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KÖZLEMÉNY
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalánál (továbbiakban:
Veszprémi Járási Hivatal) a Füredi Mészkő Ingatlanforgalmazó és Bányászati Kft.
(székhely: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4., KÜJ szám: 102539826, KSH szám:
13967080-6810-113-13, továbbiakban: Engedélyes) kérelmére, 2019. február 11.
napján a „Várpalota VII. (Inota) – dolomit” védnevű bányatelek (KTJ: 101303096)
bővítése tárgyában benyújtott környezetvédelmi hatásvizsgálat alapján VE-09/KTF/
01390/2019. ügyiratszámon indult közigazgatási hatósági eljárásban az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), valamint
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (1) és (2)
bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom.
Az ügy tárgya: Környezetvédelmi hatásvizsgálat Várpalota VII. (Inota) – dolomit
védnevű bányatelek bővítésére.
Ügyiratszám: VE-09/KTF/01390/2019.
Az eljárás megindításának napja: 2019. február 11.
Az ügyintézési határidő: 105 nap
Az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint (5) 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.
Az ügy rövid ismertetése: A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi főosztálya KTF-23649/2015. Ügyszámú, 35033/2016. iktatószámú
határozattal a Várpalota VII. (Inota) – dolomit védnevű bányatelken végzett
tevékenységre környezetvédelmi működési engedélyt adott, amely 2026. szeptember
30. napjáig érvényes.
Az Engedélyes, a bányatelek bányászati jogosítottja a bányatelek bővítését tervezi a
bányatelek megállapított talpszintjének süllyesztésével, illetve a bányászható terület
horizontális növelésével.
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A tevékenységet változatlan technológiával és változatlan termelési kapacitással
(200.000 t/év) kívánja végezni.
A tervezett bővítés Várpalota külterület 0152/2 és 0161/4 hrsz.-ú területeket érinti. A
tervezett bővítés területe 4 ha 8849 m2, a bányatelek területe a bővítéssel együtt 10 ha
4474 m2. A bányatelek alaplapja +145,0 mBf szint, a tervezett süllyesztést követően
+140,0 mBf szint.
A bányatelek bővítése a R. 2.§ (2) bekezdés abf) pontja szerint, ha a tevékenység
céljára lehatárolt terület legalább 25%-kal megnő, jelentős módosításnak minősül és
hatásvizsgálat köteles.
Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Dr. Puskásné Nagy Ildikó, 88/550-880
Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
8200 Veszprém, József A. u. 36.
Telefon: 06-88-550-878, 06-88-550-898, telefax: 06-88-550-848,
Központi e-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek
Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF
Hivatali kapu azonosító: 346009700
Ügyfélfogadási idő: hétfő - csütörtök: 800-1600, péntek: 800 –1200
Jelen közlemény közzétételének időpontja: 2019. február 22.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az érintett települések megnevezésével:
Várpalota 0150/8, 0151/12,13, 0151/17, 0152/1,2, 0157/5,6, 0157/8, 0158, 0161/1,
0161/4 hrsz.
Az elektronikus úton közzétett kérelem és a dokumentáció elérési helye:
Az elektronikus úton közzétett kérelem és a dokumentáció megtalálható az eljárá
ügyszáma vagy a kérelmező neve alapján a http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/
internetes oldalon.
A Veszprémi Járási Hivatal által hozható döntések a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv 68.§ (1) bekezdése alapján:
A Veszprémi Járási Hivatal döntésében a környezetvédelmi engedély kiadásáról vagy
az engedély kiadása iránti kérelem elutasításáról dönt.
Tárgyi eljárásra vonatkozó észrevételek megtételére, kérdések feltevésére a
Veszprémi Járási Hivatalnál előzetes egyeztetés alapján ügyfélfogadási időben
személyesen vagy elektronikus úton van lehetőség. A közhírré tétel időtartama alatt a
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lehet tenni.
Ügyféli jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatás:
Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb
szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire
(amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági
ellenőrzés alá vontak. A (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet
meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik
(amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.
Az ügyfélre vonatkozó alapelvek (Ákr. 5. §)
(1) Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.
(2) A hatóság biztosítja
a) az ügyfél, továbbá
b) a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője)
számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az
ügyféli jogok gyakorlását.
A jóhiszeműség elve és a bizalmi elv (Ákr. 6. §)
(1) Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.
(2) Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.
(3) Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.
Az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. A (4)
bekezdés szerint az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet
vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Az Ákr. 63. §-a szerint ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az
ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. A 64. § (1) bekezdés alapján pedig, ha
jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot,
ha annak beszerzése nem lehetséges. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése
szerint ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából
jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr.
66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll
fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § (2) bekezdésében
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sújtható.
Az eljárás akadályozásának következményei (Ákr. 77. §)
(1) Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja.
(2) Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb öszszege – ha törvény másként nem rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.
(3) Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi
a) a jogellenes magatartás súlyát,
b) – ha az erre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak – az érintett vagyoni helyzetét
és jövedelmi viszonyait, továbbá
c) az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén
az előző bírságolások számát és mértékét.
Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége (Ákr. 105. §)
(1) A hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy
valótlan adatok közlése esetére.
(2) Az adatszolgáltatást az ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást
megtagadhatná.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
(továbbiakban Kvt.) 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek
képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a
hatásterületen működő egyesületeket (továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi
államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Az
(1) bekezdés alkalmazásában környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásnak
minősülnek különösen a Kvt. 66. § (1) bekezdésében és a 66/A. § (1) bekezdésében
foglalt eljárások. A szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba
vételéről szóló bírósági végzésének a Veszprémi Járási Hivatalhoz történő
benyújtásával igazolhatja.
Veszprém, 2019. február 19.
Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából
Bognár József
osztályvezető

