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É R T E S Í T É S

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 módosítási eljárásról

Iktatószám: BO/32/00600-5/2023

Kérelmező: ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. (1033 Budapest, Kórház utca 6-12.) 

Ügy tárgya: Tiszaújváros 600/58 hrsz.-ú területen lévő fűtőerőmű kapacitásbővítése

A beruházás ismertetése az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

Kérelmező  a  BO/32/05000-11/2022. számú,  2037.  november  15-ig  hatályos  egységes

környezethasználati  engedély  alapján üzemelő létesítményben végzett tevékenység kiegészítéseként

egy 6 MW hőtermelő-kapacitású villamos kazán létesítését tervezi, amely az országos villamos hálózat

leszabályozási fázisában fog részt venni.

A meglévő üzemépület jelenlegi beépítettsége miatt már nem alkalmas új kazán fogadására, ezért új

kazánház létesítése szükséges. A telepítendő új 6 MW teljesítményű villamos fűtésű kazán forró víz

előállítására szolgál. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Tiszaújváros

Az eljárás megindításának napja: 2023. január 19.

Az eljárás ügyintézési határideje: 60 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: 

az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama

Ügyintéző neve: Hutkainé Vigh Noémi

Elérhetősége (e-mail): komplex@borsod.gov.hu, 46/517-300

Tájékoztatás az eljárásról

Kérelmező  EPAPIR-20230119-7755  számú  kérelmében  a  Tiszaújváros  600/58  hrsz.-ú  területen

üzemeltetett  fűtőerőmű  kapacitásbővítése  céljából  tervezett  villanykazán  létesítése  kapcsán  a

BO/32/05000-11/2022. számú egységes környezethasználati  engedély  módosítására irányuló  eljárást

kezdeményezett  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályon. 

A  kérelem  alapján  a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  20/A.  §  (10)  bekezdése  szerint  "a

környezetvédelmi  hatóság  az  egységes  környezethasználati  engedélyt  [...] módosíthatja,  ha  az
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engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi

szükségessé."

Az eljárás 2023. január 19-én indult.

A nyilvánosság tájékoztatásának módja:

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

tesz közzé a hivatalában folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásról.

A  kérelem  megtekinthető  a  http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes  oldalon,

BO/32/00600/2022. számon. 

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

döntéseket hozhatja:

a) módosítja az 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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