
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

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

17573 

 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályán (környezetvédelmi hatóság) indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet hatálya alá 

tartozó egységes környezethasználati eljárásról 

 

H I R D E T M É N Y 

 

 

Ügy száma: 17573/2016. 

Kérelmező: MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 78.) 

Tárgya: MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (Miskolc) által Arnót 076/2 hrsz-ú területen nem veszélyes hulladék 

hasznosítására (komposztálás) vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás 

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. az Arnót 076/2 hrsz alatt található települési szennyvíziszap tároló telepén 

biológiailag bontható szerves hulladékok hasznosítását tervezi 10 400 tonna/év összmennyiségben.  

A kezeléssel létrejött komposztot minősítést követően termékként kívánják hasznosítani. 

A telephely az Arnót külterület 076/2 hrsz-ú, „kivett szennyvíztisztító” művelési ágú ingatlant foglalja 

magába.  

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Arnót 

Az eljárás megindításának napja: 2016. november 12. 

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, 

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan 

esemény időtartama, 

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő 

időtartam. 

 

Ügyintéző neve: Dr. Gyulainé Varknal Eliza 
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Elérhetősége (ügyfélfogadási időben) Tel: 46/517-300 

 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban „R.”) 2. számú melléklet  

5.5.3. pontjába sorolható Hulladékkezelés; 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: ba) 

biológiai kezelés, ezért egységes környezethasználati engedély köteles. 

 

Az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció a kihirdetés napjától számított  

21 napon keresztül megtekinthető a telepítés helye szerinti Arnót község Önkormányzat Jegyzőjénél, 

valamint a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan a kihirdetés napjától számított  

21 napon belül írásbeli észrevételt lehet tenni a Jegyzőnél, ill. a környezetvédelmi hatóságnál. 

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. 

Felhívom a figyelmet, hogy a társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a 

nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtásával 

igazolhatja. 

 

Miskolc, 2016. december 07. 

 

 

 Demeter Ervin  

 kormánymegbízott  

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 Dr. Palásthyné Arnóth Mária 

 koordináló ügyintéző 

 

 

 


