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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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  

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01670/2020 

Kérelmező: Giant Gyártó Hungary Kft. (3200 Gyöngyös, Jedlik Ányos u. 1.) 

Ügy tárgya: A Gyöngyösi Ipari Park területén a 11239 és 11241/1 hrsz-ú ingatlanokon létesített kerékpár 

összeszerelő üzemben tervezett festőrészleg kialakítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (telepítés helye szerint érintett település): Gyöngyös 

Beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Gyöngyös 11239 hrsz. 

A telephely a Gyöngyösi Ipari Park területén található, „Gip” jelű gazdasági-ipari övezetben, melyet hasonló 

szabályozású gazdasági-ipari övezetek vesznek körül. 

 

Előzmények: 

A GIANT Gyártó Hungary Kft. kerékpár gyártó üzemet létesített a Gyöngyösi Ipari Park 22 hektáros 

területén, a 11239 és 11241/1 helyrajzi számú ingatlanon, a telepítést I. és II. fázisra osztva.  

2018-ban, tekintettel a Khvr 3. mellékletének 128. pontjára, küszöbérték feletti létesítményként mindkét 

fázisra együttesen előzetes környezeti vizsgálat készült. Az előzetes vizsgálati eljárás során megállapításra 

került, hogy a tervezett tevékenység megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem 

szükséges. 

 

2020 nyarán Kérelmező a festőtechnológia telepítését határozta el az időközben megépült gyár arra kijelölt 

épületében. Jelen előzetes vizsgálati eljárás a kerékpárváz festőtechnológia telepítésére vonatkozik. 

 

A tervezett beruházás jellemzői: 

Az I. ütemű festőrészleg egy már megépítésre került csarnokban kerül telepítésre. A tevékenység lényege: 

az üzembe beérkező, előzetesen hegesztett és kezelt kerékpár vázak és villák felületkezelése festéssel, 

amely részben szórófal előtt végzett kézi festést, és félautomata kabinban végzett festékszórást jelent a 

hozzá kapcsolódó szárítási és hűtési lépésekkel, valamint kézzel végzett csiszolást, illetve matrica 

felragasztást. Az alkalmazandó festő rendszer környezetkímélő, mivel a nedves szórt festés során kizárólag 

vizes bázisú festékeket használnak; az alkalmazandó porfesték pedig teljesen VOC-, valamint TGIC-

mentes. A nedves festőrészlegben száraz leválasztáson alapuló papírszűrőt használnak, a porfestékek 

esetén pedig száraz ciklont a festékrészecskék magas hatásfokú (~98%) leválasztására; a vízbázisú 
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festékek esetén további VOC leválasztás nem szükséges. Ipari szennyvíz vagy festék-iszap nem keletkezik 

az üzemben. A festőberendezések mosásából származó folyadék a vízen kívül butil-glikol oldószert és a 

leoldott festékeket tartalmazza ezért folyékony veszélyes hulladék lesz, melyet ennek megfelelő 

edényzetben gyűjtenek össze és ártalmatlaníttatnak. 

A festőrészleg mellett a kommunális (fűtési) hőigényt kizárólag földgáz üzemű, modern kazánokkal és a 

technológiai hőigényt (szárító és beégető kemencékben) szintén földgáz üzemű égőkkel biztosítják. Az 

üzem az Ipari Parkban meglévő közművekre csatlakozik (villamos hálózat, földgáz hálózat, ivóvíz és 

szennyvíz csatorna). A csatlakozások az üzem építésekor kiépültek. Az üzem burkolt, közlekedési 

felületeiről olajfogó műtárgyon megtisztítva (szükség esetén záportározóban, telephelyi vízvisszatartást 

alkalmazva) kerül a csapadékvíz az Ipari Park elválasztott rendszerű csapadékvíz hálózatába, majd a Külső-

Mérges-patakba, mint végső befogadóba. 

Az üzemelés megkezdése 2021 tavaszán tervezett. 

A működés során a gyár munkanapokon, napi 2 x 8 órás üzemben termel, a szükségszerű leállások, illetve 

kötelező munkaszüneti napok figyelembevételével. A tervezett éves munkanapok száma: 220 munkanap/év. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. november 27. 

Az eljárás lefolytatásának 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: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Kérelmező a 2020. november 26-án elektronikus úton benyújtott dokumentáció alapján a tárgyi festőrészleg 

telepítésére és üzemeltetésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte. 

A tervezett tevékenység a Khvr 3. számú mellékletének 65. [Fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy 

kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem a) 20 ezer m
2
/év felület kezelésétől] pontja hatálya alá tarozik, ezért 

a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles. 

A technológiai bővítés a 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, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott 

tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] hatálya alá is tartozik, mivel a 2. § aba) pontja szerinti új, 

határértékhez kötött, legalább egy évig tartó anyag- vagy energiakibocsátás keletkezik, ezért a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles. 

Kérelmező által előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37.§ (2) bekezdés értelmében az eljárás 2020. 

november 27. napján megindult. 

 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás 

megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, 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 település 

jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző gondoskodik a 

közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon 

történő közhírré tételéről. 

A kérelem és a dokumentáció megtekinthetők nyomtatott formátumban a környezetvédelmi hatóságnál és az 

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a HE/KVO/01670/2020. számon, a keltezés napját követő 30 napig. 

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt. 

A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket 

hozhatja: 

1. Megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti 

hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről és a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről, illetve ha a 

tevékenység a Khvr. 2. számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes 

környezethasználati engedély tartalmi követelményeiről. 

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

mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve ha a tevékenység a Khvr. 2. 

számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes környezethasználati engedély 

tartalmi követelményeiről. 

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. december 4. 

 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 


		2020-12-04T13:31:23+0100
	SD-DSS Signature id-5bf755527dadd5e5eba3562c3a6ec80e


		2020-12-04T13:31:23+0100
	SD-DSS Signature id-5bf755527dadd5e5eba3562c3a6ec80e




