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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó  

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma: HE-02/KVTO/00074/2020 (HE-02/KVTO/04933/2019). 

 

Kérelmező: Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej, Rákóczi u. 44.) 

 

Ügy tárgya: A Zalakerámia Zrt. részére a Szurdokpüspöki I. – kovaföld, pumicit védnevű bánya 

területbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás  

 

Előzmények: 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1072 Budapest, 

Nagy Diófa utca 10-12.) a Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej, Rákóczi út 44., KÜJ: 100 170 748) részére 

PE/KTF/797-51/2016. számon módosított PE/KTF/797-4/2016. számú egységes szerkezetbe foglalt 

környezetvédelmi engedélyt adott a „Szurdokpüspöki I. – kovaföld és pumicit” védőnevű bányatelken 

(KTJ: 102 635 093) folytatott tevékenységére vonatkozóan. A környezetvédelmi engedély  

2026. május 15. napjáig érvényes. Az engedélyezett maximális termelési kapacitás 10 000 m
3
/év 

riolittufa (pumicit), a technológia: külszíni bányaművelés. A bányatelekkel érintett területek a 

Szurdokpüspöki 0206/29 hrsz., valamint a Gyöngyöspata 0289/2 és 0289/3 helyrajzi számú 

ingatlanok. A bányatelek területe összesen 20,3562 ha, a bánya fedősíkja + 330,00 mBf, alapsíkja 

+160,00 mBf. 

 

A Zalakerámia Zrt. megbízásából eljáró Végh és Végh Munka-, Környezet-, és Tűzvédelmi 

Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) 2017. március 7-én előzetes vizsgálati 

eljárást kezdeményezett a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) a „Szurdokpüspöki I. – kovaföld, pumicit” védnevű bányatelek területén 

végzett bányászati tevékenység termelési kapacitásának tervezett bővítésére vonatkozóan. A 

benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a bánya kitermelési kapacitását 30 000 m
3
/évre tervezik 

növelni, valamint a tevékenységet kizárólag a Gyöngyöspata 0289/2 helyrajzi számú ingatlanon 

tervezik folytatni. 

 

Az elsőfokú környezetvédelmi hatóság a dokumentációban foglaltak alapján az előzetes vizsgálati 

eljárást HE-02/KVTO/01366-45/2017. számú határozatával lezárta és egyidejűleg megállapította, hogy 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) 35500/3610-3/2017. ált. 
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számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 

szükséges. A Zalakerámia Zrt. a HE-02/KVTO/01366-45/2017. számú határozat ellen törvényes 

határidőn belül fellebbezést nyújtott be. 

 

A jogorvoslati eljárás során az előzetes vizsgálati eljárást lezáró HE-02/KVTO/01366-45/2017. számú 

határozatot a másodfokú környezetvédelmi hatóság megváltoztatta, egyidejűleg megállapította, hogy 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A másodfokú határozat alapján a 

bővített kitermelő kapacitáson tervezett bányászati tevékenység a PE/KTF/797-51/2016. számon 

módosított PE/KTF/797-4/2016. számú egységes szerkezetbe foglalt környezetvédelmi működési 

engedély módosítását követően kezdhető meg. 

 

A környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság hivatalból 

eljárást indított, az eljárás lezárásaként HE-02/KVTO/00139-8/2018. számú határozatával a 

Zalakerámia Zrt. részére a „Szurdokpüspöki I. kovaföld és pumicit” védnevű bányatelken folytatott 

tevékenységre vonatkozóan kiadott PE/KTF/797-51/2016. számon módosított, PE/KTF/797-4/2016. 

számú környezetvédelmi engedélyt módosította. 

 

Tervezett bányaterület bővítés: 

Az engedélyezett kitermelési kapacitás: 30.000 m
3
/év. A termelési kapacitás nem változik, a 

bányatelek bővítése tervezett. 

A bővítéssel érintett terület: Gyöngyöspata 0292/2 és 0293/16 hrsz-ú ingatlanok. 

A bővítéssel érintett ingatlanok területe: 

 

 

 

 

 

A tevezett bővítési terület határvonalainak törésponti koordinátái: 

Sarokpont 
EOV koordináták EOV koordináták 

Y X 

1 701189.400 277565.760 

2 701471.030 277739.310 

3 701414.080 277768.850 

4 701362.310 277804.250 

5 701357.380 277801.470 

6 701345.000 277793.090 

7 701217.810 277709.060 

8 701187.250 277662.470 

9 701148.630 277603.630 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Gyöngyöspata 

 

Az eljárás megindításának napja: 2019. december 31. 

Ingatlanok Terület (ha) 

Gyöngyöspata 0292/2 2.6560 

Gyöngyöspata 0293/16 1,0694 
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Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 nap 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 36 795-153  

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A kérelemben tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú 

melléklete 19. pontjának figyelembevételével a 130. pontja [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] alapján és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől 

függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

A Khvr. 2. § (2) bek. a) pontja alapján jelentős módosításnak minősül, ha  

abf) a tevékenység céljára lehatárolt terület legalább 25%-kal megnő és az új területnek a jelenlegi 

vagy a településrendezési tervben meghatározott területfelhasználási módja az igénybevétel miatt 

megváltozik, 

abk) a hatásterület védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang védőövezetét, vízbázis 

védőövezetét régészeti érdekű területet érintene. 

 

A kérelmező 2019. december 30. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2019. december 31. napján eljárás indult. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül 

közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az 

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/00074/2020  

(HE-02/KVTO/04933/2019). számon.  

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. 

2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes 

vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.magyarorszag.hu/
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3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési 

helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közzétételének érdekében. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi 

döntéseket hozhatja: 

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének 

figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős 

környezeti hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről. 

- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a 

tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, 

melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható, 

- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, 

azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, 

építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, 

és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság 

döntéséig meg kell szüntetni; 

4.  Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát 

meghatározó előírások figyelembevételével írja elő. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. január 7. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint  

 

Gombály László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából:        

 

 dr. Kovács Melinda 

 jogi szakügyintéző 
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