ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379.
Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399
E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
Web: www.emiktf.hu
Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.30-12.00 óra
Szerda: 8.30-12.00, 13.00-16.00 óra
Péntek: 8.30-12.00 óra
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KÖZLEMÉNY
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen indult, a
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet („R”) hatálya alá tartozó környezeti hatásvizsgálati
eljárásról
Ügy száma: 13598/2014.
Kérelmező: Robert-Metál Fém- és Építőipari Kereskedelmi Kft.
(3200 Gyöngyös, Csalogány út 35.)
Ügy tárgya: Gyöngyös, Damjanich út 32. szám (5163 hrsz.) alatti területen lévő
fémhulladékgyűjtő, -előkezelő telep tervezett kapacitásbővítése.
A Robert-Metál Kft. a Gyöngyös, Damjanich út 32. szám alatti telephelyen 2011. óta végez
fémhulladék begyűjtési tevékenységet. Jelenleg a telephelyen évente átvehető fémhulladék
mennyiség 1540 tonna. A tervezett kapacitásbővítéssel a Robert-Metál Kft. által előkezelés
(darabolás, durva és finom válogatás) céljából átvenni tervezett fémhulladék mennyisége
32.000 tonna/év.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Gyöngyös.
Az eljárás megindításának napja: 2014. július 22.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: három hónap.
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig
terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a
kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
- továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. §. (3) bekezdésben foglaltak.
Ügyintéző neve:
Elérhetősége (e-mail):

Szabóné Dányi Bernadett
danyi@emikofe.kvvm.hu

A környezeti hatásvizsgálat megindításának ténye:
A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet („R”) 3. számú melléklet
108. pontja („Fémhulladékgyűjtő,- előkezelő, -hasznosító telep) figyelembevételével a
„R” 132. pont (a 3 számú melléklet 1-128 pontjában feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti
tevékenység bővítése, ha az a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket,
kivéve, ha a bővítés az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység
vagy létesítmény megvalósítása) hatálya alá tartozik, így a Felügyelőség döntésétől függően
környezeti hatásvizsgálat köteles.
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A Felügyelőség 1392-9/2013. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában
megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításához (kapacitásbővítés) környezeti
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.
A környezeti hatásvizsgálati eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az
észrevételek megtételére:
A Felügyelőség a közlemény közzétételével egyidejűleg közhírré tétel céljából megküldi
a közleményt, valamint a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát a tevékenység
telepítési helye szerinti település (Gyöngyös) jegyzőjének. A jegyző gondoskodik
a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül történő közterületen és a helyben
szokásos módon történő közhírré tételéről.
A dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Felügyelőségen és az érintett önkormányzat
(Gyöngyös) jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától a közmeghallgatás időpontjáig a
Felügyelőség
honlapján
a
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html
internetes
oldalon,
2014/13598. számon.
Felhívom a figyelmet, hogy a Felügyelőség a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet
9. § (1) bekezdése alapján, a jegyzővel egyeztetett időpontban közmeghallgatást tart.
2014. szeptember 25-én (csütörtök) 1400 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatal I. tanácskozó termében (Gyöngyös, Fő tér 13. új épület tetőtér).
Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Felügyelőséghez vagy a közmeghallgatás helye
szerint illetékes települési önkormányzat (Gyöngyös) jegyzőjéhez lehet benyújtani.
A Felügyelőség az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
 kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
 a kérelmet elutasítja.
A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi
szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében
vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján
történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. szerint eljárva jelen
hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.
Felhívom a figyelmet, hogy a társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet
alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Felügyelőségre
történő benyújtásával igazolhatja.

Miskolc, 2014. augusztus 13.
Bese Barnabás
mb. igazgató megbízásából:

Dudás Attila
mb. osztályvezető

