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K Ö Z L E M É N Y 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, 

a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó  

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:   HE-02/KVTO/04875/2018. 

Ügy tárgya: A Mátra Kincse 2002 Kft. (3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 9.) által a Gyöngyös, Pesti u. 

0274 hrsz.-ú telephelyen folytatott sertéstenyésztési tevékenységre vonatkozó teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

Kérelmező: Mátra Kincse 2002 Kft. (3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 9.) 

A létesítménnyel érintett ingatlan helyrajzi száma: Gyöngyös, 0274 hrsz.-ú ingatlan 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Gyöngyös 

 

Rövid ismertető. Az eljárás megindításának ténye: 

A Mátra Kincse 2002 Kft. (3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 9.) a 2018. október 29-én benyújtott EPAPÍR-

20181029-1843 azonosító számú kérelmében az általa a Gyöngyös, Pesti u. 0274 hrsz.-ú telephelyen 

folytatott sertéstenyésztési tevékenységre vonatkozóan a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rend. (Khvr.) 11. § (3) 

bekezdésében foglaltak alapján környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, tekintettel 

arra, hogy a részére kiadott 13823-1/2009. számú környezetvédelmi működési engedély 2018. október 

31-én lejár és a tevékenység továbbfolytatása tervezett. 

Kérelme alapján 2018. október 30-án környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

Az eljárás megindításának napja: 2018. október 30. 

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 105 nap 

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény (továbbiakban: Kvt.) 91. § (1) bek. alapján 105 nap. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  

2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint: „Az ügyintézési határidőbe nem 

számít be 

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy 

késedelmének időtartama.” 

 

Ügyintéző neve: Horváth Annamária 

Elérhetősége (e-mail): horvath.annamaria@heves.gov.hu 
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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 az eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos 

helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

3. Megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti települések, 

valamint a feltételezetten érintett települések jegyzői részére a közlemény közterületen és a helyben 

szokásos módon történő közzétételének érdekében. 

 

A kérelem, a dokumentáció és esetleges kiegészítései megtekinthetőek a Heves Megyei Kormányhivatal 

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

feladatok internetes oldalán HE-02/KVTO/04875/2018. számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést 

követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben.  

 

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap. 

 

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

A Kvt. 79. § (1) bekezdése alapján „A felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság    

a) engedélyezi a tevékenység folytatását (a továbbiakban: működési engedély); 

b) az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére 

kötelezi az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve 

környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is; 

c) korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, illetőleg az erre hatáskörrel 

rendelkező szervnél azt kezdeményezi. 

(2) Korlátozó vagy felfüggesztő döntés esetén a környezetvédelmi hatóság meghatározza a tevékenység 

folytatásának környezetvédelmi feltételeit. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2018. október 31. 

 

Eger, 2018. október 31. 

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

  

 

                                                                                                                   Kelemen Zoltán 

           osztályvezető 
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