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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

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

összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

 

Ügy száma: HE/KVO/02344/2021. 

 

Kérelmező: MAB Insulations Szigetelőanyaggyártó Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 20.) 

 

Ügy tárgya: a Kisnána 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-ú ingatlanokon tervezett kőzetgyapot 

szigetelőanyag gyártó üzem, illetve brikett- és betonüzem létesítésére vonatkozó összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

 

A tervezett beruházás rövid ismertetése 

A MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. által üzemeltetett ”Kisnána Tarnóca I.-andezit” bánya 

területén, azaz a Kisnána 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-ú ingatlanokon a MAB Insulation Kft. 

kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzemet, illetve brikett- és betonüzemet kíván építeni. A Kisnána 

0189/5 és 0189/3 hrsz-ú ingatlanokon már bányászati tevékenységet nem folytatnak, a Kisnána 

0189/2 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el az osztályozó berendezés, azonban a tervezéssel érintett 

területen bányászati tevékenység nem folyik. A 0189/5 és 0189/3 hrsz-ú területeken kerülne 

elhelyezésre a kőzetgyapotgyár, míg a 0189/2 hrsz-ú területen a brikett- és betonüzem. 

Kisnána településrendezési terve alapján az érintett ingatlanok jelenlegi besorolása : 

 0189/5: Gip (Ipari gazdasági terület) 

 0189/3: Kb-bü (Különleges beépítésre nem szánt terület – bányaüzem) 

 0189/2: Kb-bü (Különleges beépítésre nem szánt terület – bányaüzem) 

A későbbiekben az érintett ingatlanok átalakítása tervezett, annak érdekében, hogy a tervezett 

létesítmények külön helyrajzi számú területeken kerüljenek elhelyezésre. 

Kapacitás:  

 Kőzetgyapot előállítás andezit ásványi anyag olvasztással: max 49.000 t/év = 156 t/nap = 6,5 t/óra 

 Brikett előállítás: 12.285 t/év =128 t/nap 

 Betonelem gyártás: a piaci igények függvényében változó mennyiségben 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Kisnána, Verpelét, 

Tarnaszentmária 

Az eljárás megindításának napja: 2021. május 5. 
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Az eljárás ügyintézési határideje: A teljes eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (4) bekezdése alapján az 

eljárás megindítását követő 130 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 MAB Insulations Szigetelőanyaggyártó Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 20.) megbízásából eljáró 

Hatás-Kör 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt (3527 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) 2021. május 4-én benyújtott 

kérelmében a Kisnána 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-ú ingatlanokon tervezett kőzetgyapot 

szigetelőanyag gyártó üzem, illetve brikett- és betonüzem létesítésére vonatkozóan összevont 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárást kezdeményezett.  

 

A Kisnána 0189/5 és 0189/3 hrsz-ú ingatlanokon tervezett kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem a 

Khvr. 3. számú melléklet 57. pontja [Ásványi anyagokat olvasztó üzem, beleértve az ásványi szál 

gyártását is 20 t/nap olvasztókapacitástól] és a 2. számú melléklet 3. 4. pontja [Ásványi anyagok 

olvasztása, beleértve az ásványi szálak gyártását is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül] hatálya 

alá tartozik. 

 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítom, hogy a Kisnána 0189/2 hrsz-ú ingatlan beépítésre 

nem szánt terület, így a tervezett brikett- és betonüzem a Khvr. 3. számú melléklet 128. pontjába nem 

sorolható. A Khvr. 2. § (2) bek. d) pontja alapján a tervezett brikett- és betonüzem kapcsolódó 

létesítménynek minősül.  

 

A Khvr. 1. § szerint:  

(3) A tevékenység megkezdéséhez, ha az 

e) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai 

ea) jelentősek, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, 

eb) nem jelentősek, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes 

környezethasználati  engedély szükséges. 

(4) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a 

környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - önálló engedélyezési eljárások 

lefolytatása helyett - összevontan folytatja le. Ha a környezethasználó nem kéri összevont eljárás 

lefolytatását, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes 

környezethasználati engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi. 

 

A Khvr. 24. § (2) bekezdése és az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2021. május 5. napján összevont 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult. 
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Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 24. § (7) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

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

helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. Közhírré tétel céljából megküldi a közlemény 

közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, 

a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, továbbá a feltételezhetően érintett települések 

jegyzőinek a közleményt. A jegyző gondoskodik 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 önkormányzat jegyzőjénél, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal internetes oldalán 

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

es-igazgatasi-feladatok, HE/KVO/02344/2021. 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 Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

- megadja az egységes környezethasználati engedélyt,  

- a kérelmet elutasítja.  

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. május 19. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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