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HIRDETMÉNY 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

(Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) 

(továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi 

hatóságon a ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep) 

Tiszavasvári Hulladékégető (4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 29.) telephelyen végzett tevékenység 

teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult. 

Az ügy iktatási száma: 4101/2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2016. 03. 09. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. 03. 09. 

Ügyintézési határidő: 70 nap. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. március 23. 

A kérelem rövid ismertetése: 

Az ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep) Tiszavasvári 

Hulladékégető (4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 29.) telephelyén végzett tevékenységének folytatására 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 6472-17/2015. számú és TIKTVF 318/01/2014. 

számú határozatával módosított 2121/05/2012. számú egységes környezethasználati engedéllyel 

rendelkezik. Az engedély 2017. december 31-ig érvényes. 

Tevékenység TEÁOR száma: 

 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

a 433-4/2016. iktatószámú azonnal végrehajtandó határozatában a „telephelyen végzett veszélyes és nem 

veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (hulladékégetés), mint környezetszennyezéssel és 

környezetveszélyeztetéssel járó tevékenység folytatását” a helyszíni ellenőrzéseken megállapított 

hiányosságok és az égető határérték feletti dioxin kibocsátása miatt megtiltotta.  

Az ECOMISSIO Kft. /meghatalmazott képviselő: Geosafe Kft. (4031 Debrecen, Tas u. 18.)/ 

Tiszavasvári Hulladékégetőre vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 

nyújtott be annak érdekében, hogy a szükséges beavatkozások, átalakítások után, a jogszabályi és 

hatósági elvárásoknak megfelelő működési feltételeket bizonyítva, a hulladékkezelési tevékenység 

folytatható legyen. 
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Tervezett fejlesztések 

 

1. Az adszorber, dioxin mentesítő torony cseréje  
A 2016. januárjáig üzemelő dioxin-mentesítő adszorber torony szorbalit töltettel üzemelt.  

A hatékonyabb leválasztás érdekében az Ecomissio Kft. új torony beépítését tervezi.  

Az adszorber koksz és aktív szén keverékével fog üzemelni. Az új torony dioxin leválasztó 

kapacitása nagyobb lesz a kiszerelésre váró torony kapacitásánál.  

A leválasztó beépítését követően, a 6 hónapos próbaüzem engedélyezett megkezdésétől 

kezdődően az Ecomissio Kft. két havonta tervezi méréssel bizonyítani, hogy az adszorber képes 

a jogszabályi előírásoknak megfelelő leválasztásra, a füstgáz dioxin tartalmát képes 

folyamatosan 0,1 ng/m
3
 határérték alatt tartani. 

 

2.  A mosótorony cseréje 

A füstgáz tisztító rendszer végén elhelyezkedő lúgos mosótorony az elmúlt időszakban többször 

kilukadt, többször igényelt javítást, ami az üzembiztonságot rontotta. A megbízható üzemelés 

érdekében az Ecomissio Kft. a mosótorony cseréjét is végrehajtja.  

 

3. A tároló és gyűjtőhelyek műszaki védelmének javítása 

Az Ecomissio Kft. a 246//2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. sz. 2. sz. mellékletének 1.2. 

pontjában meghatározott feltételeket betartva alakítja ki, egészíti ki a gyűjtő és tároló helyek 

műszaki védelmét. A telepen található saját és bérelt helyszínek mindegyike rendelkezik 

megfelelő teherbírással, a hulladék tulajdonságainak ellenálló, zárt bevonatot szükség szerint 

kialakítják.  

 

4. A kazán részleges cseréje, a termoolajos hőhasznosító rész cseréje. 

 

5. Az utóégető falazat cseréje. 

 

6. A zsákos szűrő cseréje, bővítése. 

 

7. Általános festés, karbantartás, illetve lemez burkolatok cseréje az égető egész területén. 

 

A közvetlen hatásterület határai: Az üzemelés levegővédelmi hatásterülete a tervezett fejlesztést 

követően a P104 Hulladékégető kéménye pontforrás köré írható 316 m sugarú kör által határolt terület.  

A hatásterülettel érintett település: Tiszavasvári. 

Ezen közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a környezetvédelmi hatóság 

Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. 03. 23-2016. 04. 14.-ig 

megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, 

szerda 8
00

 -12
00

, 13
00

 -16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1064 webcímen, valamint 

Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes 

információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Tiszavasvári Város Jegyzőjénél lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni 

Tiszavasvári Város Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

A tevékenységből várhatóan nem származik országhatáron átterjedő környezeti hatás. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/10
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) 

bek. szerint a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja: 

 kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes 

környezethasználati engedélyt, vagy 

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

tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket. 

 

 


