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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/32/06474/2022. Iktatási szám: BO/32/06474-4/2022.

Kérelmező: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.)

Ügy tárgya: Nemesbikki  Kompresszor  és  Gázátadó  állomáson  működő  tüzelőberendezések

üzemeltetésére vonatkozó  BO-08/KT/00307-8/2018.  számú  egységes

környezethasználati engedély felülvizsgálata

Tájékoztatás az eljárásról:

Az  FGSZ  Földgázszállító  Zrt.  (8600  Siófok,  Tanácsház  út  5.) meghatalmazásából  eljárva  SENEX

Környezetgazdálkodási  Kft.  (9985  Felsőszölnök,  Alsó-  Jánoshegy  6.) kérelmet  nyújtott  be  a

környezetvédelmi  hatósághoz  a  Nemesbikki  Kompresszor  és  Gázátadó  állomáson  működő

tüzelőberendezések  üzemeltetésére vonatkozóan.  A  Kft.  a  tevékenységre vonatkozóan

BO-08/KT/00307-8/2018. számú egységes környezethasználati engedéllyel  rendelkezik.  Az  engedély

2033. január 31-ig érvényes. 

Az  FGSZ  Földgázszállító  Zrt.  (8600  Siófok,  Tanácsház  út  5.) képviseletében  eljáró  SENEX

Környezetgazdálkodási  Kft.  (9985 Felsőszölnök,  Alsó-  Jánoshegy 6.) a  Nemesbikki  Kompresszor és

Gázátadó állomáson működő tüzelőberendezések üzemeltetésére vonatkozó  BO-08/KT/00307-8/2018.

számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozóan 2022. október 21. napján

benyújtott  kérelmében  eljárást  kezdeményezett  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán. Kérelméhez mellékelte az

általa  elkészített  felülvizsgálati  dokumentációt.  Kérelme  alapján  2022.  október  22-én  az  egységes

környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárás indult.

Az engedélyezett tevékenység:

Az  FGSZ  Zrt.  tevékenysége  keretében  történik  a  hazai  célú  és  tranzit  földgázszállítási  igények

kielégítése,  a  nagynyomású  földgázvezeték  rendszer  üzemeltetése.  A  Nemesbikki  Kompresszor  és

Gázátadó állomás feladata a telephely irányába érkező földgáz nyomásfokozással, vagy nyomásfokozás

nélkül történő továbbítása. 

Engedélyezett kapacitás: Az 5 db SOLAR Taurus 60 S ipari típusú gázturbina összes névleges bemenő

hőteljesítménye: 87 MW

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


Közvetlen hatásterület vélelmezett határa: Nemesbikk

Az eljárás megindításának napja: 2022. október 22.

Az eljárás ügyintézési határideje: 65 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,

 az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama,

(Ákr. 50. § (5) bekezdése)

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

(Korm. rendelet 1.§ (2) bek.)

Ügyintéző neve: Vámos Dóra

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

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának módja:

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

tesz közzé az eljárás megindulásáról.

A  dokumentáció  megtekinthető a  környezetvédelmi  hatóság

http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán, BO/32/06474  /2022  .)   számon.

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

hozhatja:

1. Módosítja az egységes környezethasználati engedélyt vagy

2. 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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