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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( Kvt.) 71. § (1) bekezdése d) pontja, (3) 

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről 

készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE-02/KVTO/03619/2019. 

 

Az ügy tárgya: A Metalconstruct Alumínium Szerkezetek Gyára Zrt. részére a Sirok Liszkó-völgy 

1002/47 hrsz-ú ingatlanon alumínium öntöde létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Euroinvestmetal Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 3.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal fenti tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE-02/KVTO/03619-17/2019.számú 

határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

I. A Metalconstruct Alumínium Szerkezetek Gyára Zrt. (6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3.;  

KÜJ: 100258563) – továbbiakban Kérelmező – megbízásából Esküdt Péter Nándor által 

kezdeményezett, a Sirok Liszkó-völgy 1002/47 hrsz-ú ingatlanon (KTJ: 102793463) alumínium öntöde 

létesítésére irányuló előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást 

 

lezárom, 

 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, 

így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 

a) A tervezett vízilétesítmények megvalósítása és üzemeltetése vízjogi létesítési engedély köteles 

tevékenység. Vízjogi létesítési engedély a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

dokumentáció tartalmáról szóló a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott tartalmi 

követelmények valamint a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében foglalt 

követelményeknek megfelelően összeállított elővizsgálati tervdokumentáció összeállításával és 

benyújtásával kérhető a vízügyi hatóságtól. 

 

b) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az 

építési tevékenység végzésére - az 1. mellékletben felsoroltak és az Étv. alapján egyszerű 

bejelentéshez kötött építési tevékenység kivételével - jogszabályban meghatározott építésügyi 

hatóságtól építési engedélyt kell kérni. 

 

III. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését 

nem írom elő. 
 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A tervezett tevékenység célja: 

METALCONSTRUCT Zrt. alumínium tárolóeszközök és állványszerkezetek tervezésével, gyártásával 

foglalkozik. A felhasznált alumínium alkatrészeket a Kft. jelenleg külső cégekkel önteti, de az egyre 

növekvő igény következtében nem biztosítható, hogy ezek megfelelő minőségben, mennyiségben, 

határidőre rendelkezésre álljanak. A vevői igény, illetve a beszállítási rugalmasság célszerűvé teszik, 

hogy az alumínium öntvények egy cégen belül készüljenek. Az új, melegen alakító üzemi technológia 

telepítéséhez készül az üzemcsarnok építése. Nem terveznek bontást. Egy meglévő raktárépületet 

alakítanak át öntödévé, illetve történik egy bővítés 16X10 m-es méretben. 

A tervezett létesítmény funkciója: alumínium öntvénygyártás, nagy hatékonyságú présöntéses 

technológiával. 

A beruházás helyszíne, megközelíthetősége: A tervezett létesítmény Sirok község közigazgatási 

területén belül a Siroki Ipari Park 1002/47 hrsz.-ú ingatlanán található. A telek területe 55 173 m2, építési 

övezeti besorolása Gip-2 jelű ipari gazdasági terület, amely az ipari park burkolt belső útjáról jelenleg is 

megközelíthető. Budapest felől autóval az M3-as autópályáról, a 3-as számú főútra letérve, a Verpeléti 

útról a Gyári útra fordulva közelíthető meg a tervezett objektum. További lehetőségként szolgál a 24-es 

számú főút, valamint a 25-ös számú főút. 

Az Ipari Park jelenleg több termelő cégnek is telephelye, mint a Mátrametál Kft., a RUAG Ammotec Zrt., 

valamint az LHF Kft. 

A tervezett, melegen alakítós alumínium alkatrész gyártási technológia négy fő munkafolyamatot 

foglal magában, melyek az alábbiak: 

- Olvasztás,  
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- Öntés,  

- Felületkezelés,  

- Öntvény forgácsolás  

Az olvasztás során a vásárolt alumínium ötvözetet és a visszajáró alumínium hulladékot a 750 kg/óra 

kapacitású, földgáztüzelésű kemencében, 740-780°C-on megolvasztják. A megolvasztott ötvözetet 

ezt követően oxidtalanítják, gáztalanítják, majd targoncával az öntőegység elektromos fűtésű 

hőntartó-adagoló kemencéjébe szállítják. Az olvasztást olvasztótornyokban végzik.  

A hőntartó-adagoló kemencéből (680-720°C) az öntőgép töltőkamrájába adagolja az olvasztott 

alumíniumot. A nagynyomású öntőgép végzi az öntőszerszámban kialakított forma feltöltését 

nagynyomással (200-1500 bar) és az öntőszerszám működtetését. A ciklusidő 20-200 másodperc 

között változtatható. Az öntőszerszámokat ciklusonként formaleválasztást segítő anyaggal kezelik, 

mely biztosítja az öntésszerszám kenését, megakadályozza a fém hozzátapadását a formaüreghez, 

valamint a szerszámot is hűti.  

A trimmelőszerszám a leöntött öntvényről eltávolítja az öntési plusz anyagokat és sorjákat. Az 

eltávolított plusz anyagokat és a selejteket összegyűjtik, majd az olvasztókemencéhez szállítják 

vissza újraolvasztásra.  

Az öntőszerszám előmelegítését szerszámtemperáló biztosítja. A kész öntvényeket hűtőládában lévő 

vízzel hűtik le, és a víz hűtését a hűtőtorony zárt rendszerében áramoltatott vízzel hűtik.  

Az öntés közben felszabaduló gázokat, gőzöket az öntőgép fölé telepítésre kerülő, mozgatható 

elszívó ernyővel központi elszívó vezetéken keresztül szívják el.  

A hőntartó-adagoló kemencék elszívása szintén elszívóernyőkkel történik.  

Az öntvények további megmunkálási folyamata a mechanikai felületkezelés, mely lehet koptatás, 

szemcseszórás, vagy ha az öntvény igényli, csiszolás és kézi sorjázás. 

A kész öntvény termékké válásának befejező lépése a forgácsolás, mely során a termék elnyeri 

végső formáját. A forgácsoláshoz három darab CNC megmunkáló központ csarnokbeli telepítése 

tervezett. 

Az öntöde tervezett kapacitása: 18 tonna/nap 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Sirok 

 

IV. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

V. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Siroki Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3332 Sirok, Borics P. út 6.) azzal, hogy a megküldéstől számított 

10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb 

módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni 

kell. 

 

VI. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során befizetésre került. 

 

VII. A határozat ellen – a közlését követő naptól számított 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, 
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de a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél 

esetében elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye.  

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték (vagy a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik nap). Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a 

munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

ügyfélnek a döntés meghozatala előtt nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva 

lehet. 

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a. Civil szervezetek, továbbá 

a természetes személyek által fizetendő jogorvoslati díj az eljárás szerinti igazgatási szolgáltatási 

díjának 1%-a. A jogorvoslati eljárás díját elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a Heves 

Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú 

számlájára átutalással kell megfizetni. A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez 

mellékelni kell.  

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban 

lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő 

lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. 

A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt; a 

fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú 

hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.  

A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik a döntés az 

utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz való megérkezésének napján, ha a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy 

visszavonja fellebbezését. 

Indokolás kivonata:  

Kérelmező a megbízottja útján 2019. július 31. napján a Metalconstruct Alumínium Szerkezetek Gyára 

Zrt. részére a Sirok Liszkó-völgy 1002/47 hrsz-ú ingatlanon alumínium öntöde létesítésére vonatkozó 

előzetes vizsgálat tárgyában a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) eljárást kezdeményezett. Kérelme alapján 2019. augusztus 1. napján a 

Környezetvédelmi Hatóságnál HE-02/KVTO/03619/2019. számon eljárás indult. 

 

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 

melléklet 61. pontja [Nem vas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, finomító üzem 2 t/nap kapacitástól] 

alapján és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
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törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség, 

tekintve, hogy a tényállás tisztázása szükséges. Erre való tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése 

értemében HE-02/KVTO/03619-3/2019. számon, függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43. §-ban 

meghatározott jogszabályi tartalommal. 

 

Az eljárás során a formai és tartalmi szempontból egyaránt teljes dokumentáció alapján a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28. § (1) 

bekezdése alapján vizsgáltam az 5. melléklet I. táblázat 3., 5. és 6. pontjaiban ismertetett szakkérdést, 

továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések 

tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása és 

véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem a Sirok 

Község Önkormányzatának Jegyzőjét (3332 Sirok, Borics Pál u. 6.) mint a tevékenység telepítési helye 

szerinti település jegyzőjét. 

 

Továbbá az eljárás során a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

 

A közlemény megjelenését követően az eljárás során a tervezett beruházással kapcsolatban a 

nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény 

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett 

munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű 

környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével Sirok, Liszkó völgy 1002/47 hrsz-ú ingatlanán tervezett alumínium öntöde 

létesítésére vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben 

megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. 

 

A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai 

alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

Az eljárási költséget a Kérelmező viseli. Hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, 

hogy az ügyintézési határidőt megtartotta. A függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. 
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Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 35. pontja figyelembevételével állapítottam meg, 

megfizetésének módjáról az FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  

A környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §, 116. § (2) bekezdése a) pontja valamint a 118. § - a 

figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 

1. számú melléklet 35. pontjának figyelembe vételével e rendelet 2. § (5) bekezdése, megfizetésének 

módjáról az 5. § (1)(3) és (6) bekezdése és 9. § d) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

A közzététel napja: 2019. szeptember 13. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.    

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából:           

 

 Kelemen Zoltán 

 osztályvezető 
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