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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/00074/2020. 

 

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

területbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej, Rákóczi u. 44.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal fenti tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE-02/KVTO/00074-21/2020.számú 

határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

I. A Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej, Rákóczi u. 44., KÜJ:100170748, a továbbiakban: Ügyfél) 

megbízásából eljáró Végh & Végh Munka- Környezet- és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. 

(9500 Celldömölk, Sági u. 43.) kérelmére indult, a Szurdokpüspöki I. – kovaföld, pumicit védnevű 

(KTJ:102635093) bánya területbővítésére vonatkozó 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: 

Az Ügyfélnek a beruházással érintett termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére 

vonatkozóan a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál eljárást 

kell kezdeményeznie, és az igénybevételt, a beruházást csak a termőföld más célú hasznosítását 

engedélyező végleges döntés rendelkezésre állása esetén kezdheti meg.   

Az Ügyfélnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § b) pontja és a 26/B. § (4) bekezdése 

alapján bányatelek megállapítására (módosítására) irányuló eljárást kell kezdeményeznie a Bányászati 

Hatóságnál. 

III. Tájékoztatom továbbá, hogy a tervezett bányatelek bővítés megvalósítása a „Szurdokpüspöki I. 

kovaföld és pumicit” védnevű bányatelken folytatott tevékenységre kiadott, HE-02/KVTO/00139-8/2018. 

és PE/KTF/797-51/2016. számon módosított, PE/KTF/797-4/2016. számú környezetvédelmi engedély 

módosítását követően kerülhet sor.  

 

IV. Tájékoztatom, hogy Gyöngyöspata Város Jegyzőjének PH/102-4/2020. számú nyilatkozata alapján 

tárgyi tevékenység nincs összhangban a településrendezési eszközökkel.  

A kizáró okot a jogosult hatóság bányatelek módosítására irányuló eljárásban hozott döntéséig 

meg kell szüntetni. 

 

V. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/293-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi beruházáshoz 

vízügyi és vízvédelmi szempontból kikötések nélkül hozzájárult. 

 

VI. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, a HE-02/KVTO/00139-8/2018. és PE/KTF/797-51/2016. számon 

módosított, PE/KTF/797-4/2016. számú környezetvédelmi engedély módosítását követően 

megvalósítható: 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

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. 
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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. 

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 tervezett bővítési terület határvonalainak törésponti koordinátái: 

Sarokpont 
EOV koordináták EOV koordináták 

Y X 

1 701189.400 277565.760 

Ingatlanok Terület (ha) 

Gyöngyöspata 0292/2 2.6560 

Gyöngyöspata 0293/16 1,0694 

Összesen: 3,7254 
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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 

 

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

VIII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Gyöngyöspata 

Város Önkormányzat Jegyzőjének (3035 Gyöngyöspata, Fő utca 65. ) azzal, hogy a megküldéstől 

számított 10 napon belül gondoskodjanak a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben 

szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon 

belül tájékoztatni kell. 

IX. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Zalakerámia Zrt. által befizetésre 

került. 

X. 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, 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. 

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 
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fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy 

visszavonja fellebbezését. 

 

Indokolás kivonata:  

A Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej, Rákóczi u. 44.) megbízásából eljáró Végh & Végh Munka- Környezet- és 

Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) 2019. december 30-án a 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára elektronikus úton benyújtott kérelmében a 

Szurdokpüspöki I. – kovaföld, pumicit védnevű bánya területbővítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati 

eljárást kezdeményezett. 

Kérelme alapján 2019. december 31-én előzetes vizsgálati eljárás indult. 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet (Khvr.) 3. számú melléklet 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. 

 

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. 

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/00074-1/2020. számon,  

függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43. §-ban meghatározott jogszabályi tartalommal. 

 

Az eljárás során 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. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5., 7., 

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. 

 

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. 

http://www.magyarorszag.hu/
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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 során a beruházással kapcsolatban észrevétel sem az érintett településekhez, sem a 

Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság részéről. 

 

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 a Szurdokpüspöki I. – kovaföld, pumicit védnevű bánya területbővítésére 

vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, 

hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. 

 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény  

(a továbbiakban: 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 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 környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) 

bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget az Ügyfél viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam. A függő hatályú 

döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. 

 

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: 2020. február 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.  
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Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.    

 

Gombály László, az Egri Járási Hivatal hivatalvezetője nevében és megbízásából:    

       

 

Kelemen Zoltán 

 osztályvezető 
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