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HIRDETMÉNY 

 

a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 10. melléklet 6. pontjában foglaltaknak megfelelően ezúton 

tájékoztatást nyújtok arról, hogy a Ravaber Hungary Kft. (1117 Budapest, Hengermalom út 47/a.) 

Alsózsolca, Gyár u. 3. szám alatti telephelyen alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzem biztonsági elemzésének nyilvános változatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hatóság), mint a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete 

alkalmazásában eljáró hatóság részére benyújtotta. 

 

a) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: 

- működési helye: 3571 Alsózsolca, Gyár út 3. 

- a veszélyes tevékenység rövid leírása: az üzemben kőzetgyapot szigetelőanyag termékeket 

terveznek gyártani különböző méretben, formában, részben alumíniumfóliás rétegezéssel. 

- a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, az üzem környezetében történő fejlesztés, projekt 

tárgya: az Alsózsolca, Gyár út 3. szám alatti több ingatlanból álló, jelenleg használaton kívüli ipari 

telephelyen a meglévő üzemi épületek kismértékű átalakításával kerül kiépítésre az üzem. 

b) a biztonsági elemzés megtekintésének helye és ideje: a biztonsági elemzés nyilvános változata 

megtekinthető 2019. február 6. napjától - 2019. február 26. napjáig az Alsózsolcai Polgármesteri 

Hivatalban (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) ügyfélfogadási időben. 

A biztonsági elemzés jelen hirdetmény közzétételének ideje alatt elérhető a www. alsozsolca.hu 

oldalon. 

c) a biztonsági elemzéssel, és a fejlesztéshez kapcsolódó dokumentációkkal, tervekkel 

kapcsolatosan Alsózsolca Város Jegyzőjénél 2019. február 26. napjáig írásbeli észrevételeket lehet 

tenni. 

d) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemmel kapcsolatosan az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 

emeleti tárgyalótermében 2019. február 28. napján 14 órakor közmeghallgatásra kerül sor. 

e) hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15., 3501 Pf.: 18. 

Telefon: +36(46) 502-962, Fax: +36(46) 502-963 

E-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu 

A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály közvetlen telefonszáma: 20/8202-134. 

f) az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje: az Alsózsolcán megvalósuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 62/2018. (III. 28.) Korm. rendelet alapján kiemelt beruházás, melynek 

ügyintézési határideje összesen 42 nap. 

 

Záradék: jelen hirdetmény az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az alábbi linkre 

való kattintással megtekinthető: http://www.alsozsolca.hu/hirdetmény  került közzétételre. 

 

Alsózsolca, 2019. február 6. 

 

Szilágyi László 

  polgármester 
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