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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 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Ügy száma: BO/32/3801/2022. Iktatási száma: BO/32/03801-10/2022.

Kérelmező: PIMCO Kft. (3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.) 

Ügy tárgya:Üveggyapotgyártás (Szerencs 086/13 hrsz.) kapacitás bővítése

A kérelmező a  BO-08/KT/3769-29/2017. számú, 2022. május 31-ig hatályos engedély alapján 14 000

tonna/év (56 tonna/nap) üveggyapot gyártására jogosult. 

Kérelmező a tevékenységet nagyobb kapacitással (20 000 tonna/év) kívánja a továbbiakban végezni. 

Így az erre irányuló kérelem beadásakor az eddig engedélyezett két különálló helyrajzi szám (Szerencs

086/12  és  086/13  hrsz.)  egyesítésével  Szerencs  086/13.  hrsz.-on  összevonásra  került.  A  további,

releváns eltéréseket az alábbi táblázat rögzíti.

Engedélyezett Kérelmezett

Létesítmények:

 gyártóüzem (Szerencs 086/12 hrsz.) 

 nyersanyag előkészítő üzem

o elektromos olvasztó

o lap-filc gyártósor

o csőhéj gyártósor

 raktárcsarnok (Szerencs 086/13 hrsz.)

 nyílt téri tárolók 

 parkoló (40 + 1 férőhely)

 portakonténer

 300 m3 hasznos víztérfogatú tüzivíz tároló

 a 3622 jelű  útról  leágazó,  18,5  m hosszú és

12,0 m széles bekötőút 

 2 légszennyező pontforrás

Létesítmények:

 gyártóüzem (Szerencs 086/13 hrsz.) 

 raktárcsarnok (Szerencs 086/13 hrsz.)

 nyílt téri terméktárolók 

 parkoló (40 + 1 férőhely)

 porta, kerékpártároló

 240 m3 oltóvíz tározó

 a 3622 jelű  útról  leágazó,  18,5  m hosszú és

12,0 m széles bekötőút 

 belső út

 hídmérleg

 gázfogadó

 trafo-állomás

 3 légszennyező pontforrás

Alapanyag: 

 homok, 

 szóda 

Alapanyag:

 homok 
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 fritte (saját cserép)

 termékké minősített üvegtörmelék

 mészkő vagy dolomit, 

 alumínium-oxid-tartalmú  földpát  vagy

timföld, 

 bór-trioxid

 szóda 

 saját cserép (fritte)

 P1 pontforrás által leválasztott por, 

 külső forrásból beszerzett üveg hulladék 

(síküveg cserép, boroszilikát tartalmú 

üvegcserép) 

 mészkő, dolomit

 földpát 

 bórax 

Hatásterület:

Levegővédelmi: 

 P1 pontforrás 626 m (SO2)

 P2 pontforrás 573 m

Zajvédelmi:

 éjjeli időszakban 261 m 

Hatásterület

Levegővédelmi: 

 P1 pontforrás 540 m (SO2)

 P2 pontforrás 544 m (fenol)

 P3 pontforrás: 242 m (PM10)

Zajvédelmi:

 éjjeli időszakban 261 m 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Szerencs

Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település): -

A kérelmezett tevékenységnek nincs országhatáron átterjedő környezeti hatása.

Az eljárás megindításának napja: 2022. május 23. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 42 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam (figyelembe véve a kormányzati igazgatási szünet

elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló

369/2022. (IX. 29.) Kormányrendelet (Korm. rendelet) 2. § (2) bek. a) pontját):

 az  eljárás  felfüggesztésének,  szünetelésének  időtartama  (jelen  eljárásban  2022.  május  28.

napjától 2022. november 28. napjáig történő szünetelés)

 igazgatási szünet időtartama (2022. december 22. – 2023. január 6.)

(Korm. rendelet 1.§ (2) bek.)

Ügyintéző neve: Hutkainé Vigh Noémi

Elérhetősége: 46/517-300, e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Eljárásra vonatkozó releváns információk

A PIMCO Kft. (Miskolc) megbízásából eljáró Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza,

Váci  M.  utca  41.)  EPAPIR-20220523-2  számon  kérelmet  nyújtott  be  a  Szerencs  086/12-13  hrsz.-ú

ingatlanokon  tervezett  üveggyapotgyár  és  raktárépület  létesítésére  és  működésére kiadott

BO-08/KT/3769-29/2017.  számú  egységes környezethasználati  engedély  megújítására,  egyidejűleg a

gyártási  kapacitás  bővítésére  irányuló  felülvizsgálati  eljárás  lefolytatására  a  Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra. 

A beadvány alapján 2022. május 24-én felülvizsgálati eljárás indult.
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A kérelmező  EPAPIR-20220527-9205 számú  beadványában az eljárás szünetelését kérte,  mely  Sze-

rencs Város Önkormányzata 2022. május 27. keltezésű iratával hozzájárulásával 2022. május 28. napjá-

tól szünetelt a BO/32/03801-4/2022. számú végzés alapján.

A kérelmező EPAPIR-20221128-12776 és EPAPIR-20221128-12860 számon az eljárás folytatását kér-

te, egyidejűleg benyújtotta az engedélykérelmi dokumentációt. 

Az eljárás a BO/32/3801-7/2022 számú végzés alapján 2022. november 29. napjától folytatódik. 

A tevékenység a Szerencs területén üveggyapotot gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással

összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé

nyilvánításáról szóló 349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt. 

A jelen eljárás során a társadalom részvételének szabályai, i  ratokba való betekintés lehetőségére  

irányuló tájékoztatás

Az eljárás megindításáról értesítés kerül közzétételre a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.

Közlemény  a  hatóság  honlapján  http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html   BO  /32/3801/2022  

számon,  illetve  az  ügyfélforgalom  előtt  nyitva  álló  hivatalos  helyiségében  lévő  hirdetőtáblán  kerül

közzétételre.

Az eljárásban a 314/2005. (XII.  25.)  Korm. rendelet  1.  § (6b) bekezdése értelmében a tevékenység

telepítési helye szerinti  (jelen esetben Szerencs) település önkormányzata ügyfél,  aki a kérelem és

mellékletei tekintetében nyilatkozhat.

A  kérelem  és  esetleges  további  kiegészítései  hozzáférhetőek  BO/32/3801/2022. számon  a

környezetvédelmi hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán.

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

döntéseket hozhatja:

a) kiadja a tevékenység további gyakorlásához szükséges új 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
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