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ÉRTESÍTÉS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,

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

egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárásról

Ügy száma: BO/32/06323/2022. Iktatási száma: BO/32/06323-9/2022.

Kérelmező: NEVEON Hungary Kft. (Sajóbábony) 

Ügy tárgya:  NEVEON Hungary Kft. (Sajóbábony) által üzemeltetett puliuretán lágyhab gyártási tevékenységére

vonatkozó BO-08/KT/170-4/2018. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata 

A NEVEON HUNGARY Kft. (3792 Sajóbábony, Ipari park 024/141 hrsz. KÜJ: 100 188 396) Sajóbábony

024/141  hrsz.-ú  (KTJ:  100289  373)  telephelyen  poliuretán  lágyhab  gyártási  tevékenységéhez

(KTJlétesítmény:  101765331)  BO-08/KT/170-4/2018.  számon  egységes  környezethasználati  engedéllyel

rendelkezik. Az engedély hatálya: 2027. november 30. 

A Kft. folytonos technológiával gyárt poliéter bázisú hidegen keményedő poliuretán lágy habokat tömb

formában,  melyet  igény  szerint  tovább  konfekcionál  (hasítás,  hántolás,  ferdevágás,  él  kerekítés,

stancolás stb.)

Engedélyezett kapacitás: 14 800 tonna/év poliuretán lágyhab előállítása. 

A telephely által érintett helyrajzszámok: Sajóbábony 024/16 hrsz, 024/50 hrsz, 024/141 hrsz.

A  NEVEON  HUNGARY  Kft.  (3792  Sajóbábony,  Ipari  park  024/141  hrsz.  KÜJ:  100  188  396)

2022. október 13. napján EPAPIR-20221013-12131 számon kérelmet nyújtott be a Sajóbábony 024/141

hrsz.-ú  (KTJ:  100289  373)  telephelyen  poliuretán  lágyhab  gyártási  tevékenységéhez  (KTJlétesítmény:

101765331)  kiadott  BO-08/KT/170-4/2018.  számú  egységes  környezethasználati  engedély

felülvizsgálata tárgyában. 

Kérelme alapján 2022. október 14-én a mód. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdés

szerinti felülvizsgálati eljárás indult.

A  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 20/A. § (4) bekezdése értelmében „Az engedélyben foglalt

követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb

technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az

engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a  Kvt.-nek a környezetvédelmi

felülvizsgálatra vonatkozó szabályai  szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell
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vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből

származó  információt,  továbbá  az  engedély  kiadása  vagy  legutolsó  felülvizsgálata  óta  kihirdetett

vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.”

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Sajóbábony  

Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település): -

Az eljárás megindításának napja: 2022. október 14.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 65 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Ügyintéző neve: Nagyné Gogolya Renáta

Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc  @borsod.gov.hu   

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  módosított  kérelem  és  a  benyújtott  dokumentáció  megtekinthető a

http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes  oldalon,  BO/32/06323/2022. számon,

illetve  előzetes  telefonos  egyeztetést  követően  a  környezetvédelmi  hatóság  hivatalos  helyiségében

ügyfélfogadási időben. 

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán 

főispán 

nevében és megbízásából:

Dudás Attila

koordináló ügyintéző
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