
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399

E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu 

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,

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

és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Ügy száma: BO/32/06940/2022. Iktatási szám: BO/32/06940-3/2022.

Kérelmező: BORSODVÍZ Zrt. (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.)

Ügy tárgya: Szerencs térségi szennyvíziszap hasznosító telep létesítése. 

A Mezőzombor 076 hrsz.-ú (1,3673 ha) kivett/vízmű ingatlanon meglévő szennyvíztisztító telep jelenlegi

tisztító kapacitása 3300 m3/d (hidraulikai), 20 657 LE (biológiai). 

A tervezett szennyvíziszap hasznosító a Mezőzombor 075/16 hrsz. (0,9597 ha) alatt kerül kialakításra. 

A  térségi  szennyvíziszap  hasznosító  központban  16  db  szennyvíztisztító  telepen  keletkező  biológiai

fölösiszap  és  egyéb  hulladékok  (élelmiszeripari  hulladékok,  állati  melléktermékek)  fogadását  és

kezelését tervezik. 

Az iszapok közvetlenül Köröm, Tokaj, Abaújszántó, Encs, Halmaj, Megyaszó, Taktaharkány, Tiszalúc,

Gönc, Hidasnémeti, Emőd, Mezőcsát, Prügy, Hejőbába, Hejőkeresztúr szennyvíztisztító telepekről kerül

majd beszállításra.

A tervezett iszapcentrum 158 350 t/év hulladék feldolgozására lesz alkalmas. 

A tervezett hulladékkezelési technológia: a szerencsi telepen keletkező primer és fölös iszapok, valamint

a beszállított iszapok, egyéb hulladékok melléktermékek mezofil rothasztása, majd víztelenítés után a

rothasztott iszap szárítása (gépi iszapszárító berendezéssel).   

A hulladékkezelés célja a szennyvíziszapok, hulladékok anaerob stabilizálása, víztelenítése és szárítása,

a  szennyvíziszapban  rejlő  bioenergia  gáz  formájában  való  kinyerése.  A  keletkező  biogázt  fűtésre,

gázmotorokkal villamos energia termelésre is hasznosítani tudják. 

A kivitelezés befejezésének várható időpontja 2023. augusztus. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Mezőzombor

Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település): Szerencs

Az országhatáron átterjedő környezeti hatása nincs.

Az eljárás megindításának napja: 2020. január 15.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 130 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Ügyintéző neve: Vámos Dóra

Elérhetősége (e-mail): komplex@borsod.gov.hu 
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Az összevont eljárás megindításának ténye:

A  BORSODVÍZ  Zrt. (3527  Miskolc,  Tömösi  u.  2.) megbízásából  eljáró  Kristály  Kft.  (8600  Siófok,

Fő u. 15-17.) 2020. január 14-én érkeztetett iratában a Szerencsi szennyvíztisztító telep fejlesztésére és

térségi  szennyvíziszap  hasznosító  telep  létesítésére  vonatkozóan  eljárást  kezdeményezett  a

Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Miskolci  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi Főosztályán. A kérelem alapján 2020. január 15-én közigazgatási  hatósági eljárás

indult.

A Kristály  Kft. EPAPIR-20200417-6691  számú  kérelmében  kérte  az  eljárás  szüneteltetését.

A környezetvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

49. § (1) bekezdése szerint eljárva BO-08/KT/00487-42/2020. számú végzésével megállapította, hogy az

ügyben folyamatban lévő eljárás szünetel.

A Kristály Kft. EPAPIR-20201016-3065 azonosító számú iratával kérte az eljárás folytatását.

A  Borsodvíz  Zrt.  (33527  Miskolc,  Tömösi  u.  2.) megbízásából  eljáró  Kristály  Kft.

(8600 Siófok, Fő u. 15-17.) 2020. október 20. napján benyújtott EPAPIR-20201020-931 azonosító számú

kérelme alapján a környezetvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.

törvény (Ákr.) 49.  §  (1)  bekezdése  szerint  eljárva  BO/32/00005-4/2020.  számú  végzésével

megállapította, hogy az ügyben folyamatban lévő eljárás szünetel.

A Kristály Kft. EPAPIR-20221117-5985 azonosító számú iratával hiánypótlási dokumentációt nyújtott be,

valamint kéri az eljárás folytatását.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati  és egységes környezethasználati  engedélyezési

eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Kormányrendelet  (Rend.)  3.  sz.  mellékletének  107.  a)  pontja

(„Nemveszélyeshulladék-hasznosító  telep 10 t/nap  kapacitástól”),  valamint  Rend.  2.  számú melléklet

5.3. c) pontja („Nem veszélyes hulladékok kizárólag anaerob lebontással történő kezelése 100 tonna/nap

kapacitáson felül”) hatálya alá tartozik. 

A  Rend.  1.  §  (5)  bekezdése  szerint  a  környezethasználó  kérelmére  a  környezetvédelmi  hatóság  –

előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó

olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel. 

Fentiek alapján, a Rend. 1. § (3) bekezdés ea) pontja szerint a tervezett tevékenység megkezdéséhez

egységes környezethasználati engedély szükséges. 

A Rend 1. § (4) bekezdése alapján a környezeti hatásvizsgálati  és az egységes környezethasználati

engedélyezési  eljárást  a  környezethasználó  kérelmére  a  környezetvédelmi  hatóság  –  önálló

engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le. 

A  benyújtott  kérelem alapján  összevont  környezeti  hatásvizsgálati  és  egységes  környezethasználati

engedélyezési eljárás indult.

Az összevont eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi

Hatóság:

1. Közleményt  tesz  közzé  a  Rend.  24.  §  (7)  bekezdése  alapján,  a  Rend.  8.  §  (1)  bekezdésében

foglaltaknak  megfelelően  az  eljárás  megindítását  követően  honlapján,  illetve  a

www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.

2. A Rend. 24. § (7) bekezdése szerint eljárva, a Rend. 8. § (2) bekezdés alapján – figyelembe véve a

Rend.  24.  §  (3)  bekezdésben  foglaltakat  -  a  tevékenység  telepítési  helye  szerinti  település

jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének - az elektronikus úton közzétett
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kérelem  és  mellékletek  elérési  helyének  megadásával  -  megküldi  a  közleményt,  a  közlemény

közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.

3. A Rend. 24. § (7) bekezdése szerint eljárva, a Rend. 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi időpontban

és helyszínen közmeghallgatást tart:

2023.   január 12.   (  csütörtök  ) 14  00   óra  

Mezőzombor Önkormányzati Hivatal- Házasságkötő terem

(  3931 Mezőzombor, Árpád u. 11.  )  

A Rend.  9.  § (9)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közmeghallgatásról  készült  jegyzőkönyv

megtekinthető  lesz  a  közmeghallgatást  követő  5.  naptól  30  napig  a  környezetvédelmi  hatóság

http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes  oldalán  BO/32/  6940  /2022  .   számon  

Közmeghallgatás jegyzőkönyve megnevezés alatt.

A  kérelem,  a  dokumentáció,  valamint  annak  további  kiegészítései  megtekinthetőek  a

http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO/32/  6940  /2022  .   számon. 

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 30 nap.

A  dokumentáció  tartalmára  vonatkozóan  észrevételeket a  közmeghallgatás  időpontjáig a

környezetvédelmi hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat

Jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság a Rend. 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a környezeti

hatások  értékelése  szempontjából  lényeges  észrevételeket  a  szakhatóság  bevonásával  érdemben

megvizsgálja.

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

hozhatja:

1. Megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt. 

2. A kérelmet elutasítja.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán 

főispán 

nevében és megbízásából:

Dudás Attila

koordináló ügyintéző
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