
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 engedély módosítási eljárásról 

 

Ügy száma: BO/16/17651/2016. 

Kérelmező: Visonta Projekt Kft. (8000 Székesfehérvár, Király sor 30.) 

Ügy tárgya: A Visonta Projekt Kft. Visonta 0158/25 helyrajzi számú ingatlanon lévő keményítőgyártó 

üzemére vonatkozó BO/16/4432-3/2016. számon módosított, 2611-29/2014. számú egységes 

környezethasználati engedélyének módosítása. 

 

A tervezett módosítások: 

A Visonta Projekt Kft. a Visonta 0158/25 helyrajzi számú ingatlanon lévő keményítőgyártó üzemében az 

alábbi változtatásokat tervezi: 

A termékskálában és a termék előállító kapacitásban tervezett változtatások üzemenként összevetve  

a 2611-29/2014. számú egységes környezethasználati engedélyben foglalt adatokkal: 

 

 
2611-29/2014 számú 

engedélyben szereplő 
adat 

Visonta Projekt Kft. által 
tervezett maximum 

kapacitás 

Feldolgozandó alapanyag 
(búza) 

200 000 t/év 250 000 t/év 

„A” Keményítő 90 000 m
3 
/ év 82 000 t

 
/ év 

Keményítő szörp 22 000 m
3
/év - 

Vitális glutén 20 000 m
3 
/ év 24 000 t/ év 

Pelletált takarmány 65 000 m
3 
/ év 75 000 t

 
/ év 

Ipari alkohol - 540 000 hl / év 

Búza alapú maltodextrin - 13 000 t / év 

Kukorica alapú keményítő - 10 000 t/ év 

Kukorica alapú maltodextrin - 5 000 t/ év 

 

Anyagáramban tervezett változtatások: 

 Keményítő tej anyagáram elosztásának változtatása a maltodextrin, keményítő szárító és alkohol 

üzemek között. 

 Kukorica vagy más gabona alapú keményítő tej fogadásának lehetősége a keményítő szárító vagy 

a maltodextrin üzem előtt, ezzel bővítve a rendelkezésre álló termékportfóliót. 

 Energiaszolgáltató üzemek, szennyvíz és vízüzemek kapacitásainak fölé méretezése. 
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Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Visonta 

A tevékenységgel feltételezhetően érintett települések: Markaz 

Az eljárás megindításának napja: 2016. november 17. 

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. 

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 70 nap 

Ügyintéző neve: Horváth Annamária 

Elérhetősége (e-mail): horvatha@emikofe.kvvm.hu 

 

A környezetvédelmi felülvizsgálat megindításának ténye: 

A Visonta Projekt Kft. (8000 Székesfehérvár, Király sor 30.) 2016. november 16-án benyújtott 

kérelmében a Visonta 0158/25 hrsz alatti bérelt telephelyen keményítőgyártó üzem létesítésére 

vonatkozóan kiadott, BO/16/4432-3/2016. számon módosított 2611-29/2014. számú egységes 

környezethasználati engedélyének módosítását kezdeményezte. Kérelméhez mellékelte az  

M-Solution Kft. (Szigetszentmárton) által készített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt két 

nyomtatott példányban és egy példány elektronikus adathordozón, melynek hozzáférhetőségét az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Rend.) 20. § (2) bekezdése szerint biztosítottam. 

 

A Visonta Projekt Kft. részére kiadott, a Visonta 0158/25 hrsz alatti bérelt telephelyen keményítőgyártó 

üzem létesítésére vonatkozó BO/16/4432-3/2016. számon módosított 2611-29/2014. számú egységes 

környezethasználati engedély 2019. március 31-ig érvényes. 

 

A Visonta Projekt Kft. 2016. november 16-án benyújtott kérelmében foglaltak alapján az engedélyezett 

tevékenységben tervezett változtatások jelentős változtatásnak minősülnek, ezekre vonatkozóan  

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerinti eljárást szükséges lefolytatni. 

 

Az egységes környezetvédelmi engedély módosítására irányuló környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a környezetvédelmi hatóság: 

 

1. A tárgyi hatósági eljárás megindításáról értesíti 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) bekezdése szerint eljárva jelen értesítés elektronikus 

úton történő megküldésével. A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának 
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és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő 

benyújtásával igazolhatja. 

2. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. 

3. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetményt tesz közzé a 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló 

hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

4. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján megküldi a hirdetményt, a 

kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti települések részére, valamint a 

feltételezhetően érintett települések jegyzői részére a kérelmet és a hirdetményt a közterületen és a 

helyben szokásos módon történő közzététel érdekében. 

 

A kérelem, a dokumentáció és kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától 50 napig a 

http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, 2016/17651. 

számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos 

helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzat jegyzőinél. A közzététel és a 

betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, továbbá a felülvizsgálati dokumentáció tartalmára 

vonatkozóan észrevételeket a közzététel napjától számított 21 napon belül a környezetvédelmi 

hatósághoz, vagy a tevékenységgel érintett Visonta Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez  

(3271 Visonta, Hősök tere 3.) lehet benyújtani. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket 

hozhatja: 

 

Jelen környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás eredménye alapján az egységes környezethasználati 

engedélyt módosítja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott 

engedély visszavonását nem teszi szükségessé, vagy a kérelmet elutasítja. 

 
Miskolc, 2016. november 24. 

 

 

 Demeter Ervin  

 kormánymegbízott  

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 dr. Palásthyné Arnóth Mária 

 koordináló ügyintéző 

http://www.magyarorszag.hu/

