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K Ö Z L E M É N Y

A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalnál  (a  továbbiakban: Kormányhivatal) a KŐ-KER

CSÁKVÁR  Kőfeldolgozó  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft. (székhely:  8083,  Csákvár,  Külterület
0188/2 hrsz., KÜJ: 100349724, telephely: 8564, Ugod, Külterület 0270, 0269/9 hrsz. KTJ:  100584739)
által  meghatalmazott KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS  Szolgáltató  Kft.  által  benyújtott  kérelem  és
mellékletét  képező "Az „Ugod III.  –  mészkő”  bányatelken  működő kőbánya kapacitásának  jelentős
módosításának  környezeti  hatástanulmánya”  megnevezésű  dokumentáció  (a  továbbiakban:

Dokumentáció)  alapján  a  ,VE-09/KTF/07200/2021.  ügyiratszámon  környezeti  hatásvizsgálati
eljárás  indult. Az  eljárásról  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  R.) 8. § (1) és (2)
bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom. 

Az ügy tárgya:  Meglévő „Ugod III. – mészkő”  bányatelken működő kőbánya kapacitásának növelésére
vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás.

Ügyiratszám: VE/30/07400/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. szeptember 14.

Az ügyintézési határidő: 105 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:  Ákr.) 50. § (5)
bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Németh Eszter 88/550-881

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási
Főosztály

8200 Veszprém, József A. u. 36.

Telefon: 06-88-550-878, telefax: 06-88-550-848,

Központi e-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
környezetvédelmi osztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu 

mailto:veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
mailto:veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
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Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF 

Hivatali kapu azonosító: 346009700

E-Papír szolgáltatás:  https://epapir.gov.hu (Témacsoport: Kormányhivatali ügyek; Ügytípus: Környezet-
és természetvédelmi feladatok; Címzett: Veszprém Megyei Kormányhivatal).

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 800-1600, péntek: 800 –1200

R. 12-15. §-ok szerinti eljárás NINCS folyamatban.

Jelen közlemény közzétételének időpontja: 2022. szeptember 16

Az ügy rövid ismertetése: 

Az „Ugod III. – mészkő”  bányatelken működő kőbánya jelenlegi kapacitása 5 000 m3/év.  A kapacitás
növelését  követően évente 250 000  m3/év mészkő kitermelését  tervezik.  A bánya évente maximális
kapacitású  kitermeléskor  250  munkanapon  heti  5  üzemnap  nappali  világosság  mellett  10  órában
üzemel.

A bányatelek három ingatlanra (Ugod 0269/2, 0269/9, 0270 hrsz) terjed ki és összterülete: 49.416 m2,
azaz 4,9416 hektár. A vizsgált bányatelek alakja szabálytalan sokszög, melyet megközelíteni erdészeti
feltáró  úton  keresztül  egy  irányból  (ÉNy,  azaz  Ugod  felől)  lehetséges.  A  tervezett  tevékenység
bányatelek bővítésével nem jár.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII.  25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  R.) 3. sz. melléklet  19. és 130.
pontja,  valamint  a  R.  3.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjai  alapján  előzetes  vizsgálat  köteles.,  melyre
vonatkozóan  2021.  évben  előzetes  vizsgálati  eljárás  került  lefolytatásra.  Az  eljárás  a
VE-09/KTF/000220-24/2021. ügyiratszámú  határozattal zárult, amelyben megállapítást nyert, hogy táj-
és  természetvédelmi  szempontból  jelentős  környezeti  hatás  feltételezhető.  Fentiekre  tekintettel
szükséges jelen környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

Az eljárás keretében a Veszprém Megyei Kormányhivatal közmeghallgatást tart, melynek helyét, idejét
külön végzésben rögzíti.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az érintett települések megnevezésével: 

Érintett település: Ugod

A  hatásterülettel  érintett  ingatlanok  jegyzékét a  benyújtott  Dokumentáció  5  számú  melléklete
tartalmazza.

Az elektronikus úton közzétett dokumentáció elérési helye:

A Dokumentáció elektronikus példánya előzetes egyeztetés alapján a tervezett tevékenységgel érintett
település  (Ugodi  Közös Önkormányzati  Hivatal)  jegyzőjénél,  valamint  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztályán  tekinthető  meg,  a  betekintés
módjáról a Kormányhivatalnál vagy a Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

Fentieken  kívül  a  Kormányhivatal  által  elektronikus  úton  közhírré  tett  Dokumentáció  elérési  helye:
http://kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek internetes oldal.

A Dokumentáció digitálisan a

 https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f9018336c270d06ae5/12998
9/-4558995168538807949/7400-2022_k%C3%A9relem.zip

webcímen található meg.

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f9018336c270d06ae5/129989/-4558995168538807949/7400-2022_k%C3%A9relem.zip
https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f9018336c270d06ae5/129989/-4558995168538807949/7400-2022_k%C3%A9relem.zip
http://kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek
https://epapir.gov.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
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A   Veszprém Megyei Kormányhivatal   által hozható döntések a R. 10. §. (4) és (5) bekezdése alapján:  

(4) A környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között:

a) elő  kell  írni  azokat  az  intézkedéseket,  amelyek  a  jelentős  kedvezőtlen  környezeti  hatások
elkerülésére, megelőzésére vagy csökkentésére, és – ha lehetséges –  kiegyenlítésére vonatkoznak,
továbbá szükség szerint az 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltakat;

b) előírhatók:

ba)  rendszeres  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  ellenőrzés,  ideértve  mérő-,  megfigyelő-,
ellenőrző rendszer kialakítása,

bb) jogszabályi feltételek fennállása esetén egyes határértékek is,

bc)  a  környezetvédelmi  engedély  megadását  követő,  a  környezethasználat  megkezdéséhez
esetlegesen  szükséges  további  engedélyek  megszerzéséhez  kielégítendő  és  a  környezeti
hatásvizsgálat alapján meghatározható feltételek,

bd)  a  tevékenység  szüneteltetésének  és  felhagyásának  feltételei,  ideértve  a  szüneteltetés  vagy
felhagyás megkezdése előtt végzendő vizsgálatokra való kötelezést is, ha a szüneteltetésnek vagy
felhagyásnak  jelentős  környezeti  hatásai  lehetnek,  de  a  tevékenység  tervezésének  adott
szakaszában ez kielégítő pontossággal még nem jelezhető előre,

be) az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését célzó, illetve energiahatékonyságot növelő
intézkedések,

bf) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó intézkedések, ha a hatásvizsgálat eredményét
figyelembe véve azok megvalósítása nem jár aránytalanul magas költséggel.

(4a)  A (4)  bekezdés b)  pont  ba)  alpontjában  meghatározott  ellenőrzés  tárgyát  képező paraméterek
típusát és az ellenőrzés időtartamát a tevékenység jellegéhez, helyéhez és volumenéhez, valamint
a környezetre gyakorolt hatások mértékékéhez igazodva, az arányosság szem előtt tartásával kell
meghatározni.

(4b) A környezetvédelmi engedélyben olyan ellenőrzési eljárások is előírhatók, amelyek végzésére a
környezethasználó az egyes környezeti elemekre és tényezőkre vonatkozó jogszabályok alapján
kötelezett.

(5) A  környezetvédelmi  hatóság  a  határozatában  dönt  a  környezetvédelmi  hatóság  hatáskörébe
tartozó egyéb engedélyek megadásáról, ha annak feltételei fennállnak.

(5a) A  környezetvédelmi  hatóság  határozatának  indokolása  –  törvényben  meghatározottakon  túl  –
tartalmazza

a) az érintett nyilvánosság eljárásban való részvételének ismertetését,

b) az érintett nyilvánosság észrevételeinek összefoglalását és értékelését,

c)  a  környezeti  hatásvizsgálati  dokumentáció,  valamint  az  eljárás  során  beszerzett  további
információk és bizonyítékok összefoglalását és értékelését, ideértve a nemzetközi hatásvizsgálati
eljárás során kapott észrevételeket is,

d) azt, hogy a környezetvédelmi hatóság az egyes bizonyítékokat mennyiben vette figyelembe, vagy
mely okoknál fogva hagyta figyelmen kívül.

Ügyféli jogok gyakorlása:

Felhívom az érintettek szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartási lehetséges formáit az
Ákr. 26. § (1) – (2) bekezdései szabályozzák.
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Amennyiben  jelen  közleményben szereplő  kérelemre  indult  eljárás  természetes  vagy  jogi
személy,  egyéb  szervezet  jogát  vagy  jogos  érdekét  közvetlenül  érinti,  úgy  írásban,  fenti
elérhetőségeken kérelmezheti ügyféli jogállásának megállapítását.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését
követően is  betekinthet  az eljárás során keletkezett  iratba.  Az Ákr.  33.  § (4)  bekezdése alapján az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,  kivonatot  készíthet,  vagy  – kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít

A tárgyi eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi lehetőségét az Ákr. 5. §-a szabályozza.  Az Ákr. 5. § (1)
bekezdése szerint az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Továbbá felhívom az érintettek figyelmét, hogy  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) nevesített ügyfél az
Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton történő ügyintézésre köteles. Az e követelménynek meg
nem felelő nyilatkozat az Eüsztv. 9. § (5) bekezdése szerint hatálytalan.

A  kiadmányozási  jog  gyakorlása a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének a
kiadmányozás rendjéről szóló 18/2022. (VIII.1.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából

Vitai Gertrúd
osztályvezető
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