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1 BEVEZETÉS 

A MIAS Hungary Kft. (továbbiakban: MIAS Kft.) Gyöngyös településen a jelenleg 3009-es 

helyrajzi számú területen (H-3200, Gyöngyös, Esze Tamás utca 23.) kötöttpályás 

magasraktári felrakógépeket állít elő. 

A MIAS cégcsoport zöldmezős beruházás keretében új gyártócsarnok és annak kiszolgáló 

egységeinek kialakítását tervezi a 2986 helyrajzi számmal rendelkező területeken. A telek 

a 800154/2/2017 számú földhivatali határozat értelmében a 2986, 2994-2996, 2999/1, 

3000-3008, 3014 hrsz-el rendelkező területek összevonásából alakult. A telek-átalakítási 

engedély az 1.9 sz. mellékletben található. 

Az új gyártócsarnokban kötöttpályás magasraktári felrakógépek előállítása tervezett, de a 

meglévő gyártól eltérő terméket létrehozva. A két csarnok gyártási folyamatainak 

összehangolása jelenleg nem tervezett. A MIAS Kft. a két gyártócsarnok üzemeltetését 

külön kezeli.  

Az új gyártócsarnok telkének területe ~ 4,4 ha.  

A földmunkák 2017 őszére tervezett, a csarnok kivitelezésének kezdete tavaszra tervezett. 

Az üzemelés indítása 2018. decemberére tervezett. 

Az új gyáregység tervezési területén a területhasználatok a 249/2017. (IV.29.) 

önkormányzati határozat és a Gyöngyös Város Településrendezési Eszközeinek – MIAS 

Hungary Kft. beruházásával összefüggő – módosításáról szóló településrendezési terv és 

helyi építési szabályzat értelmében minden külön helyrajzi számú telek ipari gazdasági 

terület. A telekhatáron lévő Külső mérges patak ökológiai folyosóként zöldterületi 

besorolású. A meglévő gyártócsarnokhoz tartozik kereskedelmi szolgáltató terület is. A 

településrendezési terv a 2.4 sz. Mellékletben található. 

A tevékenység a 314/2005 (XII.25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik az alábbiak 

szerint: 

Előzetes vizsgálat 

köteles tevékenység 

 3. számú melléklet 130. pont 

 
Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–
55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1–75., 80–85., 
89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt 
tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) 
alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás 

az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott 
tevékenység vagy létesítmény megvalósítása 

 

Mivel a területen bevonatolt termékek gyártása történik (314/2005 (XII.25.) 

Kormányrendelet 3. melléklet 63. pont) és a terület legalább 25%-kal megnő és az új 

területnek a jelenlegi területhasználati módja az igénybevétel miatt megváltozik 

(249/2017. (IV.29.) önkormányzati határozat), ezért a létesítmény kapcsán előzetes 

vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges. 

Jelen dokumentáció a tervezett tevékenység előzetes vizsgálatának 

hiánypótlását tartalmazza. 

A MIAS Hungary Kft. (H-3200, Gyöngyös, Esze Tamás utca 23.) a DENKSTATT Hungary 

Környezettechnológiai és -management Tanácsadó Kft-t (továbbiakban: Denkstatt Kft, 

1037, Budapest, Seregély u. 6.) bízta meg a telephely előzetes vizsgálati 

dokumentációjának elkészítésével.  
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2 HIÁNYPÓTLÁS 

2.1 SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 

Csatolja az előzetes vizsgálati dokumentáció készítőinek a dokumentáció tartalmi 

követelményeinek megfelelő részszakterületekre vonatkozó szakértői jogosultság 

igazolására szolgáló eredeti dokumentációk másolatát [SZTV, SZTJV] 

1. sz. mellékletben csatolva Jenei Attila szakértői jogosultságát igazoló okiratok másolata. 

2.2 HATÁSTERÜLET BEMUTATÁSA A KÖZIGAZGATÁSI HATÁROK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL 

Nyújtson be olyan térképet mely feltünteti a már működő és tervezett létesítmény 

hatásterületét környezeti elemenként és egyben feltünteti a települések közigazgatási 

határait is. 

2. számú mellékletként csatolva. 

2.3 MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK TISZTÁZÁSA 

Tisztázza a MIAS Hungary Kft. gyöngyösi telephelyén már üzemelő, kivitelezés alatt álló 

és tervezett gyáregységeit. Nyújtson be olyan helyrajzi számokkal ellátott 1:2000 

méretarányú térképet, amely jól látható módon lehatárolja a MIAS Hungary Kft. már 

üzemelő gyáregységeit, telepítás alatt álóó és tervezett gyáregységeit. 

A meglévő és tervezett gyáregységek elkülönítését mutató térkép a 3. számú mellékletben 

található. 

A Hatósággal történt előzetes egyeztetésre hivatkozva tisztázni szeretnénk, hogy mely 

területek hrsz. alatti területek tartoznak a jelenleg üzemelő gyárhoz és melyek fognak a 

tervzett létesítményhez tartozni. 

A 2016-ban beadásra került előzetes vizsgálati dokumentációban közölt tervek alapján 

kivitelezési munkálatok nem kezdődtek meg a tervek változása miatt. Jelenleg kivitelezés 

alatt álló terület tehát nincs. 

* 249/2017. (VI.29.) Önkormányzati Határozat alapján 

Meglévő gyáregységhez tartozó 

területek 

Tervezett létesítményhez tartozó 

területek 

együttes hrsz: 3009 együttes hrsz: 2986* 

3009/1 2996 

3009/2 2999/1 

3009/3 2999/2 

 3000 

 3001 

 3002 

 3004 

 3005/1 

 3005/2 

 3005/3 

 3008 

 3014 
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Készítette:

JELMAGYARÁZAT

Határelemek
Közigazgatási határ

Belterülethatár

Kötelező szabályozási elemek
Tervezett szabályozási vonal

Tervezett szabályozási vonal telekhatáron

! ! ! ! ! ! ! Építési övezet, övezet határa

Szabályozási szélesség

Felületként megjelenő szabályozási elemek
I. rendű közlekedési terület

II. rendű közlekedési terület

Zöldterület

Erdőterület

Magánút céljára igénybe vehető terület

Egyéb (irányadó) szabályozási elemek
Előzetes földrészlet határ

Javasolt földrészlet határ

D Lebontott épület

l Megszűntető jel

Előzetes helyrajzi szám

Tájékoztató elemek

"
"

" " " "

"
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"""

Tervezési terület határa

< > Középfeszültségű földkábel

< >E Középfeszültségű szabadvezeték

< >E Nagyfeszültségű szabadvezeték

d Középfeszültségű transzformátorállomás

Vízműkút

Alaptérképi elemek
Földrészlet határ

Épület

Útburkolat, szegély, járda

Jogszabályok által meghatározott elemek
Műemlék telke

KM KM Műemléki környezet határa

R
L

RL

RL Régészeti lelőhely határa

Tájképvédelmi övezet határa

m
ag

mag mag m
agmagmag Országos ökológiai hálózat magterület határa

fö

fö fö fö

f öf ö Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó határa

N
20

00

N2000

N
2000

N2000 Natura 2000 terület határa

TT

TT TT TT

TTTT Természetvédelmi terület határa

KT

KT KT KT

KTKT Tájvédelmi körzet határa

HV
B

HVB

HVB Gyöngyös Városi Vízmű Hidrogeológiai "B" védőzónája

Tf-123/456

Építési övezeti paraméterek
Övezetkód

Tf - Területfelhasználás jele
1 - A kialakítható legkisebb telekterület-méret m2-ben vagy Kialakult
2 - A beépítés módja: Szabadonálló; Oldalhatáron álló; Zártsorú; Ikres vagy Kialakult
3 - A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke %-ban vagy Kialakult
4 - A megengedett legnagyobb építménymagasság m-ben vagy Kialakult
5 - A beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: Teljes; Részleges
6 - A zöldfelület legkisebb mértéke %-ban vagy Kialakult
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tervezési terület

Meglévő terület
Hrsz: 3009/1-3009/3

Tervezési terület
Hrsz: 2986


	MIAS_EV hiánypótlás.pdf (p.1-8)
	JENEI_Attila_MMK_Ossz_erv_hatarozatlan ideig.pdf (p.9-13)
	lev.pdf (p.14)
	zaj.pdf (p.15)
	hrsz_hp.pdf (p.16-18)
	hrsz.pdf (p.1-2)
	hrsz2.pdf (p.3)


