
 
 
 
 
 

HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 36 795 145 
KRID azonosító: 657167145 - Hivatali kapu: HEVESKHG 

E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu – Honlap: www.heves.gov.hu 

 
 

 

KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/03692/2021. 

 

Ügy tárgya: a Saint-Gobain Hungary Kft. által a Halmajugra 047/4 és 07/32 hrsz-ú ingatlanokon létesített 

gipszkartongyárra vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

 

Kérelmező: Saint-Gobain Hungary Kft. (2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.)  

 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Halmajugra 

 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Halmajugra 047/4 és 07/32 

 

Előzmények: 

A Saint-Gobain Hungary Kft. (volt RIGIPS Hungária Gipszkarton Kft.) 2021. május 25-én tájékoztatást kért a 

Környezetvédelmi Hatóságtól a halmajugrai gipszkarton üzem bővítése kapcsán felmerülő eljárásokkal 

kapcsolatban. 

 

Az eljárás során kiderült, hogy az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségre, mint jogelőd hatóság a RIGIPS Hungária Gipszkarton Kft. részére a tervezett gipszkarton 

üzemének telepítéséhez előzetes vizsgálati eljárást folytatott le. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 2561-

14/2007. számú határozatában megállapította, hogy környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 

szükséges. A környezeti hatásvizsgálati eljárás nem került lefolytatásra. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 73. § (1) 

bekezdése szerint: Az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és 

megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére 

környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni. 

 

A Kvt. 74. § (2) bekezdés c) pontja szerint: „A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége 

környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálatra kötelezi 

akkor is, ha a 67. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben nem kérelmezett előzetes vizsgálatot, 

továbbá a környezeti hatásvizsgálat vagy az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá 

tartozó tevékenységet környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nélkül 

kezdett meg vagy folytat”. 
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Fentiekre tekintettel HE/KVO/02497-7/2021. számú határozattal a Saint-Gobain Hungary Kft.-t  a 

Halmajugra 047/4 és 07/32 hrsz-ú ingatlanokon létesített gipszkartongyár területén folytatott tevékenység 

vonatkozásában teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra, valamint a felülvizsgálati dokumentáció 

benyújtására köteleztem, melynek teljesítési határidejét 2022. március 31. napjában állapítottam meg. 

 

A Saint-Gobain Hungary Kft. 2021. december  9-én elektronikus úton benyújtotta a teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt és kérte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

lefolytatását. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. december 10. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 105 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: Jósvainé Nagy Fanni 

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

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció és kérelem alapján, az Ákr. 37. § (2) bekezdésére tekintettel tárgyi 

tevékenységre vonatkozóan 2021. december 10-én teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

indult. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőinek a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 

5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel 

időtartama legalább 30 nap. 

 

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

önkormányzatok jegyzőinél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/03692/2021. számon.  

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 30 napon 

belül. 

 

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a Kvt. 79 .§ (1) bekezdése szerinti döntést 

hozhatja. Működési engedélyt ad és szükség esetén intézkedések megtételére kötelezi a 

környezethasználót, vagy a tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja. 
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A közlemény közzétételének időpontja: 2021. december 16. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

  dr. Koncz Judit  

  osztályvezető 
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