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ÉRTESÍTÉS
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 

         Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó egységes környezethasználati

engedély módosítására irányuló eljárásról

Iktatószám: BO/32/01770-3/2023.

Kérelmező: Ravago Building Solutions Hungary Kft. (1117 Budapest, Hengermalom út 47/A.)

Ügy tárgya:  Ravago Building Solutions Hungary Kft. (1117 Budapest, Hengermalom út 47/A.) által
a  Alsózsolca,  Gyár  u.  3.  szám  alatti  ingatlanokon kőzetgyapot  szigetelőanyag  gyártó  üzemre
vonatkozóan  kiadott  többször módosított  BO-08/KT/08328-31/2018.  számú  egységes
környezethasználati engedély módosítása

Ravago Building Solutions Hungary Kft. az Alsózsolcai kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzemében a
helyhez  kötött  alábbi  légszennyező  pontforrásaira  vonatkozóan  nyújtott  be  levegőtisztaság-védelmi
működési engedélykérelmet.

P1 Alapanyag feladó rendszer kürtője
P2 Alapanyag adagoló rendszer kürtője
P3 Olvasztó kemence kéménye
P4 Olvasztó kemence gravitációs kéménye
P5 W10-es füstgáz hőszabályozó kéménye
P6 Szálgyűjtő dob kürtője
P7 Hőkezelő kemence kéménye
P8 Hőkezelő kemence belépő oldali kürtője
P9 Hőkezelő kemence kilépő oldali kürtője
P10 Kőzetgyapot hűtés gyűjtője
P11 Kőzetgyapot méretre vágás kürtője
P14 Brikett szárító kürtője
P15 Gyártócsarnok gázkazánok kéménye
P16 Hegesztőüzem kürtője

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Alsózsolca
Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település): 
Az országhatáron átterjedő környezeti hatása nincs.
Az eljárás megindításának napja:     2023. február 24.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje:     60 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
.az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
Ügyintéző neve: Vámos Dóra
Elérhetősége (e-mail): komplex@borsod.gov.hu 
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A nyilvánosság tájékoztatásának módja:

A környezetvédelmi hatóság a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon és saját honlapján értesítést

tesz közzé a hivatalában folyamatban lévő eljárásról.

A  kérelem  és  a  dokumentáció  megtekinthető a  keltezés  dátumától  30  napig  a

http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO/32/01770/2023. számon. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi
döntéseket hozhatja:

a) módosítja  a  tevékenység  további  gyakorlásához  szükséges  egységes  környezethasználati
engedélyt, vagy
b) a kérelmet elutasítja.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán

nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző

http://www.magyarorszag.hu/
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