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BORSOD-A13A0)-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL
MI S KOLC I jARAS I H IVATALA
Ugyiratszam: BO-08/KT/1141-3/2017.

Targy: MiReMuKaz Nonprofit Kft. (Miskolc)
altal Uzemeltetett, a Hejapapi
073/6.
hrsz.
ingatlanon
lava
komposztalatelepre
17037-16/2015. szarna
kornyezethasznalati
me dositasa

vonatkozo
egyseges
engedely

Ugyintezo: dr. Palasthyne Arnoth Maria
HATAROZAT
I. A MiReHuKoz Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft.
(3518 Miskolc, Ereny6 u. 1.) (KUJ: 103165710) reszere kiadott, a Hejapapi 073/6 helyrajzi szamil
ingatlanon (KTJ: 101857544) komposztalo telepre (KTJLet:102611673) vonatkoz6 17037-16/2015.
szarn0
etivseties keirnyezethasznalati engedelyt
a MiReHuKoz Nonprofit Kft. 70556/2017. szarnO kerelme alapjan, az egyseges kornyezethasznalati
engedelybe foglalt hulladekgazdalkodasi engedely tekinteteben az alabbiak szerint
modositom:
1)

Az alaphatarozat rendelkez6 reszenek 1.2) „Az alkalmazott maszaki megoldasok es az elerheto
legiobb technikaknak vale) megfeleles a dokumentaciOban leirtak szerint" A) pontiaban foglalt
„A komposztala telepen az alabbi hulladektipusok kezeleset tervezik:" megnevezesa tablazatban
a 19 06 04 es 20 02 01 hullaclek azonosIto keicidal rendelkezo hulladekokra meghatarozott
mennvisegeket torli5m, es helvettuk az alabbiakat szerepeltetem:
A komposztelo telepen az alabbi hulladektfpusok kezeleset tervezik:
Azonosit6
Iced

II.

Megnevezes

Mennyiseg (tonna/ev)

19 06 04

TelepUlesi hulladek anaerob kezelesebOlszarmaz6 kirothasztott anyag

5 000

20 02 01

BiolOgiailag lebom16 hulladekok

8 000

A 17037-16/2015. szarnii egyseges kOrnyezethasznalati engedely egyebekben valtozatlanul ervenyes.
Jelen hatarozatom kizarOlag a 17037-16/2015. szarn0 egyseges kOrnyezethasznalati engedellyel egyUtt
ervenyes.

Kornyezetyedelmi es Terrneszetyedelmi F6osztely

3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
E-mail: komyezetvedelem(borsodoov.hu
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III. Jelen eljaras igazgatasi szolgaltatasi dfja 150 000,- Ft, mely a MiReHuKOz Kft-t terheli, es altala
befizetesre
IV. Jelen hatarozat ellen — a kezhezveteltol szamitott 15 napon belC41 — a Pest Megyei Kormanyhivatal
KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalyanak (1016 Budapest, Me szaros u. 58/a.) cimzett,
a Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal KOrnyezetvedelmi es
Termeszetvedelmi Foosztalyahoz 2 peldanyban benyCkithat6 fellebbezesnek van helye.
A fellebbezest indokolni kell. A fellebbezesben nem lehet olyan Oj tenyre hivatkozni, amelyrol az
Ugyfelnek a dOntes meghozatala elOtt tudomasa volt.
A jogorvoslati &Ares igazgatasi szolgaltatasi dija: 75 000,- Ft
V.

Fellebbezes hianyaban jelen hatarozatom a kezhezveteltol szamitott 16. napon — kUlOn ertesftes nelkUl —
jogerore emelkedik.
INDOKOLAS
A

Miskolci

Regionalis

Hulladekgazdalkodesi
KOzszolgaltat6
Nonprofit
Kft.
(3518 Miskolc, ErenyO u. 1.)) a HejOpapi 073/6 helyrajzi szamti terUleten UzemelO komposztal6 telepre
17037-16/2015. szamu egyseges kornyezethasznalati engedellyel rendelkezik. Az egyseges
kOrnyezethasznalati engedelybe belefoglaltam a tevekenyseg vegzesehez szUkseges levegOtisztasagvedelmi-, es a hulladekgazdalkodasi engedelyeket.
A MiReHuKOz Nonprofit Kft. 70556/2017. szarnii, a kOrnyezetvedelmi hatOsagra 2017. januar 23-an
benyCijtott irataban kerte az egyseges kOrnyezethasznalati engedelybe (EKHE) foglalt hulladekgazdalkodasi
engedely mOdositasat. Kerelmehez mellekelte a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok
igazgatasi szolgaltatasi dijair61 sz6I6 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. szamU melleklet 10. 3. pontja
valamint 4. pontja alapjan meghatarozott igazgatasi szolgaltatasi dij befizeteset igazol6 iratot.
Kerelmeben kerte az EKHE I.2)A) pontjaban szereplo tablazat szerint meghatarozott 19 06 04 azonosit6
kOddal rendelkezo (TelepUlesi hulladek anaerob kezelesebel szarmaz6 kirothasztott anyag) hulladek evi
6 000 tonnard evi 5 000 tonnara-, illetve a 20 02 01 azonosit6 kOddal rendelkezO (BiolOgiailag lebom16
hulladekok) hulladek evi 7 000 tonnar61 evi 8 000 tonnara tOrtenO mOdositasat. A komposztal6 telepen
kezelni tervezett hulladekok EKHE-ben engedelyezett Osszmennyiseget nem kivantak modositani.
A kOrnyezeti hatasvizsgalati es az egyseges kOrnyezethasznalati engedelyezesi eljarasr61 sz6I6
314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 20/A. § (10) bekezdes ertelmeben a kOrnyezetvedelmi hat6sag az
egyseges kornyezethasznalati engedelyt (es rgy a belefoglalt engedelyt is) — hivatalb61 vagy kerelemre —
mOdosithatja, ha az engedelyezeskor fennallo feltetelek megvaltozasa a korabban kiadott engedely
visszavonasat nem teszi szOksegesse.
A benyujtott kerelem alapjan az alabbiakat allapitottam meg:
Hulladekgazdalkodasi szempontb6I a kart hulladektipusok tekinteteben a mennyisegi mOdositas
elfogadhat6, valtozast a hulladekkezelesi technolOgiaban, illetve a tevekenyseg kOrnyezeti hatasaiban nem
okoz.

3

Fentiek alapjan a rendelkezo reszben foglaltak szerint dOntOttem, figyelembe veve a kerelemben megje101t
valtortatast, es a rendelkeza re szben foglaltaknak megfeleten a MiReHuKOz KOzszolgaltat6 Nonprofit Kft.
kerelmeben megje101t komposztalhat6 hulladekok fajtankenti mennyiseget mOdositottam a 17037-16/2015.
szamu egyseges kOrnyezethasznalati engedely egyeb rendelkezeseinek valtozatlanul hagyasa mellett.
Az eljaras saran a szakhatsag megkeresesetel eltekintettem, mivel a mOdositas kizartlag a
Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal KOrnyezetvedelmi es
Termeszetvedelmi FOosztalya hataskoret
A hatarozatot a kOrnyezeti hatasvizsgalati es az egyseges kOrnyezethasznalati engedelyezesi &Arts
szab3lyair61 sz616 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 20/A. § (10) bekezdese alapjan eljarva,
a kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatsagi es igazgatasi feladatokat ellat szervek kije101eserol
sz6I6 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdes, 13. § (2) bekezdes, valamint
8/A. § (1) bekezdesben biztositott jogkOromben, a kOzigazgatasi hatOsagi eljaras es szolgaltatas altalanos
szabalyairdsz616 2004. evi CXL. tOrveny (Ket.) 71. § (1) bek. es 72. § (1) bek. szerint eljarva hortam meg.
Az eljaras Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi kOltseget (az igazgatasi szolgaltatasi dij Osszeget) a
kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair61 sz6I6
14/2015. (III. 31.) FM rendelet (DijR) 3. sz. melleklet 4. pontja figyelembevetelevel a 10.3. pontja alapjan
allapitottam meg, viselesertil a DijR 2. § (2) bekezdese alapjan rendelkeztem.
A jogorvoslati eljarasr61 a Ket. 98. § (1) bek. alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dljar61 a
DijR. 3. sz. melleklet 4. As 10.3. pontjanak figyelembevetelevel es a DijR. 2. § (5) bekezdese alapjan
adtam tajekortatast.
Miskolc, 2017. februar 22.
Dr. Stiber Vivien
_mot& hte., ..
jarasi hivatalvezetO neveben es 49MasabOrrez,_
‘.e
Base Barnab
tosztalyvezet
226.
°/ci risi
Kapiak:
1. MiReHuKOz Kft. (3518 Miskolc, ErenyO u. 1.) + TV
2. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Katasztr6favedelmi IgazgatOsag Igazgat-helyettesi Szervezet
Katasztr6favedelmi Hatsagi Szolgalat 3525 Miskolc, D6zsa Gy. u. 25.
(e-mail: borsod.vizuovkatved.00v.hu)
3. Borsod-AbaUj Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatsagi FOosztaly
NepegeszsegOgyi Osztaly (e-mail: nepeoeszseougy.miskolcaborsod.00v.hu)
4. Borsod-Abaq-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Elelmiszerlancbiztonsagi, NOveny- es Talajvedelmi Foosztaly NOveny- es Talajvedelmi Osztaly
(e-mail: novenvvedelemaborsod.00v.hu
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MiReHuKoz Nonprofit Kft.
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