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K Ö Z L E M É N Y

A Veszprém Megyei  Kormányhivatalnál  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal)  a Modre Bergbau
GmbH (székhely: A-9102 Mittertrixen, Bergstein 20., Ausztria, KÜJ: 103656333; a továbbiakban:
Ügyfél)  által  a  „Sümegprága  III.  –  bazalt”  és  a  „Sümeg VII.  –  bazalt”  védnevű bányatelkeken
tervezett bányászati tevékenység vonatkozásában 2022. augusztus 11. napján VE/30/06918/2022.
ügyiratszámon – környezeti hatásvizsgálat tárgyában – közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezeti hatásvizsgálati  és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 8. § (1) és (2) bekezdése alapján az
eljárásról az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgya: 

A  „Sümegprága  III.  –  bazalt”  és  a  „Sümeg  VII.  –  bazalt”  védnevű  bányatelkeken  tervezett
bányászati  tevékenység tárgyában indult  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás,  a Veszprémi
Törvényszék 7.K.700.064/2022/7-II. ügyszámú ítélete alapján.

 Ügyiratszám: VE/30/06918/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. augusztus 11.

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: 

Báthory Fruzsina, 88/550-890

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és
Hulladékgazdálkodási Főosztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36.

Telefon: 06-88-550-878, 06-88-550-898, telefax: 06-88-550-848,

E-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/

A hivatali kapu megnevezése: VEJHKTF, azonosítója: 346009700
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     
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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

Az ügy rövid ismertetése:

Az eljárás előzményeként a Kormányhivatal a VE-09/KTF/08094/2019. ügyiratszámon indult, VE-
09/KFT/00139/2020.  ügyiratszámon  folytatott  eljárásban  VE-09/KTF/00139-45/2020.
ügyiratszámon  környezetvédelmi  engedélyt  adott  az  Ügyfél  részére,  melyet  a  Veszprémi
Törvényszék 12.K.700.736/2020/13/II. ügyszámú döntésével hatályon kívül helyezett és új eljárás
lefolytatására kötelezte a Kormányhivatalt.

Fentiek  alapján  a  Kormányhivatalnál  VE-09/KTF/08690/2020.  ügyiratszámon  új  eljárás  indult,
amely  VE-09/KTF/05647/2021.  ügyiratszámon  folytatódott  és  a  VE-09/KTF/05647-76/2021.
ügyiratszámú környezetvédelmi engedély határozattal zárult. 

A  Veszprémi  Törvényszék  a  7.K.700.064/2022/7-II.  számú  ítéletében  a  VE-09/KTF/05647-
76/2021. ügyiratszámú határozatot megsemmisítette és a Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására
kötelezte. Fentiek alapján az eljárást 2022. augusztus 11-én, VE/30/06918-1/2022. ügyiratszámon
megindítottam, melynek során nem került benyújtásra új hatásvizsgálati dokumentáció.

Az  eljárás  alapját  a  bírósági  döntésen  kívül  továbbra  is  az  első eljárásban  benyújtott,
VE-09/KTF/08094-1/2019.  ügyiratszámon  iktatott,  Kappel  Gizella  okl.  bányamérnök,  Berkes
Sándor okl.  gépészmérnök, Bruckner Attila okl.  táj-  és kertépítészmérnök szakértők által 2019.
december 10-én összeállított,  „»Sümegprága III. - bazalt« és a »Sümeg VII. - bazalt« egymással
határos  bányatelkeken  tervezett  bányászati  tevékenység  környezeti  hatástanulmánya” című
környezeti hatástanulmány és mellékletei (a továbbiakban: Dokumentáció) képezik. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

A vélelmezett hatásterület a Dokumentációban foglaltak szerint a Sümegprága 039/2, 041/2, 042,
045/2, 046, 047/1, 048, 049/1, 049/2, 058/1, 058/2, 058/3, 059, 060/16, 060/17 hrsz., valamint a
Sümeg 072, 075, 076, 077, 078, 086/1, 086/4 hrsz. alatti ingatlanokat érinti.

A beruházáshoz kapcsolódóan nincs országhatáron átterjedő hatás, így a Khvr. 12-15. § szerinti
nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás NINCS folyamatban.

A Khvr.     8. § (1) bekezdése szerint    a   jelen közleményt a Kormányhivatal honlapján   közzéteszem  
(http://kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek), valamint a Khvr. 8. § (2) bekezdése szerint
megküldöm a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének. A jegyző haladéktalanul,
de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb
módon történő közzétételéről.

Az eljárás alapját képező Dokumentáció elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/
8a4880ee814901f90182a65c52d15d46/128793/4078313627281787221/Dokumentacio.zip     

Jelen közlemény    a    Kormányhivatal honlapján történő    közzétételének időpontja:   2022. augusztus
16.

Az észrevételek megtételére, kérdések felvetésére biztosított lehetőségek:

A  tárgyi  eljárásra  vonatkozóan  észrevételek  megtételére,  kérdések  feltevésére  a
Kormányhivatalnál, valamint Sümeg és Sümegprága település jegyzőinél van lehetőség. Felhívom
az érintettek szíves figyelmét,  hogy az észrevételeket  lehetőleg a közzétételt  követő 21 napon
belül küldjék meg az érintett hivatalhoz. A hatósággal történő kapcsolattartási lehetséges formáit
az Ákr. 26. § (1) – (2) bekezdései szabályozzák. 
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A közmeghallgatás a tervezett bányászati tevékenységre vonatkozóan a VE-09/KTF/00139/2020.
ügyiratszámú  hatásvizsgálati  eljárásban  lezajlott,  ezért  a  Kormányhivatal  jelen  eljárásban  a
közmeghallgatás megtartásától eltekint.

A   Kormányhivatal   által hozható döntések a Khvr. 10. §. (4) és (5) bekezdése alapján:  

10.  § (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.
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A  Kormányhivatal  a  honlapján  és  a  hirdetőtábláján  közhírré  teszi  a  döntést  a  környezet
védelmének általános szabályairól  szóló 1995.  évi  LIII.  törvény 71.  § (3)  bekezdése alapján –
annak véglegessé válására tekintet nélkül –, figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdésére. 

A Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatot megküldi az eljárásban részt vett önkormányzatok
jegyzőinek, akik a környezetvédelmi hatóság által megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat
teljes szövegének közhírré tételéről. 

Ügyféli jogok gyakorlása:

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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