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

Ügyirat száma: BO/32/06721/2022.

Iktatószám: BO/32/06721-4/2022.

Kérelmező: BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.)
Ügy tárgya: Ammóniagyár (Kazincbarcika 3923, 3924, 3950 hrsz.) BO-08/KT/01341-15/2018. számú
számú egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata
Kérelmező tárgyi üzemben ammónia - mint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet nevezéktana szerint
nagy mennyiségben előállított szervetlen vegyipari termék - gyártásához a BO-08/KT/01341-15/2018.
számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély hatálya: 2033. március 31.
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 [...] legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától
számított ötévente [...] felül kell vizsgálni.”
Az engedély szerint a következő felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2022. november 15.
Kérelmező meghatalmazásából eljáró ENVIRA 96 Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Bódvaszilas) EPAPIR-20221107-507 számú kérelmében az engedély fentiek szerinti felülvizsgálati
eljárását kezdeményezte.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Kazincbarcika
Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település): Az eljárás megindításának napja: 2022. november 7.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 65 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama,
c) a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Kormányrendelet
1. § (2) bek.-ben előírt igazgatási szünet időtartama (2022. december 22. – 2023. január 6.)
a 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján
Ügyintéző neve: Hutkainé Vigh Noémi
Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 KRID: 521067758
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@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 felülvizsgálati eljárásról.
A kérelem megtekinthető a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon,
BO/32/06721/2022. 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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