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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/32/07032/2022. Iktatási száma: BO/32/07032-7/2022.

Kérelmező:  BIOGÁZ Alfa Kft. (2040 Budaörs, Farkasréti út 45.)

Ügy tárgya:Harsány 041/7 hrsz.-ú ingatlanon lévő biogázüzem BO/32/00803-35/2021. számú egységes

környezethasználati engedélyének módosítására irányuló eljárás

Kérelmező  a  Harsány  041/7  hrsz.-ú  ingatlanon  üzemelő  biogázüzem BO/32/00803-35/2021.  számú

egységes  környezethasználati  engedélyében  részére  előírt  korlátozás  feloldására  irányuló  eljárást

kezdeményezett.

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

engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi

szükségessé."

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) bekezdése szerint az eljárásban "a környezetvédelmi

hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:

a)  kiadja  vagy  módosítja  a  tevékenység  további  gyakorlásához  szükséges  egységes

környezethasználati engedélyt, vagy

b)  az  engedélyt  visszavonja  vagy  a  kérelmet  elutasítja,  és  szükség  esetén  meghatározza  a

tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket."

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Harsány

Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település): -

Az eljárás megindításának napja: 2022. november 22.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 60 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,

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

[a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre

alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Kormányrendelet 1.

§ (2) bek.]

Ügyintéző neve:Hutkainé Vigh Noémi

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

mailto:kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu
mailto:kondrat.tibor@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/32/07032/2022. 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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