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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály 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 b) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 

10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Ügy száma:  HE/KVO/02792/2021. 

Ügy tárgya: A Hyginett Kft. gyöngyösi gyáregységében (3200 Gyöngyös, Jedlik Ányos utca 2-4. sz.) 

tervezett új létesítmények létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó előzetes vizsgálati 

eljárás lezárása 

Kérelmező: Háttér Controll Bt. (2111 Szada, Kisfaludy u. 19.) 

Beruházó: HYGINETT Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. (2141 Csömör, Határ út 3.) 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal  

fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/02792-16/2021. számú határozatával lezárta. 

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

 

I. A HYGINETT Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. (2141 Csömör, Határ út 3.; KÜJ: 

100196162) – meghatalmazottja, a Háttér Controll Bt. (2111 Szada, Kisfaludy u. 19.) képviseletében 

eljáró Farkas Erzsébet - a továbbiakban: Kérelmező - által, a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályára 

(a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) tárgyban benyújtott dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

 

hogy a 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 szennyvíz előtisztítóról (konyhai zsírfogó) befogadóba vezetett szennyvizekre új 

szennyvízkibocsátási engedélyt kell kérni a vízvédelmi hatóságtól. 

 

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

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/6441-1/2021. ált. (2294/2021.) számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi 

beruházáshoz az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 

 

1. Biztosítani kell a csapadékvizek károkozás mentes gyűjtését, elvezetését. A terület rendezett 

csapadékvíz elvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell.  

2. A csapadékvíz elvezető létesítmények és a befogadók hidraulikai megfelelőségét biztosítani és 

igazolni kell. A méretezési számítások során felül kell vizsgálni a meglévő csapadékvíz elvezető 

rendszerek, valamint a záportározók méretezésének megfelelőségét. 

3. Tárgyi létesítmények építése csak a csapadékvíz elvezető rendszer méretezésének 

figyelembevételével, a vízelvezetésre vonatkozó, hatályos vízjogi létesítési engedély birtokában 

kezdhető meg. Vízügyi szempontból csak tárgyi létesítmények és azok csapadékvíz 

elvezetésének egyidejű és terv szerinti megvalósítása fogadható el. 

4. Folyamatosan gondoskodni a csapadékvíz elvezetés vízilétesítményeinek vízjogi 

engedélyezettségéről. 

5. Az üzemi területek és a vízelvezetés kivitelezése során gondoskodni kell a megvalósuló 

építmények összhangjáról.  

6. A csapadékvizek befogadóba vezetéséhez mindenkor be kell tartani a befogadó kezelőjének 

előírásait.  

7. A tevékenység (beleértve a záportározókban végzett szikkasztást) nem eredményezhet sem a 

földtani közegben, sem a felszín alatti vízben a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

szóló rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

8. A záportározók területén, ill. környezetében el kell végezni a legalább évenkénti rendszerességű 

talaj- és talajvízvizsgálatokat (vizsgálati paraméterek: talaj: összes alifás szénhidrogén, ólom, 

cink, talajvíz: összes alifás szénhidrogén, ólom, cink+általános vízkémiai paraméterek), EOV 

koordinátákkal is dokumentált, lehetőség évenként megegyező mintavételi pontokon és a 

vizsgálati eredményeket értékelve, évente be kell nyújtani a vízvédelmi hatósághoz. 

9. A tevékenység csak a vízvédelmi követelményeknek (is) megfelelő technológia és műszaki 

védelem alkalmazása mellett folytatható.  

10. A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba kell 

vezetni. A közcsatornába előtisztítás nélkül csak kommunális szennyvíz vezethető. 

11. A közüzemi szennyvízcsatornába vezetett szennyvizek minőségének – amennyiben a csatorna 

üzemeltetője eltérő határértéket nem állapít meg – ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendeletben 

az „egyéb befogadóba történő közvetett bevezetés esetére” előírt vízminőségi küszöbértékeket. 

12. A befogadóba vezetett csapadékvizeknek a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendelet 2. számú melléklet 4. 

Általános védettségi kategória befogadóira meghatározott kibocsátási határértékeket kell 

kielégíteniük. 

13. Amennyiben a tevékenység során bármilyen, felszíni vagy felszín alatti vizet és/vagy földtani 

közeget veszélyeztető esemény történik, vagy válik ismertté, arról a vízvédelmi hatóságot, az 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítéssel 
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egyidőben engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a szennyezés megelőzésére, valamint 

már bekövetkezett szennyezés esetén meg kell kezdenie az esetleges szennyezés lokalizálását, 

kárelhárítást. 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező tevékenység végzéséhez környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatását nem írom elő. 

 

A beruházás főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A HYGINETT Kft. a tárgyi telephelyén folytatott gyártási tevékenységére szolgáló létesítmények 

bővítését tervezi, az alábbiak szerint: 

 

Az Aster épület bővítése során a meglévő dolgozói konyha és étkező fog áttelepülni a 

konyhatechnológiával együtt a jelenlegi helyéről az új részbe. A többi rész irodahelyiség bővítés lesz. 

Az épület bővítése a meglévő épület észak-keleti (A40 jelű épületrész), valamint a dél-keleti oldalán (A42 

és A33 jelű épületrészek) egységekkel történik meg. 

 

Tervezett bővítési funkciók és alapterületeik: 

A40 épületrész: konyha+étkező 1 045 m
2
 

A42 épületrész: iroda 335 m
2
 

A33 épületrész: iroda 3 590m
2
 

 

Az újonnan kialakítandó épület részekben, az új irodákban mintegy további 100 fő alkalmazott fog 

dolgozni. A gyártósori kapacitások nem kerülnek bővítésre. 

 

A projekt részeként a meglévő burkolt 246 db parkolóhely bővítése fog megtörténni további új 267 db 

burkolt parkolóhellyel. Ehhez kapcsolódóan belső úthálózat is létesül. Az új parkolók kialakítására (P1-

jelű) az Aster épülettől északra kerül sor, valamint a meglévő északi parkoló rész is bővítésre kerül (P2-

jelű parkoló bővítés). 

 

A P1-jelű parkolóhelyek db száma: 150 db (szgk. parkoló) 

A P2-jelű parkolóhelyek db száma: 33 db (buszparkoló) + 84 db (szgk. parkoló) 

Az új, rávezető utak és új parkolók összes területigénye: 13.650 m
2
. 

 

A jelenlegi csapadékvíz-elvezető rendszer a telephelyen belül egyrészt nyílt árkos rendszerrel, másrészt 

föld alatti hálózattal van kialakítva. Az esővizek előtisztítása homok-olajfogó berendezéseken keresztül 

valósul meg. A csapadékvizek végső befogadója a telephelyen belüli záportározó. 

 

A jelenlegi fejlesztésekkel a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe lesz bekötve az új parkolók 

csapadékvize és az új épületrészek csapadékvize is. A fejlesztés során 2 db új homok-olajfogó műtárgy 

is beépítésre kerül. Ezeken kívül az épületrészek bővítéséhez új ívó- és tüzivíz-rendszer, új szennyvíz-

rendszer és új műtárgyak beépítése is megtörténik (1 db zsírfogó műtárgy). 

 

Az építési tevékenységek megkezdésének várható ideje: 2021. II. félév, 2022. I. félév. 

 

V. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 
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VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti önkormányzati 

hivatal jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes 

szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a 

Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

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

 

VIII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

Környezetvédelmi Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon belül kell 

elektronikus úton benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel 

eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási 

szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó 

szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél 

benyújtásának nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

 

Az Indokolás kivonata: 

Kérelmező 2021. július 8-án a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott kérelemben a 

tárgyi létesítmény bővítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

 

A tervezett parkoló bővítés a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 132. 

pontja [A 3. számú melléklet 1-128. pontjában feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység 

bővítése, ha az a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, kivéve, ha a bővítés az 

1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] 

hatálya alá tartozik, a 128. [Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes 

beépített vagy beépítésre szánt területen b) 300 parkolóhelytől] pont figyelembevételével, így a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles. 

 

A fentiek alapján 2021. július 9-én előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban 

az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

 

Az eljárás megindítását követően 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. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy a tervezett beruházással 

kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot tehet. 
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A Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapján. 

Kérelmező 2021. augusztus 03-án kérelmének kiegészítéseként benyújtotta az igazgatási szolgáltatási 

díj befizetését igazoló banki kivonat másolatát. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a benyújtott dokumentáció nem részletezi kellően a bővített 

tevékenység üzemelési fázisának levegőtisztaság-védelmi vonatkozású hatásait, továbbá nem 

tartalmazza a legközelebbi védendő ingatlan településrendezési terv szerinti besorolását, ezért 

HE/KVO/02792-13/2021. számon hiánypótlásra hívtam fel a Kérelmezőt. 

 

Pótlási kötelezettségének Kérelmező a 2021. augusztus 16-án benyújtott dokumentációval eleget tett. 

 

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. melléklet I. táblázat 3., 4. és 5. pontjában 

ismertetett szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet) 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében 

megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

A tervezett beruházással kapcsolatban a nyilvánosság részéről észrevétel sem a tevékenység telepítési 

helye szerinti település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett. 

 

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység 

környezeti hatásai véleményezhetők, a 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 Hyginett Kft. gyöngyösi gyáregységében (3200 Gyöngyös, Jedlik Ányos utca 2-4. 

sz.) tervezett új létesítmények létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan a rendelkező részben 

foglaltak szerint további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek. 

 

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 eljárás költsége Kérelmezőt terheli, amely az eljárás során megfizetésre került. Hatóságomnak 

fizetési kötelezettsége nem keletkezett, mivel az ügyintézési határidőt megtartotta. 

 

Az Ákr. 124.- 129.§ -ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 

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

(1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás 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 a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 
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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 döntés az Ákr. 82.§ (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, 114.§-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39.§-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9.§ -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a Kp. 50-

55.§.a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7.§ (1) bekezdés a) pontja, 12.§ (1) 

bekezdése, 13.§ (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény 21.§ (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi 

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

A közzététel napja: 2021. augusztus 19. 

 

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

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

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

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

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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