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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/00688/2020. 

 

Kérelmező: GEO-ÉP Mélyépítő Kft. (1116 Budapest, Építész utca 8-12.) 

 

Ügy tárgya: A GEO-ÉP Mélyépítő Kft. által a Gyöngyöspata, 080/2 hrsz-ú ingatlanon található 

„Gyöngyöspata III. - andezit” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység 

kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Rövid ismertető: 

A GEO-ÉP Mélyépítő Kft. (1111 Budapest, Kende u. 14. I/4.) 2006. január 13-án előzetes vizsgálati 

eljárást kezdeményezett az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségen (a továbbiakban: Felügyelőség) a Gyöngyöspata 080/2 hrsz-ú területen andezitbánya 

létesítése tárgyában. Fenti tevékenység a Khvr. 3. számú mellékletének 19. pontja (Egyéb bányászat, 

kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) hatálya alá tartozik. A Felügyelőség 1131-

26/2006. számú határozatával megállapította, hogy a Gyöngyöspata 080/2 hrsz-ú területen tervezett 

andezitbánya létesítéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges. A környezeti 

hatásvizsgálati eljárás eredményeképpen a Felügyelőség 8833-23/2007. számon fenti tevékenység 

végzéséhez környezetvédelmi engedélyt adott. A környezetvédelmi engedély a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 évig érvényes. 

 

A bánya jelenlegi engedélyezett éves termelési kapacitása 100 000 t/év andezit. A Kérelmező a 

kitermelési kapacitást 200 000 t/év andezit mennyiségre kívánja növelni. 

 

A kitermelési intenzitás növelése a technológiában bekövetkezett változást nem eredményez. Az 

intenzitás növelése a gépsor bővítését nem teszi szükségessé, mert az eredeti kitermelési 

mennyiséghez alkalmazott géppark a megnövelt intenzitású kitermeléshez is elegendő kapacitású. A 

gépek üzemideje és a kitermelési technológia részét képező robbantásos kőzetlazítás gyakorisága 

viszont várhatóan a kitermelési mennyiséggel arányosan növekedni fog. 

 

A tevékenységhez kapcsolódó teher- és személyszállítás: 

A munkanapok száma 250 nap/év. A kiszállítás éves átlagban jelenleg 400 t/nap, az intenzitásnövelés 

következtében 800 t/nap. A szállításra tervezett napi legnagyobb mennyiség a bányavállalkozó 

közlése szerint jelenleg 500 t/nap, kapacitásbővítés következtében 1000 t/nap. 
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A szállítást végző teherautók teherhordó kapacitása 25 t/forduló. Maximális kiszállítás mellett tehát 

jelenleg naponta 20 teherautó fordulóval (napi 40 teherautó elhaladás), az intenzitásnövelés után 40 

fordulóval (napi 80 teherautó elhaladás) szállítható el a kibányászott haszonanyag. A tevékenységhez 

kapcsolódó személyszállítás nem jelentős, a banyában dolgozó személyzet és műszaki vezetés 

kiszállása kb. 6 személygépkocsi fordulót jelent naponta. 

 

A teherszállítás útvonala: 

A kitermelt ásványvagyon elszállítása csak a 2406. számú Gyöngyös-Gyöngyöspata összekötő úton 

lehetséges. A közutat a bányatelekről egy andezit zúzalékkal megerősített 6-8 m széles földúton 

keresztül érik el a gépkocsik. A földút a közútra csatlakozás előtt szilárd burkolatú. A kitermelt 

ásványvagyon 80-90%-át Gyöngyös felé, tehát a banyatelektől K-i irányba szállítják el, Gyöngyöspata 

felé a teherforgalomnak csak 10-20%-a bonyolódik. 

 

A tevékenységgel érintett terület: Gyöngyöspata, 080/2 hrsz 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján 

Az eljárás megindításának napja: 2020. június 27. 

Az eljárás lefolytatásának irányadó 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: Nagy Fanni 

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

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A tervezett kapacitásbővítés 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 tartozik, így a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles. 

 

A Khvr. 2. § (2) bek. a) pontja alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából jelentős 

módosítás: 

ab) a 3. számú melléklet 130. pontjában felsorolt tevékenység olyan megváltoztatása, különösen a 

tevékenység bővítése, illetve technológia-, termékváltás, amelynek következtében az 

alábbiakban megadott feltételek valamelyike fennáll:  

abg) pontja alapján: a tevékenység volumene (különösen kapacitása, az előállított termék 

mennyisége, a létesítmény befogadóképessége) a tevékenység megvalósítására vonatkozó 

korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja.  

 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
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A kérelmező 2020. június 26. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2020. június 27. napján eljárás indult. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül 

közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

 

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

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a Heves Megyei 

Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-

es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/00688/2020. 

számon.  

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. 

2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes 

vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési 

helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közzétételének érdekében. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének 

figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős 

környezeti hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről. 

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

tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

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. 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.magyarorszag.hu/
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A közlemény közzétételének időpontja: 2020. július 02. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 


		2020-07-02T12:00:39+0200
	SD-DSS Signature id-9942f1e1ccd66b715effae02e01e743d


		2020-07-02T12:00:39+0200
	SD-DSS Signature id-9942f1e1ccd66b715effae02e01e743d




