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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) 

bekezdése d) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Khvr.) 5. § (6) 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 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00023/2022.  

 

Az ügy tárgya: A Saint-Gobain Hungary Kft. által a Halmajugra 047/4 és 07/32 hrsz.-ú ingatlanon 

található gipszkarton gyár területén végzett tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi működési 

engedély 

 

Az ügyfél neve: Saint-Gobain Hungary Kft. (2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.) 

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/00023-6/2022. számú 

határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T  

 

I. A Saint-Gobain Hungary Kft. (2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.) kérelmére a Heves Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a Saint-Gobain 

Hungary Kft. által a Halmajugra 047/4 és 07/32 hrsz.-ú ingatlanon található gipszkarton gyár területén 

folytatott tevékenységre vonatkozó 

 

környezetvédelmi felülvizsgálatot 

 

a DANDELION Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1068 Budapest, Benczúr utca 41.) által 

2021. decemberi keltezéssel készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban 

foglaltak alapján 

 

jóváhagyom, 
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és egyidejűleg a Saint-Gobain Hungary Kft.  (KÜJ: 100192809; a továbbiakban: Engedélyes) részére a 

Halmajugra 047/4 és 07/32 hrsz.-ú ingatlanon található gipszkarton gyár (KTJ:101889774) területén 

folytatott tevékenységre végzéséhez a 

 

környezetvédelmi működési engedélyt 

 

a határozat rendelkező részének IV. pontjában felsorolt előírások betartása mellett 

 

2037. március 31-ig 

 

megadom. 

 

II. Engedélyezett tevékenység ismertetése a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban 

foglaltak alapján: 

Az engedélyes adatai:  

Engedélyes neve:  Saint-Gobain Hungary Kft. 

Székhelye:   2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. 

Cégjegyzékszám: 13-09-061969 

KÜJ:   100192809 

 

A telephely adatai:  

Címe:    3273 Halmajugra, külterület 

Helyrajzi száma:  047/4 és 07/32 

KTJ:    101889774 

Területe:   118 910 m
2
 

EOV koordinátái:  X: 271 013 (m); Y: 727 774 (m) 

 

A telephely Gyöngyöstől 14 km-re keletre található, Detk és Halmajugra települések felől közelíthető 

meg. A gipszkarton gyár az MVM Mátra Energia Zrt. által üzemeltetett erőmű közvetlen 

szomszédságában működik. 

 

A telephelyen található létesítmények:     

- Nyitott gipsztároló     - Portaépület 

- Fedett, betonaljzatos gipsztároló   - Iroda 

- Kalcináló és gyártósor    - Logisztikai iroda 

- Papírraktár       - Trafóház 

- Késztermékraktár      - Tűzivíztározó 

- Szigetelőanyag és álmennyezet raktár   - Karbantartóműhely 

- Új papírraktár 

 

Engedélyezett tevékenység: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) alapján: 

 3. sz. melléklet 128. pont: Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozó építmény vagy 

építményegyüttes beépített vagy beépítésre szánt területen a) 2 ha területfoglalástól 
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A telephelyen folytatott tevékenységek: 

- Építési gipsztermék gyártása   TEÁOR’ 2362 

- Tárolás, raktározás     TEÁOR’ 5210 

 

A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése: 

A technológia telepítési helyének megválasztásánál döntőnek bizonyult az alapanyagot jelentő REA-

gipsz (DSG) nagy mennyiségben való rendelkezésre állása, mely az MVM Mátra Energia Zrt. – korábbi 

nevén Mátrai Erőmű Zrt. – környezetvédelmi céllal végzett füstgáztisztítási (kéntelenítés) 

tevékenységének mellékterméke. A 2022. 02. 17-én tett hatósági ellenőrzés során tett nyilatkozat 

alapján az alapanyagot nem kizárólag az MVM Mátra Energia Zrt. biztosítja, hanem alternatívaként 

külföldről is szállítanak be gipszet (Lengyelország, Szlovákia). Az ellenőrzés alkalmával Engedélyes a 

rendelkezésünkre bocsájtotta az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által kiállított 

alkalmazástechnikai bizonyítványt (ATB-17/2016), mely a REA-gipsz cementkiegészítő anyaggént, 

illetve építési célú termékek technológiai anyagaként történő felhasználását igazolja. Az igazolás 2024. 

június 30-ig érvényes. 

 

Főbb lépések, részfolyamatok: 

1. Alapanyag--előkezelés (DSG-, REA-, erőművi gipsz, kalcium-dihidrát) 

A gipsz szállítása leponyvázott teherautón történik, folyamatos üzem esetén ez egy teherautót jelent 

óránként. Ha puffer felhalmozás történik, akkor a teherautó a rakományát a tárolóba billenti, melynek 

kapacitása 2500 tonna. Mivel a gipsz nedvességtartalma 8-10%, a kiporzás a zárt tárolóból elenyésző. A 

folyamatos üzem esetén a teherautó a rakományát a garatba billenti, mely szintén zárt helyen, a tároló 

egyik sarkában helyezkedik el. A garatból a gipsz zárt szállítószalagon érkezik egy 10 tonna kapacitású 

silóba. A silóból kiáramló poros levegő zsákos porleválasztóba kerül, majd zárt csigaszállítókon vissza a 

technológiai folyamatba a kalcináló üst előtt. 

 

2. Kalcinálás 

A silóból a gipsz szabályozott adagolással szintén zárt csigaszállítón keresztül kerül a kalcináló üstbe. A 

kalcinálás során a gipsz direkt hevítéssel, meleg levegő befúvás hatására (jellemzően 150 
o
C alatti 

hőmérsékleten) lebeg az üstben, majd a folyamat végén a víz elvesztése során a CaSO4+½H2O, 

kalciumszulfát-hemihidrát, azaz a „stukkógipsz” kifolyik az üstből a forgódobos hűtőbe. 

Az őrlő technológia egy folyamatos üzemű golyós őrlő berendezéssel működik, az őrlőelemek 

elektromos hajtásúak. A már por jellegű gipszet a forró levegővel együtt egy osztályozó berendezésen 

keresztül távolítják el az őrlő munkateréből. A meleg levegő befúvása miatt az üstből kiáramló levegő 

egy porleválasztó ciklonsoron keresztül zsákos porleválasztóba kerül. A porleválasztó automatikus 

tisztító- és kiadagoló berendezéssel működik. A ciklonsorból és a porleválasztóból kiadagolt gipsz a 

kalcináló üstbe vagy a hűtőbe kerül a technológiának megfelelően, gravitációs úton csőrendszerben.  

A gipszkartongyártásra kész stukkógipsz, mely víz hozzáadásával már kötésre képes anyag, a hűtőből 

zárt csigaszállítókon és zárt serleges elevátoron keresztül a 100 m
3
-es stukkógipsz silóba kerül. A silóból 

közvetlenül zárt csigaszállítón, szabályozott adagolással kerül a gipsz a keverő berendezésbe. 

 

3. Mixer 

A gipszkartongyártás során különböző (száraz és nedves) adalékanyagokat alkalmaznak, melyek 

különböző halmazállapotuknak megfelelően kerülnek tárolásra. 

Száraz adalékanyagok: gabonakeményítő, dextróz, cement, kötésgyorsító, üvegszál, agyag 

Nedves adalékanyagok: technológiai víz, habosító folyadék, szilikon, polimer 
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A száraz adalékanyagok 1 m
3
-es zsákokban érkeznek központi garaton keresztül, pneumatikus úton 

kerülnek a száraz adalékanyag silókba. A garatban a zsákos ürítés folyamán történő kiporzás elkerülése 

érdekében helyi zsákos porelszívó berendezés van alkalmazva. A száraz adalékanyagok szabályozott 

adagolással kerülnek abba a zárt csigaszállítóba, mely a stukkógipszet adagolja a keverő berendezésbe. 

A keverőben keletkező por egy zsákos porleválasztón keresztül elszívásra kerül. 

A gipszkarton alsó és felső kartonborításaként szolgáló papírtekercseket a papírraktárban tárolják. A 

papírtekercseket targonca szállítja a gyártósorhoz, ahol daruval emelik a gyártósor felső vagy alsó 

szintjére. A gyártósor felső szintjére kerül a hátoldali kartonként szolgáló tekercs, míg a színoldali papírt 

az alsó szinten fűzik be. A mixer nagy fordulatszámon összekeveri az alap- és segédanyagokat, és 

csövön keresztül az alsó kartonrétegre, a gipszkartonlap színére önti. A berendezés óránként akár 20 

tonna szárazanyagot képes feldolgozni. A kijövő mintából minden indulás után, a szabványelőírásnak 

megfelelően óránként mintát vesznek (sűrűség és víztartalom-vizsgálat). 

  

4. Formázás (Extruder) és méretre darabolás 

Az extruder alakítja ki a gipszkartonlapok végleges szélességét és vastagságát, továbbá gondoskodik a 

lapok, az élek megfelelő kitöltöttségéről is, ezért a berendezés megfelelő és pontos beállítása 

kulcsfontosságú a gyártás szempontjából. Közvetlen az extruder előtt kerül a helyére a hátoldali, 

feliratokkal ellátott kartonlap, amely a felső szintről érkezik. Az alsó és a felső kartonréteg találkozása 

előtt a hátoldali karton szélére rákerül a ragasztó, mely egymáshoz ragasztja a két karton szélét. Az 

extrudert a már készre formázott, folyamatos gipszkartonlap hagyja el. A szállítószalag hossza 160 

méter, sebessége laptípustól és lapmérettől függően változik. A szállítószalag végénél található a 

nedvesvágó, ahol a nedves gipszkartonlapok méretre szabása történik. Mire a gipszkartonlap a 

nedvesvágóhoz ér, addigra a gipszmag már megkötött annyira, hogy vágás után nem folyik ki a 

kartonlapok közül. A nedves vágási méret hosszabb a végleges méretnél. 

Az esetlegesen hibás, rosszul formázott vagy sérült lapokat már itt kiselejtezik, csak a hibátlan minőségű 

lapok mehetnek a fordító- és a szárítóberendezésbe.  

 

5. Szárítás 

A fordító színükkel felfelé fordítja a gipszkartonlapokat, hogy így a megfelelő pozícióban kerüljenek a 

szárítóba. A gipszkartonlapok jellemzően 4-6 kg plusz vizet tartalmaznak, óránként mintegy 11 tonna víz 

párolog el. Egy hőcserélővel a vízgőz hőjének egy részét visszanyerik, amivel télen az épület egyéb 

részeit fűtik. A szárítás meleg levegővel, 24 zónás szárítóberendezésben történik. A be- és kiadagolás 

automatikusan, számítógép-vezérlés segítségével történik. 

 

6. Elszedés 

A szárítóból kikerülő kész gipszkartonlapokat a berendezések automatikusan továbbítják és 

összeforgatják. Ezután következik a készrevágás (bundler), mely zárt térben, elszívással történik. A 

gipszkartonlapokat a fűrész pontos méretre vágja, mielőtt a raklapokra kerülnének. Két darab egymásra 

fordított lap vágása történik egyszerre. 

 

7. Rakatolás, palettázás 

A rakatolás során a berendezés a fűrésztől érkező két-két lapból kisebb rakatokat képez, 1 rakatba 6-8 

lap kerül, majd a gép ezt továbbítja az emelőlapra. Lapvastagságtól függően 40-50-60 darabos rakatok 

képződnek. Az emelőlapról a gépsor a kész rakatot kihelyezi a leemelő állomásra, ahol rákerül a gyártási 

adatokat tartalmazó címke. Innen targonca helyezi raklapra és emeli le, majd szállítja a raktárba. 
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8. Minőség-ellenőrzés 

Ezután következik a lapok minőségellenőrzése, ahol ellenőrzik a gipszkartonlapok paramétereit: 

méretek, papírtapadás, buborékosság, lapok nedvességtartalmának mérése. A mintavétel óránként 

történik a szabványnak megfelelően. A minőségileg kifogástalan rakatok a raktárba kerülnek. 

 

9. Raktározás 

A raktár 760.000 m
2
 gipszkarton tárolására alkalmas. A raktárban a gipszkartonon kívül tárolnak egyéb, 

nem ezen a telephelyen gyártott, de a cég által forgalmazott készterméket (pl.: portermékek, tartozékok, 

profilok) is, melyek a gipszkartonozási munkálatokhoz szükségesek. Ezeknek a termékeknek külön 

raktárrész van elkülönítve. 

 

10. Egyéb, kapcsolódó műveletek 

A Saint-Gobain Hungary Kft. Rigips gipszkartongyárának saját karbantartási osztálya biztosítja a 

gyártósorral kapcsolatos karbantartási feladatok ellátását. A terméktípusváltás esetén elvégzik a 

gyártósoron szükséges beállításokat, szükség esetén kezelik a meghibásodásokat. Ezen kívül általános 

jellegű karbantartási feladatokat végeznek úgymint csiszolás, fémmegmunkálás, hegesztés, kisebb 

javítási feladatok. Az egyes alkatrészek tisztítása is a karbantartási tevékenységekhez tartozik. 

A leselejtezett gipszkartonlapokat a telephely keleti/dél-keleti részén, betonozott felületen tárolják és 

őrlik. A selejtezett gipszkartonlapok felhasználását az új technológia fogja lehetővé tenni. A selejtezett 

gipszkartonlap melléktermékként történő felhasználását a Hulladékgazdálkodási Hatóság 

HE/HGO/00297-2/2021. számú határozatában jóváhagyta. 

Tervezett bővítés és az ahhoz kapcsolódó technológiai változások: 

Tervezett létesítmények: 

- Alapanyag tároló és előkészítő 

- Szállítószalag 

- Malom épület 

Mint a jelenlegi fő alapanyagbeszállító, az MVM Mátra Energia Zrt. 2025-ig tervezett fejlesztései során 

várhatóan megszünteti a széntüzelésű erőművi blokkok üzemeltetését, ezáltal leáll a füstgázmosási 

eljárásból származó erőművi gipsz termelése.  

Engedélyes fel kíván készülni a bányászott gipsz alapanyag feldolgozására történő átállásra – ennek 

érdekében a jelenlegi technológia bővítése szükséges.  

A beruházás során létesítendő tárolóban a bányászott gipsz tárolása és elődarálása történne - innen egy 

zárt szállítószalagon kerül az előkészített alapanyag a malomépületbe, ahol a gipsz végleges fizikai 

őrlése és vízmentesítése történne. A létesítendő új őrlőberendezés váltott üzemben fog működni a 

meglévő kalcináló berendezéssel, a rendelkezésre álló alapanyagtól függően. A bővítéssel az alapanyag 

a természetes gipsz tulajdonságai miatt energiahatékonyabban állítható elő, mert az elpárologtatott 

összes víz mennyisége 5-10%-kal kevesebb, mint az erőművi gipsz esetében. A technológiai bővítés 

névleges kapacitása 25 tonna stukkógipsz óránként – az alapanyagfüggő váltott működés miatt a 

felhasználásra kész stukkógipsz mennyisége nem növekszik. Ezt az is indokolja, hogy a gyár összes 

késztermék-kibocsátása tovább nem növelhető, a gipszkartongyártás maximális kapacitással történik.  

A keletkező stukkógipsz a meglévő gipszhűtő-berendezés segítségével felhasználásig a silós tárolóba 

kerül. A bővítés csak a technológiai jellegű épületekre és területekre terjed ki, emellett a belső úthálózat 

is kibővül, hogy lehetővé tegye a hozzáférést ezen területekhez. Mivel a technológiai bővítés 
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berendezései felügyelet nélküli üzemelésre lett tervezve és a jelenlegi kezelőszemélyzetben változás 

nem várható, ezért minden más folytonos üzemmenetet biztosító egység (pl. parkoló, irodák, öltözők, 

transzformátor stb.) változatlan marad. 

A technológia bővítése során egy új pontforrás létesítése tervezett (új kalcináló egység 

tüzelőberendezés füstgáz kivezetése). 

 

III. A tevékenység környezeti hatásai és a tevékenység végzéséből eredő hatásterület: 

Levegő 

Levegőminőség: 

A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota 

A vizsgált területet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. 

(X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeráció 10. Az ország többi területe, kivéve az alább 

kijelölt városokat zóna levegőminőségi csoportba sorolja. A gipszkartongyár közvetlen környezetében 

jelentősebb ipari tevékenység található, mely a telephely közvetlen szomszédságában található Ytong 

falazóelemgyárat, illetve az MVM Mátra Energia Zrt.-t jelenti. A telephely közelében észak-északkelet 

irányban jelentősebb mértékű a mezőgazdasági tevékenység. 

 

A telephely üzemeltetésének hatásai: 

 Gyártási tevékenység levegőterhelése 

Engedélyes tevékenysége során felhasznált alapanyag természetes anyag, mely a környezeti elemeket 

nem károsítja. A telephelyen található légszennyező pontforrások a gipszkartongyártás, a fűtés, a 

szükségáramforrás, a sprinkler rendszer, a hegesztés és a labor technológiákba sorolhatóak.  

A tervezett bővítés nem jár együtt új technológia bevezetésével – a meglévő pontforrások száma az új 

Malomépületben elhelyezett kalcináló berendezéssel várhatóan egy pontforrással fog növekedni, 

melynek jellemzői a meglévő P1 kalcináló kürtő jelű pontforrás paramétereihez és 

tisztítóberendezéseihez lesznek hasonlóak. Az új pontforrás és a jelenleg is meglévő P1 pontforrás a 

rendelkezésre álló alapanyag függvényében váltott üzemben lesz működtetve.  

A telephelyen működő pontforrások az alábbiak: 

Technológia azonosítója és 

megnevezése 
Pontforrás jele és megnevezése 

1 Gipszkarton gyártás 

P1 Kalcináló kürtő 

P2 Szárító kemence kürtő I. 

P3 Központi elszívó kürtő 

P6 Szárító kemence kürtő 2. 

P7 Stukkó siló porelszívó kürtő 

P8 Keményítő elszívó kürtő  

P9 PST porelszívó kürtő 

P10 Száraz adalék porelszívó kürtő 

P11 Száraz adaléktöltő porelszívó kürtő 

P13 Láncfűrész porelszívó kürtő 

2 Fűtés 
P4 Iroda kazán kürtő I.  

P5 Irodaház kazán kürtő 2. 
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Technológia azonosítója és 

megnevezése 
Pontforrás jele és megnevezése 

4 Spinkler rendszer 
P16 Sprinkler diesel kipufogó I. 

P17 Sprinkler diesel kipufogó 2.Sprinkler diesel kipufogó I. 

5 Hegesztés P18 Karbantartás hegesztő asztalelszívó 

6 Labor 
P19 Labor lángteszt elszívó 

P20 Labortörő elszívó 

 

A technológia fázisaihoz az alábbi pontforrások kapcsolhatók: 

Kalcinálás (P1): a nyers erőművi gipsz hőkezelése (kémiai átalakítása) kalcináló kemencében történik. 

A hőkezelt gipsz átadási helyén a kiporzás megakadályozására elszívás van kialakítva. A porral 

szennyezett füstgázok elszívó ventilátor segítségével egy ciklonon és zsákos porszűrőn keresztül 

szűrve, tisztítva az üzemcsarnokban lévő kéményen keresztül kerülnek ki a külső légtérbe. 

Gipszkarton darabolás (P3): a gipszkartonokat fűrészgéppel vágják, az elszívott poros levegőt ciklonon 

és zsákos szűrőn szívja át egy ventilátor, majd tisztítva kerül ki a külső légtérbe. 

Fűtés, hőellátás (P4, P5): az irodaépületek fűtését és melegvíz ellátását 2 db 150 kW névleges 

hőteljesítményű földgáztüzelésű kazán végzi, melyek közül az egyik tartalékként áll rendelkezésre. 

Kalcinálás, gipsztárolás (P7): A hőkezelt gipsz silóban kerül tárolásra. A levegő porleválasztása 

zsákos szűrőn keresztül történik, a ventilátor által elszívott levegő az üzemcsarnok tetőzetén kivezetett 

kürtőn keresztül távozik a légtérbe.  

Keményítő (P8): A tároló siló töltése pneumatikus szállító rendszerrel történik. A szállító közeg 

tisztítását patronszűrő berendezés végzi elszívó ventilátor segítségével, a tisztított levegőt az 

üzemcsarnok tető szintjén nyomja ki a szabadba. 

Gipszkarton előállítás és szárítás (P2, P6, P9, P10): a stukkógipsz adalékanyaggal történő keverése 

keverőberendezés segítségével történik. A szállítólevegő tisztítása illetve a berendezésnél keletkező por 

tisztítása patron szűrő segítségével zajlik (P9, P10). A hordozó és a fedő papírréteg szárítása szárító 

kemence segítségével történik, melyben 24 db földgáztüzelésű gázégő található. A füstgázok elszívó 

ventilátor segítségével távoznak (P2, P6). 

Száraz adaléktöltő porelszívó kürtő (P11): a por formájú adalékanyagok (cement, agyag, keményítő, 

kötésgyorsító) helyi portalanítását patronszűrő berendezés végzi. A tisztított levegő az üzemcsarnok 

oldalfalán van kivezetve a külső légtérbe. 

Láncfűrész porelszívó kürtő (P13): A gipszkarton rakatok elválasztásához a selejt kartonlapok vágását 

fűrész végzi, a keletkező port porelszívó berendezés szívja el. A tisztított levegőt az elszívó ventilátor az 

üzemcsarnok melletti részen nyomja ki a szabadba. 

Sprinkler diesel kipufogó 1-2. (P16, P17): a sprinklerrendszer vízzel való feltöltését szivattyúk 

biztosítják, melyet 2 db. dízel motor működtet. A berendezés működése közben a keletkező 

légszennyező anyagok a pontforráson távoznak. Üzemidejük évi 50 h alatti.  

Karbantartás hegesztő asztal elszívó kürtő (P18): a fém alkatrészek, munkadarabok karbantartása 

során a hegesztéskor keletkező gázok eltávolítását ciklonon keresztül ventilátor végzi.  

Labor lángteszt elszívó kürtő (P19, P20): a gipszkarton törését, illetve a lángtesztet elszívó fülke alatt 

végzik. A törés során keletkező port illetve a lángteszt során keletkező gázokat ventilátor szívja el.  
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A pontforrások a Környezetvédelmi Hatóság által 2020.03.20-án, HE-02/KVTO/00889-4/2020. 

iktatószámon kiadott érvényes levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Az 

engedély érvényességi ideje 2025. március 31. A pontforrásokon távozó légszennyezőanyagok 

kibocsátási határértékeit az üzemeltetési engedély tartalmazza.  

A P15 jelű légszennyező pontforráshoz kapcsolódó dízelaggregátor a telephelyen tartalék-

áramforrásként üzemel, évi 50 óra alatti üzemidővel. A berendezés működése közben keletkező 

légszennyező anyagok a pontforráson át távoznak. Az aggregátor teljesítménye 140 kW alatti, melyet 

figyelembe véve a pontforrás engedélyeztetésére a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet [306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 36. § alapján a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörrel nem 

rendelkezik. 

A telephelyen jelenleg működő diffúz források az alábbiak: 

Technológia azonosítója és 

megnevezése 
Pontforrás jele és megnevezése 

1 Gipszkarton gyártás 

D12 Szabadtéri gipsztároló 1. 

D14 Szabadtéri gipsztároló 2. 

D21 Szabadtéri gipsztároló 3. 

 

Szabadtéri gipsztárolók (D12, D14, D21): a telephelyre beszállított gipsz alapanyagot a telephelyen 

kialakított felszíni tárolókban helyezik el a felhasználásig, melyek körülkerítettek és szilárd burkolaton 

megközelíthetőek. A telephelyen 3 db szabadtéri gipsztároló található, melyek felülete diffúz forrásnak 

tekinthető. 

Diffúz forrásokra vonatkozó határérték: 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet [ 4/2011. (I.14.) VM rendelet] 1. melléklet 1.1.3.1. pont 

szerinti táblázat 7. pontja alapján betartandó immissziós határérték az alábbi: 

Légszennyező anyag 
Határérték (µg/m

3
) 

órás 

Határérték (µg/m
3
) 

24 órás 

Határérték (µg/m
3
) 

éves 

Szálló por (PM10) - 50 40 

Engedélyes 2020. március 3-án a Környezetvédelmi Hatósághoz küldött beadványában levegőtisztaság-

védelmi engedélyt kért a telephelyen működő D12, D14 illetve D21 jelű diffúz források üzemeltetésére. 

Tekintettel arra, hogy a kérelemben szereplő diffúz források üzemeltetési engedélyének kiadására 

vonatkozó jogszabályi feltételek nem teljesültek a Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet 2020. március 

20-án HE-02/KVTO/00889-2/2020. iktatószámú végzésében visszautasította. 

A bejelentésre kötelezett diffúz források köre, valamint a diffúz források működése során betartandó 

határérték a környezetvédelmi engedély kiadására vonatkozó jelen eljárás keretében a fentiek alapján 

került megállapításra.  

A légszennyező pontforrások kibocsátása 

A pontforrások akkreditált emissziómérését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztályának Környezetvédelmi Mérőközpontja (NAH-1-1822-

2018) 2018. június 18-án, 19-én és 26-án végezte (jegyzőkönyv száma: ML-14/2018). A határértékek és 

a számított emissziók összehasonlításával megállapítható, hogy a vizsgált komponensek (szilárd anyag, 

kén-dioxid, nitrogén-dioxidok, szén-monoxid) koncentrációi nem haladták meg a 4/2011. (I. 14.) VM 
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rendelet 6.-7. mellékletében, valamint a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes 

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 

anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet [továbbiakban: 53/2017. (X. 

18.) FM rendelet] 1. mellékletben foglalt tömegáram küszöbértékeket illetve határértékeket. 

A pontforrások elszívó rendszere az elérhető legjobb technológia alapján került megtervezésre, 

karbantartásuk rendszeres. A pontforrások következő emissziómérése elvégzésének határideje 2023. 

június 26. 

 Kapcsolódó szállítás és közlekedés levegőterhelése 

A napi átlagos forgalom hétköznapokon 70-80 db gépjármű. Logisztikai feladatok ellátását 32 db 

targonca (10 db gázüzemű targonca, 1 db dízel üzemű homlokvillás targonca, 11 db elektromos 

targonca) biztosítja. Megállapítható, hogy ipari mértékben tekintve elhanyagolható mértékű forgalom 

jellemzi a telephelyet, az okozott hatás nem jelentős. A gépjárműforgalom a környező településeket 

elkerülve a 3-as főút, illetve az M3 autópálya felé halad, ahol az első lakott terület Detk, légvonalban 2,5 

km távolságban található. 

 

Hatásterület 

A telephelyen üzemelő pontforrások a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. c) pontja alapján 

rendelkeznek meghatározható hatásterülettel. A hatásterület lehatárolása szempontjából a P1 jelű 

pontforrás szennyezőanyag kibocsátása a legnagyobb mértékű, mely szilárd anyag esetében 424 m, 

nitrogén-oxidok esetén 426 m, szén-monoxid illetve kén-dioxid vonatkozásában 428 m. A „c” feltétel 

szerinti maximális hatástávolság 428 m. 

 

Zaj:  

A gipszkartongyár területe GIP-1 - Ipari gazdasági terület besorolású építési övezetben helyezkedik el. 

A vizsgált telephelyen az üzemidő 0 és 24 óra között folyamatos, az üzemidő nappal és éjjel azonos. A 

be- és kiszállítás a 6 és 22 óra közötti nappali megítélési időre korlátozódik, éjjel nincs szállítási művelet. 

Az üzem megközelítése főirányban az alábbi szerint történik: 

A 3-as főúton Gyöngyös felé haladva, a település előtt a 3204 Gyöngyös - Heves összekötőútra, majd a 

3210 Gyöngyös - Adács összekötő útra kanyarodva, a város elkerülésével érik el a szállítójárművek az 

M3 autópályát. A 3-as főút, 3204 j. ök. út és 3210 j. ök. út mentén nincs zaj ellen védendő terület vagy 

épület. A teljes megközelítési útvonalat tekintve zaj ellen védendő épület Halmajugra település nyugati 

oldalán, a 24145 Visonta bekötőút környezetében találhatóak. 

Az erőműi eredetű beszállítás visszaesése miatt távoli helyszínekről, más beszállítók is szállítanak az 

üzembe termelési alapanyagot. Beszállítási volumen 16 j/nap, kiszállítási volumen 60 j/nap. A szállítások 

7000 kg-nál nagyobb össztömegű tehergépkocsival és tehergépkocsi szerelvénnyel (III. akusztikai 

járműkategória) történnek. Az üzem működéséhez dolgozói és látogatói személygépkocsi forgalom is 

kapcsolódik, melynek volumene átlagosan I. akusztikai járműkategóriába sorolt járművekre 120 j/nap.  

A szállító járművek az üzem észak-keleti oldalán kialakított rakodási területre, a raktárépület mellé állnak 

be. A rakodás emelővillás targoncákkal történik, amelyből öt működik az üzemben. A szállítójárművek 

kijelölt szállítási útvonalon, az épületeket megkerülve haladnak. 

Az üzem zajkibocsátását a technológia részeként telepített helyhez kötött zajforrások, a rakodást és 

anyagmozgatást végző munkagépek és a szállítójárművek működése határozza meg.  
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A gipsz átmozgatása a tárolóból a garatba LIEBHERR 550 homlokrakodóval, az egyéb anyagmozgatás 

JUNGHEINRICH homlokvillás targoncával történik. Az anyagmozgatás gépei az üzemben a tárolásra és 

a rakodásra kijelölt területeken működnek.  

Az üzem jelenleg meglévő zajforrásai: 

Szám Zajforrás 
Hangnyomásszint 

1 méterre 
Üzemidő 

1 Kalcináló kidobó kürtő Lp = 72 dB folyamatos 

2 Szárító kidobó kürtő Lp = 68 dB folyamatos 

3 Porleválasztó ciklon Lp = 58 dB folyamatos 

4 Blue Boksz Tetris kültéri folyadékhűtő Lp = 62 dB nappal és éjjel szakaszos 

401 
szállítójárművek telephelyi mozgási 

útvonala 
Lp = 82 dB nappal és éjjel szakaszos 

402 
rakodógép és targonca mozgási 

területe 
Lp = 84 dB nappal és éjjel szakaszos 

A telephelyen a korábbiakban olyan környezeti rezgésforrások telepítésére került sor, amelyek csak a 

technológiai berendezések közvetlen környezetében okoznak rezgéshatást. 

Az üzemben bányászott gipsz alapanyag feldolgozását tervezik a jövőben, ezért a meglévő zajforrások 

mellett az új üzemrész megvalósulásával új zajforrások létesítése is tervezett.  

Az üzem északi telekhatárán új telephelyi kapu létesül, így a szállítójárművek nem kényszerülnek az 

üzemépület megkerülésére a rakodás után, hanem rövid út megtételével közvetlenül elhagyják a 

telephelyet.  

A bővítéssel tervezett új üzemrészek: 

 tároló, amelyben az alapanyag céljára bekerülő bányászott gipsz tárolása és elődarálása történik, 

 szállítószalag az előkészített alapanyag felszállításához, felső részen zárt burkolattal ellátott 

gumiheveredes szállítószalag, 

 malomépület a gipsz végleges fizikai őrléséhez és a gipszben lévő víz elpárologtatása céljából. 

Az új üzemrész megvalósulása után az alábbi zajforrások működése tervezett a telephelyen: 

Szám Zajforrás 
Hangnyomásszint 

1 méterre 
Üzemidő 

1 Kalcináló kidobó kürtő Lp = 72 dB folyamatos 

2 Szárító kidobó kürtő Lp = 68 dB folyamatos 

3 Porleválasztó ciklon Lp = 58 dB folyamatos 

4 Blue Boksz Tetris kültéri folyadékhűtő Lp = 62 dB nappal és éjjel szakaszos 

5 Malomépület Lp = 72 dB folyamatos 

6 Szállítószalag Lp = 62 dB folyamatos 

7 Tároló Lp = 84 dB szakaszos gépüzemeltetés 

401 
szállítójárművek telephelyi mozgási 

útvonala 
Lp = 82 dB nappal és éjjel szakaszos 

402 rakodógép és targonca mozgási területe Lp = 84 dB nappal és éjjel szakaszos 

A tervezett bővítéssel az üzem kapacitása nem változik, a kapcsolódó szállítási forgalom nem módosul. 

A bányászott gipsz felhasználása miatt a jövőben szükséges lesz az őrlés, amely a technológia 

meghatározó zajforrása. 
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A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott műszeres mérések és számítások alapján a 

gipszkartongyár sem a jelenlegi, sem a tervezett bővítés utáni üzemállapotban nem okoz zajterhelési 

határérték túllépést a legközelebbi védendő homlokzatok előtt. 

 

Hatásterület:  

A hatásterületet műszeres méréssel az éjszakai időszakra vonatkozóan határozták meg. A 

dokumentáció alapján 

 a hatásterület nem érint lakóházat, valamint zaj ellen védendő épületet, 

 a gazdasági terület vonatkoztatásában kimutatott hatásterület csak a közvetlenül szomszédos 

ingatlanokat érinti, a hatásterületen nincs zaj ellen védendő épület vagy helyiség, 

 a mezőgazdasági területek vonatkozásában kimutatott hatásterület nem érinti a szomszédos 

ingatlanokat, a hatásterületen nincs zaj ellen védendő épület vagy helyiség. 

 

IV. Előírások: 

A) A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

Általános előírások 

1. A tevékenység a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott, véglegessé vált környezetvédelmi 

működési engedély birtokában, a hatályban lévő környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően, a határozat I. és II. fejezetében ismertetett feltételekkel folytatható. 

2. Az engedélyezett tevékenység vagy az abban foglalt körülmények jelentős megváltozását, illetve 

tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az Engedélyes köteles a 

Környezetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. 

3. A bővítési munkálatok kivitelezése során a szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a 

közutakon a szállítmány szállítása ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti határértéket 

meghaladó szálló porterhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról. 

4. A szállítást végző járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a 

későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. 

5. A bővítési munkákhoz kapcsolódó földmozgatás során a kiporzás elleni védelmet szükség esetén 

nedvesítéssel, valamint takarással kell biztosítani. 

6. A bővítés során kialakításra tervezett bejelentés köteles légszennyező forrásra vonatkozóan a 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése, illetve a 25. § (1) bekezdése alapján a 

forrás létesítéséhez szükséges engedélyezési kérelmet kell benyújtani a Környezetvédelmi 

Hatósághoz, melynek tartalmi követelményeit a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A 

kérelem igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 

31.) FM rendelet] 1. melléklet 14. pontja alapján 32 000 Ft/forrás. 

A kérelemmel egy időben a kialakításra kerülő bejelentés-köteles légszennyező forrásra 

vonatkozóan a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése alapján LAL bejelentést kell 

teljesíteni elektronikus formában az OKIRKapu nyilvántartási rendszeren keresztül. 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások 

1. A létesítmény üzemeltetése, valamint a kapcsolódó tevékenységek végzése során a környezeti 

levegő védelme érdekében a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §.-a értelmében tilos a 

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése 
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miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a 

levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

2. A helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyezést, illetve a levegő 

lakosságot zavaró bűzzel való terhelését kizáró módonkell végezni. 

3. A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 26. §. (2) bekezdése alapján diffúz forrás a lehető legkevesebb 

légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz 

forrás működtetése során a diffúz forrás és az ingatlan környezetének rendszeres tisztántartásáról 

gondoskodni kell.  

4. A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával 

meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.  

5. A légszennyező források és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről 

folyamatosan üzemnaplót kell vezetni és hatósági ellenőrzés során azt be kell mutatni.  

Az üzemnapló a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM 

rendelet (továbbiakban: 6/2011. (I.14.) VM rendelet) 18. §-ban foglalt előírásoknak megfelelően kell 

vezetni. 

6. A telephelyen folytatott tevékenységeket csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 

7. A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő 

elégetése a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 27 § (2) bekezdése értelmében szigorúan tilos! 

 

Zaj és rezgésvédelmi szempontú előírások: 

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

2. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj 

és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a 

tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a 

tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a 

környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a 

zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már 

nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell 

benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontú előírások: 

1. A tevékenység során keletkező hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az 

e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. 

2. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell végezni. 

3. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. Amennyiben a 

hulladékot lerakással ártalmatlanítják, akkor a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben [a 

továbbiakban: 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemzést el kell készíteni.  

4. A tevékenység során keletkező hulladékok – melyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 

27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – 
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gyűjtéséről és további kezeléséről (annak átvételére feljogosított szervezet részére történő 

átadással) a vonatkozó, hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni kell. 

5. Megfelelő műszaki védelemmel – a veszélyes hulladékok kémiai hatásának és a mechanikai 

igénybevételnek ellenálló göngyölegek rendszeresítésével – ki kell zárni a környezetszennyezést és 

biztosítani kell a hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést, ezen belül törekedni kell az anyagfajták 

szerinti elkülönített hulladékgyűjtésre.  

6. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet] 

előírásai szerint kell gondoskodni. 

7. A tevékenység során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása 

esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. 

8. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni. 

 

Földtani közeg védelme szempontjából tett előírások: 

1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során olyan 

technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének 

lehetőségét.  

2. A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat 

kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. Az üzemelő gépek 

olajcsöpögésének megelőzésére figyelmet kell fordítani.  

3. A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen 

ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan 

gondoskodni kell. 

4. Az alkalmazott rakodógépek, szállító járművek és egyéb munkagépek tisztítása, mosatása, 

valamint karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos. Rendkívüli meghibásodás esetén a 

kisebb javítási munkálatok a telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett, kármentő 

tálca alkalmazásával végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön. 

5. A tárolótartályokba történő anyagátfejtés során a földtani közeg szennyezés lehetőségét 

kármentő használatával minimalizálni kell. 

6. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő 

műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

7. A tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti 

vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a jóváhagyott üzemi kárelhárítási 

tervben meghatározottak és a jóváhagyó határozatban előírtak szerint kell eljárni. A tevékenysége 

vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/01096-8/2021. számú 

határozatával hagyta jóvá. 

8. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi 

Hatóság határozata alapján szükséges a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet] szerinti tényfeltárás elvégzése, 

majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása. 

 

Természetvédelmi szempontból tett előírások: 

1. Az üzemeltetést a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni.  
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2. Törekedni kell az üzem területén lévő fás szárú növényzet minél nagyobb arányú megtartására, 

esetleg gyarapítására. Amennyiben az üzemeltetés során szükségessé válik, fák kivágása, cserjék 

irtása a vegetációs és fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között végezhető. 

Az időbeli korlátozástól eltérni kizárólag indokolt esetben, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a 

továbbiakban: BNPI) szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől 

függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek 

sérelme nélkül megvalósítható. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi 

hatóságnak 8 napon belül meg kell küldeni. 

3. Az üzem területén az inváziós és allergén növényfajok megtelepedését, elterjedését kaszálással 

meg kell akadályozni. Az inváziós növényeket rendszeresen kell irtani. 

4. Az özönnövények kaszálását – további területek megfertőzésének elkerülése érdekében – a 

növények magjainak beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítve kell elvégezni. A levágott 

virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és kényszer magérlelésüket meg kell akadályozni (pl. 

földtakarás alkalmazásával). 

 

Mérési, monitorozási, bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó 

előírások: 

1. A telephelyen üzemelő légszennyező források légszennyező anyag kibocsátásáról évente a 

tárgyévet követő március hó 31-ig a Környezetvédelmi Hatósághoz a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

31.§ (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi 

jelentést kell benyújtani. 

2. A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra köteles 

légszennyező forrás üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező 

változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a 

Környezetvédelmi Hatóságnak. 

3. A rendkívüli légszennyezést a Környezetvédelmi Hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor 

azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról. 

 

B) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/115-1/2022.ált számú 

szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai: 

1. A tevékenység végzése során a hatályos vízügyi, vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell 

tartani. 

2. A létesítményeket úgy kell üzemeltetni, hogy azok ne veszélyeztessék a felszíni, felszín alatti 

vízkészleteket. 

3. A vízilétesítményeket a mindenkori, hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtaknak 

megfelelően kell üzemeltetni. 

4. A befogadó Nyiget–patakba elvezetett tisztított szennyvíz minőségének a jellemző komponensek 

tekintetében a következő kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie: 

Összes lebegőanyag:      50 mg/l 

SZOE (szerves oldószer extarkt):    5 mg/l 

KOlCr (dikormátos oxigénfogyasztás):   75 mg/l 

BOl5 (Biokémiai oxigénigény):    25 mg/l 

Összes nitrogén:      25 mg/l 

Összes foszfor:      5 mg/l 

pH:        6,5-9 
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A befogadó Nyiget-patakba vezetett tisztított szennyvíznek a fentiekben kibocsátási határértékkel 

nem szabályozott egyéb komponensei tekintetében a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 

vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM 

rendelet 2. számú melléklet 3. időszakos vízfolyás befogadói kategóriára meghatározott kibocsátási 

határértékeknek kell megfelelnie. 

5. A befogadó Nyiget-patakba vezetett (EOV: Y: 728385,72; X: 270579,49) az Sc-1-8-0 és az Sc 1-0-0 

jelű csapadékvíz elvezető csatornán létesült olajfogó műtárgyban megtisztított, csapadékvizek 

minőségét jellemző komponensek tekintetében meg kell felelni az alábbi kibocsátási 

határértékeknek: 

pH:       6,5-9 

szerves oldószer extrakt:    2 mg/l 

összes lebegőanyag:     50 mg/l 

A fentiekben kibocsátási határértékkel nem szabályozott egyéb komponensek tekintetében a 

befogadóba vezetett tisztított csapadékvíz minőségének a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 

vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM 

rendelet 2. számú melléklet 3. időszakos vízfolyás befogadóira meghatározott kibocsátási 

határértékeket kell kielégítenie. 

6. A létesítmények üzemeltetésénél, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. A technológiai előírások megtartásával, 

az üzemzavarok megelőzésével, ill. elhárításával az esetleges vízszennyezéseket meg kell 

akadályozni. 

7. A vonatkozó üzemi kárelhárítási terv rendszeres, a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 

26.) Korm. rendele] foglaltaknak megfelelő felülvizsgálatát el kell végezni, melyet jóváhagyás 

céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóság részére. 

8. A szennyezések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a tevékenység végzésére 

kialakított vízilétesítmények, műtárgyak, tartályok műszaki állapotát (vízzáróság, nyomásállóság, 

szivárgásmentesség), és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni. 

 

IV. A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása 750 000 Ft, a környezetvédelmi működési 

engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély megadása 75.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj-

köteles, mely az Engedélyest terheli, és általa befizetésre került.  

 

V.  

a) Jelen engedélybe a D12 Szabadtéri gipsztároló 1., D14 Szabadtéri gipsztároló 2. és D21 

Szabadtéri gipsztároló 3. diffúz légszennyező források levegőtisztaság-védelmi engedélyét 

belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. 

b) A környezetvédelmi működési engedélybe foglalt D12 Szabadtéri gipsztároló 1., D14 Szabadtéri 

gipsztároló 2. és D21 Szabadtéri gipsztároló 3. diffúz légszennyező források levegőtisztaság-

védelmi engedélyének érvényességi ideje 2027. március 31.  

c) Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a környezetvédelmi működési engedélybe foglalt diffúz 

források levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének lejártát megelőzően, levegőtisztaság-

védelmi engedélyezési dokumentációt tartalmazó, a környezetvédelmi működési engedély 

módosítására vonatkozó kérelem benyújtása szükséges. 

 

VI. Egyéb rendelkezések, jogkövetkezmények: 
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1. Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet 

továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvénynek (a továbbiakban: Kvt.) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] 

kell alkalmazni. 

2. A környezetvédelmi működési engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve 

tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a 

Környezetvédelmi Hatóságnak tizenöt napon belül bejelenteni. Jelentős változásnak minősül a 

körülmények, a technológia olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy 

igénybevételnek az engedélyezettnél nagyobb mértékét eredményezi. 

3. Ha a határozatban alapul vett körülmények jelentősen eltérnek az engedélyezéskor vagy a bejelentéskor 

fennálló körülményektől, a Környezetvédelmi Hatóság felülvizsgálatot rendel el. A bejelentés 

elmulasztása esetén a hatáskörrel rendelkező szerv felfüggeszti a tevékenységet. 

4. Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások 

három év alatt együttesen elérik a Khvr. 2. § (2) bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjában megadott 

küszöbértéket, a környezethasználó ezt köteles jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Ezekben az 

esetekben a Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el. 

5. A környezetvédelmi működési engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 

környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól 

ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint 

legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. 

6. Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység, vagy 

egy részének gyakorlását a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, 

felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz 

eleget, a Környezetvédelmi Hatóság ugyanezen jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy a 

környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt a tevékenység környezetre való 

veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

VII. Tárgyi tevékenységet az engedélyes jelen engedély alapján végezheti. A határozat egyéb engedélyek 

beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

VIII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Markazi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjének (3273 Halmajugra, Kossuth út 163.) 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. 

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási 

döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül elektronikus úton 

kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs 

halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben 

kérheti a bíróságtól. 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 elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási 

szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó 
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szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. 

 

Indokolás kivonata:  

Engedélyes (volt RIGIPS Hungária Gipszkarton Kft.) 2021. május 25-én tájékoztatást kért a 

Környezetvédelmi Hatóságtól a halmajugrai gipszkarton üzem bővítése kapcsán felmerülő eljárásokkal 

kapcsolatban. 

 

Az eljárás során kiderült, hogy az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségre, mint jogelőd hatóság a RIGIPS Hungária Gipszkarton Kft. részére a tervezett 

gipszkarton üzemének telepítéséhez előzetes vizsgálati eljárást folytatott le. Az előzetes vizsgálati 

eljárást lezáró 2561-14/2007. számú határozatában megállapította, hogy környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása szükséges. A környezeti hatásvizsgálati eljárás nem került lefolytatásra. 

 

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 Kvt. 74. § (2) bekezdés c) pontja szerint: „A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége 

környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálatra 

kötelezi akkor is, ha a 67. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben nem kérelmezett előzetes 

vizsgálatot, továbbá a környezeti hatásvizsgálat vagy az egységes környezethasználati engedélyezés 

hatálya alá tartozó tevékenységet környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati 

engedély nélkül kezdett meg vagy folytat”. 

 

Fentiekre tekintettel HE/KVO/02497-7/2021. számú határozattal a Engedélyest a Halmajugra 047/4 és 

07/32 hrsz-ú ingatlanokon létesített gipszkartongyár területén folytatott tevékenység vonatkozásában 

teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra, valamint a felülvizsgálati dokumentáció benyújtására 

köteleztem, melynek teljesítési határidejét 2022. március 31. napjában állapítottam meg. 

 

Engedélyes 2021. december 9-én elektronikus úton benyújtotta a teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati dokumentációt és kérte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatását. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) 

bekezdésére tekintettel tárgyi tevékenységre vonatkozóan 2021. december 10-én teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes 

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVO/03692-2/2021. számon tájékoztattam az Engedélyest, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/03692/2021. számon folyamatban lévő teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban a hatóság az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint 

jár el és a teljes eljárás ügyintézési határideje a Kvt. 91. § (1) bekezdése alapján az eljárás megindítását 

követő 105 nap, azaz: 2022. 03. 24. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § (2) bekezdése alapján megküldtem a kérelmet, az 
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felülvizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre, ezzel egyidejűleg tájékoztattam, hogy a kérelem és mellékletei tekintetében 

15 napon belül nyilatkozatot tehet. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § (1) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

el a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

honlapján. 

 

A benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, 

hogy Kérelmező az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg 250 000 Ft-ot (azaz kétszázötvenezer 

forintot) fizetett meg.  

 

A kérelmezett teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 39. pontja [A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 74. § (2) bekezdésének c) pontja alapján lefolytatott, a működési 

engedély kiadására vonatkozó eljárás] szerint 750 000 Ft (azaz hétszázötvenezer forint). 

 

Fentiek alapján tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díja 750 000 Ft., melyből az Engedélyes által 

250 000 Ft került befizetésre. Erre tekintettel HE/KVO/03692-4/2021. számú végzéssel a fennmaradó 

500 000 Ft (azaz ötszázezer forint) megfizetésére szólítottam fel az Engedélyest. 

Engedélyes a fenti igazgatási szolgáltatás díjat 2021. december 22-én megfizette.  

 

Az eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend 1. melléklet 9. táblázat 9. és 10. pontjaiban meghatározott 

szakkérdésekre megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy Engedélyes a dokumentációt nem megfelelő részletesség 

nyújtotta be, ezért HE/KVO/00023-4/2022. számon ismételt hiánypótlási felhívás került kiadásra. 

Kérelmező pótlási kötelezettségének 2022. február 25-én eleget tett. 

 

Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Halmajugrai Kirendeltség Jegyzője tájékoztatott, hogy a tárgyi 

tevékenységgel kapcsolatos közlemény, a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi előírások 

mellett végzett tevékenység a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció 

alapján, összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a 

tevékenység folytatásának engedélyezését kizárná. 

 

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján, a beérkezett szakhatósági állásfoglalások és 

szakvélemények figyelembevételével a Saint-Gobain Hungary Kft. által a Halmajugra 047/4 és 07/32 

hrsz.-ú ingatlanon található gipszkarton gyár területén végzett tevékenységre a környezetvédelmi 

működési engedélyt megadtam.  

 

Határozatom véglegessé válásával a tevékenység jelen engedély alapján végezhető. 

 

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 11. § (1)-(2) bekezdése alapján állapítottam meg. 
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Jelen engedélybe a diffúz források levegőtisztaság-védelmi engedélyét is belefoglaltam, tekintettel 

a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére. 

A környezetvédelmi engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 25.§ (5) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

Határozatomat a Kvt. 66.§ (1) bek. c) pontja, 73-76., 79-81. §-a, a Khvr. 10. § (4), 11. § (2) 

bekezdésében foglaltak, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervekkijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, 9. § (2) 

bekezdésében a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 

80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

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

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet 1. számú melléklet 39. pontja és a 4. melléklet 22. pontja alapján állapítottam meg, 

viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján 

rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget Engedélyes viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 91. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 10.§ (3) bekezdésének figyelembevételével a 

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, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást 

a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) 

pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 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. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja 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. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

A közzététel napja: 2022. március 23. 

 

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.  
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Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 


		2022-03-23T16:02:57+0100
	SD-DSS Signature id-593dbce9d4c139ed8b454dfea2470e87


		2022-03-23T16:02:57+0100
	SD-DSS Signature id-593dbce9d4c139ed8b454dfea2470e87




