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/16/299/2016 (21915/2015)
Kérelmező: ZV Zöldvölgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.)
Ügy tárgya: Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban tervezett, nem veszélyes hulladék feldolgozó
üzemre (MBH-csarnok) vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
Tervezett tevékenység: Sajókaza 0101/10 hrsz-ú ingatlan területén egy mechanikai hulladékkezelő
üzem (MBH csarnok) építése tervezett.
Az üzem célja a telepre beszállításra kerülő kevert települési szilárd hulladékok mechanikai-optikai
előkezelése oly módon, hogy először az anyagában hasznosítható hulladékalkotók, majd az anyagában
már nem, de energetikailag még hasznosítható alkotók (RDF) leválasztásra kerüljenek és kezelésük
(aprítás) révén termékként történő hasznosításuk biztosítható legyen.
A telepre beszállításra tervezett, mintegy 46 550 tonna/év (186,2 tonna/nap) mennyiségű hulladékból a
technológia révén a becslések szerint 8 400 tonna RDF (nagy fűtőértékű könnyű frakciójú anyag)
nyerhető, és mintegy 1 750 tonna vas, 1 400 tonna nemvas-fém, 10 500 tonna nehéz anyag és 24 500
tonna komposztálható szerves anyag tartalmú frakció kerül leválasztásra. Ezzel csökken a lerakásra
kerülő hulladékok mennyisége.
Hulladékfogadás: munkanapokon 7.00-15.00 óra között. Éves munkanapok száma: 250
Az üzemcsarnok-épülethez műszakilag kapcsolódó új létesítmények:
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tüzivíz-tározó medence, csapadékvíz-elvezető létesítmények, ivóvízvezeték, 5 m -es szennyvízgyűjtő
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akna, 20 m -es csurgaléktároló akna, üzemi út, önálló, 22 kV-os villamos hálózat.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település):

Sajókaza

A tevékenységgel feltételezhetően érintett település:

Szuhakálló, Kurityán

Az eljárás megindításának napja:

2015. december 30.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
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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,
 továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben foglaltak.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 3 hónap
Ügyintéző neve:

Vigh Noémi

Elérhetősége (e-mail):

noemi.vigh@emikofe.kvvm.hu

telefon:

06-46/517-300/412 mellék

Az eljárás megindításának ténye:
A ZV Zöldvölgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.) helyett eljáró
Forus Partner Kft. (Budapest) 254-2015/FP számú, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum hulladékkezelő
üzemhez kapcsolódó hulladék feldolgozó üzemben (MBH-csarnok) tervezett tevékenységre vonatkozó
kérelmében egységes környezethasználati engedélyezési eljárást kezdeményezett.
A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az formai szempontból hiányos, ezért a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
37. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel pótlásra szólítottam fel BO/16/299-1/(21815/2015) számú ,
valamint BO/16/299-5/2016 számú végzésben a kérelmezőt.
A kérelmező a felhívásban foglaltakat FP-K-1006/2016 számú, FP-K-1008/2016 számú, valamint
FP-K-299-5/2016 számú iratainak benyújtásával teljesítette.
Tárgyi beruházás a Rend.


2. számú melléklet 5. Hulladékkezelés, „5.3. Nem veszélyes hulladékok b) hasznosítása, vagy
ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap
kapacitáson felül bb) hulladék előkezelése égetés vagy együttégetés céljából” pontjába, valamint a



3. számú melléklet 107. pontjába tartozik (Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10
tonna/nap kapacitástól),

pontjaiba tartozik, így az üzemben tervezett tevékenység jogerős egységes környezethasználati
engedély birtokában végezhető.
A tervezett létesítmény a 72/2013. (III.8.) Korm. rendelet az 1. sz. melléklet 15. pontja alapján
(KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 azonosító szám) nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházás.
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Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi
Hatóság:
1. 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 és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági
végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő benyújtásával igazolhatja.
2. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
3. Hirdetményt tesz közzé a Rend. 21. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárás
megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán,
valamint honlapján.
4. Megküldi a Rend. 21. § (2) bekezdése szerint a hirdetményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység
telepítési helye szerinti település, valamint a feltételezetten érintett település jegyzője részére a
közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.
A

kérelem,

a

dokumentáció

és

annak

kiegészítései

megtekinthetőek

a

http://emiktf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO/16/299/2016.
számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos
helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá a tevékenységgel érintett önkormányzat Jegyzőjénél. A
közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára
vonatkozóan észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a
közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat Jegyzőjéhez lehet benyújtani.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi
döntéseket hozhatja:
1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt.
2. A kérelmet elutasítja.
Miskolc, 2016. április 12.
Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

