A kérelem megtekinthető nyomtatott formátumban a környezetvédelmi hatóságnál és az érintett 

önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a 

http://emiktvf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO/16/17005/2016. 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 (Hejőpapi) 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 

értesíti a környezetvédelmi hatóság.  

 

A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről 

szóló bírósági végzésének környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja. 

 

Miskolc, 2016. november 04. 

 

 

 Demeter Ervin  

 kormánymegbízott  

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 dr. Palásthyné Arnóth Mária 

 koordináló ügyintéző 

 

 


