ÉRTESÍTÉS
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult
közigazgatási eljárásról

Ügy száma: BO/16/913/2016.
Kérelmező: Terméktároló Zrt. (2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.)
Ügy tárgya: Terméktároló Zrt. által üzemeltetett, Tiszaújváros telephelyen lévő 12 db tároló tartályra
vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás.
Rövid ismertetés: A Terméktároló Zrt. tartályparkja a MOL Nyrt. Tiszaújváros Telep területén belül
(3344, 3361, 3363 hrsz. - kivett iparterület) található. Jelen eljárás célja, hogy a Terméktároló Zrt. a
tulajdonában lévő 12 db tárolótartály üzemeltetésére vonatkozóan önálló környezetvédelmi működési
engedéllyel rendelkezzen. A tartályparkban dízel gázolaj és motorbenzin késztermékek biztonsági
készletet alkotó mennyiségének tárolása történik, mely célra a következő telepítésű tartályok üzemelnek:
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- Benzin tárolásra: 6 db 20 ezer m -es tartály (200013 - 200018 jelűek), összesen 120 000 m
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tárolókapacitással.
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- Gázolajtárolásra: 4 db 30 ezer m -es tartály (30009 - 30012 jelűek), összesen 120 000 m
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tárolókapacitással.
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- Metanol és C9+ frakció tárolására: 2 db 5 ezer m -es tartály (5009 - 5010 jelűek), összesen
3

10 000 m tárolókapacitással.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Tiszaújváros
Eljárás megindításának napja: 2016. január 14.
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
Elérhetősége (email): gyulaine@emikofe.kvvm.hu

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
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A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának módja:
A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva értesíti ügyfélkapuján
keresztül a tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban fellelhető társadalmi szervezeteket a
187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. szerint eljárva jelen értesítés elektronikus úton történő
megküldésével.
A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről
szóló bírósági végzésének környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.
Fentieken túlmenően a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon a környezetvédelmi hatóság
értesítést tesz közzé.
Miskolc, 2016. március 02.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

