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KÖZLEMÉNY 

 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult részleges 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról 

 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01251/2020. 

 

Ügy tárgya: Visonta, 0158/5 hrsz. alatti telephelyen létesített gabona feldolgozó üzem működtetésére 

vonatkozó részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

 

Kérelmező: Viresol Kft. (székhely: 3271 Visonta, 0158/5 hrsz; KÜJ: 103450188) 

 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Visonta 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Visonta külterület 0158/25 hrsz. 

 

Előzmények: 

Kérelmező a Környezetvédelmi Hatóság által, a Visonta 0158/25 hrsz alatti bérelt telephelyen található 

keményítőgyártó üzem és minden ahhoz műszakilag kapcsolódó, helyhez kötött egységeiben folytatott és 

ezen műveletekkel közvetlenül együtt járó tevékenységek továbbfolytatására kiadott, 2029. március 31-ig 

érvényes HE-02/KVTO/1457-18/2019. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 

A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. 12. 03-án és 2020. 01. 15-én a Kérelmező 

telephelyén végzett ellenőrzések során tapasztaltakra hivatkozással a Környezetvédelmi Hatóságnál 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte. 

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy vízügyi és vízvédelmi szempontú, továbbá 

környezetvédelmi hatáskörben a hulladékra és levegőre kiterjedő felülvizsgálat szükséges, ezért részleges 

környezetvédelmi felülvizsgálatra és felülvizsgálati dokumentáció benyújtására kötelezte a Kérelmezőt. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. október 1. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 60 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, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 (36) 795-148 
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Az eljárás megindításának ténye: 

Kérelmező a Visonta 0158/5 hrsz. alatti telephelyen létesített gabona feldolgozó üzem működtetésére 

vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt 2020. szeptember 30. napján a Környezetvédelmi Hatósághoz 

benyújtotta. 

A 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 74. § (1) bekezdés alapján „A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre 

gyakorolt hatásának feltárása érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálatra kötelezheti a 73. § (1) 

bekezdésében meghatározott esetben, továbbá kötelezi, ha környezetveszélyeztetést, illetve 

környezetszennyezést észlel”. 

A környezetvédelmi hatóság az Ákr. és a Khvr. rendelkezéseinek figyelembevételével 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. 

 

A kérelem és a dokumentáció HE/KVO/01251/2020. számon megtekinthető a Környezetvédelmi Hatóság 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalán a keltezés dátumától számított 30 napig. 

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz írásban lehet benyújtani, a 

közzététel 30 napos időtartama alatt. 

 

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

hozhatja. A további működésre engedélyt ad és szükség esetén intézkedések megtételére kötelezi a 

környezethasználót, vagy a tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. október 8. 

 

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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