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KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

         Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,

a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó összevont környezeti hatásvizsgálati

és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Ügy iktatószáma: BO/32/00133-4/2023. 
Kérelmező: ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep Pf.: 17.)
Ügy tárgya: Sajóbábonyi 024/83 hrsz.-ú ingatlanon tervezett új hulladékégető létesítése

Kérelmező  sajóbábonyi  telephelyén  új,  35  000  tonna/év  kapacitású,  veszélyes  és  nem  veszélyes
hulladék égetésére alkalmas hulladékégető berendezés létesítését  tervezi  D10,  R1,  R4 és R8 kódú
hulladékártalmatlanítási és -hasznosítási tevékenység végzése céljából. 
Az  új  hulladékégető  a  1754-9/2014  számú  környezetvédelmi  működési  engedéllyel  rendelkező
egészségügyi veszélyeshulladék-égető mellett valósulna meg, a Sajóbábony 024/83 hrsz.-on. 
Az új égető, illetve az egészségügyi veszélyeshulladék-égető kéménye közös lesz. 
A beruházáshoz kapcsolódóan egy új, IV. számú salaklerakó építése is tervezett. 
A lerakni tervezett hulladékok listája nem változik a telephelyen üzemelő III. számú lerakó engedélyében
szereplő listához képest, a tervezett éves lerakási mennyiség 5 500 tonna. 
A legközelebbi lakóépületek kb. 1 km távolságban találhatók. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település):  Sajóbábony
Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település): - 
Az eljárás megindításának napja: 2023. január 9.
Az eljárás ügyintézési határideje: 130 nap 
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: az eljárás felfüggesztése, szünetelése
Ügyintéző neve: Nagyné Gogolya Renáta
Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc  @borsod.gov.hu   

Tájékoztatás az eljárásról

Az ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep) EPAPIR-20230109-

5521  számú  kérelmében  az  ÉMK  Kft.  sajóbábonyi  telephelyén,  a  024/83  hrsz.-ú  ingatlanon  új

hulladékégető  mű  létesítésére  vonatkozóan  összevont  környezeti  hatásvizsgálati  és  egységes

környezethasználati engedélyezési eljárást kezdeményezett a környezetvédelmi hatóságnál. 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési

eljárásról  szóló 314/2005. (XII.  25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. melléklet 5.2.b pontja

(hulladékégető művekben veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitáson felül)  alapján,  a

lerakó a 2. mellékelt 5.4 pontja (a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv

mailto:kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu
mailto:kondrat.tibor@borsod.gov.hu


2

2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000

tonna teljes  befogadókapacitáson  felül,  az  inert  hulladékok lerakóinak  kivételével)  alapján  egységes

környezethasználati  engedélyhez  kötött  tevékenység,  valamint  besorolható  továbbá  az  1.  számú

melléklet  51.  pontjába  (Veszélyes  hulladékot  égetéssel  ártalmatlanító,  hasznosító  létesítmény,

lerakással, kémiai vagy biológiai eljárással ártalmatlanító létesítmény méretmegkötés nélkül), melynek

alapján környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A  Rend.  1.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja  szerint  a  tervezett  tevékenység  megkezdéséhez  egységes

környezethasználati engedély szükséges. 

A Rend 1. § (4) bekezdése alapján a környezeti hatásvizsgálati  és az egységes környezethasználati

engedélyezési  eljárást  a  környezethasználó  kérelmére  a  környezetvédelmi  hatóság  –  önálló

engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le. 
A  kérelem  alapján  2023.  január  9-én  összevont  környezeti  hatásvizsgálati  és  egységes

környezethasználati engedélyezési eljárás indult.

Az összevont eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi

Hatóság:

- Közleményt  tesz  közzé  a  Rend.  24.  §  (7)  bekezdése  alapján,  a  Rend.  8.  §  (1)  bekezdésében

foglaltaknak  megfelelően  az  eljárás  megindítását  követően  honlapján,  illetve  a

www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.

- A Rend. 24. § (7) bekezdése szerint eljárva, a Rend. 8. § (2) bekezdés alapján – figyelembe véve a

Rend.  24.  §  (3)  bekezdésben  foglaltakat  -  a  tevékenység  telepítési  helye  szerinti  település

jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének - az elektronikus úton közzétett

kérelem  és  mellékletek  elérési  helyének  megadásával  -  megküldi  a  közleményt,  a  közlemény

közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.

A  kérelem,  a  dokumentáció  megtekinthetőek a  http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html

internetes oldalon, BO/32/00133/2023. számon. 

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 30 nap.

A  Rend.  9.  §  (8)  bekezdése  szerint  a  környezeti  hatástanulmány  tartalmára  vonatkozóan

észrevételeket  a  közmeghallgatás  időpontjáig a  környezetvédelmi  hatósághoz  vagy  a

közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat Jegyzőjéhez lehet benyújtani.

- A Rend. 24. § (7) bekezdése szerint eljárva, a Rend. 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi időpontban

és helyszínen közmeghallgatást tart: 

2023. április 18. (kedd) 17  00   órai kezdettel  

Sajóbábonyi Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár        

(3792 Sajóbábony  , Bocskai út 2. 1. em.  )   

A Rend. 9. § (8) bekezdése szerint a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan észrevételeket

a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint

illetékes települési önkormányzat Jegyzőjéhez (Sajóbábony) lehet benyújtani.

http://www.magyarorszag.hu/
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A környezetvédelmi hatóság a Rend. 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a környezeti

hatások  értékelése  szempontjából  lényeges  észrevételeket  a  szakhatóság  bevonásával  érdemben

megvizsgálja.

A  Rend. 24. § (7) bekezdése szerint eljárva a Rend. 9. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a

közmeghallgatásról  készült  jegyzőkönyv  megtekinthető  lesz  a  környezetvédelmi  hatóság

http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes  oldalán  BO/32/00133/2023. számon

Közmeghallgatás jegyzőkönyve megnevezés alatt.

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

hozhatja:

- Megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt. 

- A kérelmet elutasítja.

Miskolc, 2023. március 14.

Dr. Alakszai Zoltán

főispán 

nevében és megbízásából:

Dudás Attila

koordináló ügyintéző
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