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K Ö Z L E M É N Y

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiak-

ban: Hatóság) - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:

Ákr. 89. § (1) bekezdésének megfelelően a - környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-

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

8. § (1) bekezdése és 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján közhírré teszi az SHU Minerals Hungaria

Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár,  Áchim András utca 2/a., a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére

indult  –  a  Khvr.  1  §  (3)  bekezdés e)  pontja,  2.  sz.  mellékletének 5.3.  b)  pontja  (nem veszélyes

hulladék  hasznosítása,  vagy  ezekre  irányuló  hasznosítási  és  ártalmatlanítási  tevékenységek

összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül bc) salak és hamu kezelése) és 3. sz. mellékletének 107

a) pontja (nem veszélyeshulladék-hasznosító telep  – 10 tonna/nap kapacitástól)  szerinti  összevont

eljárásra vonatkozóan a következőket:

1. Az ügy tárgya:  Az Ügyfél által a 9200 Mosonmagyaróvár 2827/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő

telephelyén folytatni tervezett salak és inert hulladék hasznosítási tevékenység.

2. Iktatási száma: GY/40/03107-1/2022.

3. A kérelem előterjesztésének napja:  2022.  szeptember  15.  Az  előterjesztett  kérelem teljes

eljárásban kerül elbírálásra.

4. Teljes eljárásban az ügyintézési határidő: 130 nap

5. Ügyintézési  határidő  túllépésének  jogkövetkezményei:  Ha  a  hatóság  a)  határidőben  nem

intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról,  b) az ügyintézési

határidőt túllépi, vagy  c) az automatikus döntéshozatal,  vagy a sommás eljárás szabályait

indokolatlanul mellőzi, az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló

törvény szerinti  közigazgatási  hatósági  eljárásokért,  vagy igazgatási  jellegű szolgáltatások

igénybevételért  fizetett  igazgatási  szolgáltatási  díjnak  (a  továbbiakban:  díj)  megfelelő

összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az

eljárási költségek megfizetése alól is.

6. A tevékenység hatásterülete: Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területét érinti.

7. Az előterjesztett dokumentáció elérhetősége: 

https://gyor-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/

8a2e84b57f2621ed018364fb77175bc5/1609/-7863030707714499266/03107-2-2022.zip
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8. A környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek

nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környe-

zetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása

illeti meg. 

9. Az engedélyezési dokumentáció tartalmára, közvetlenül a Hatóságnál és a Jegyzőnél lehet

észrevételt lehet tenni. Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Hatósághoz vagy

az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

10. Az érintettek az eljárás során a kérelembe és mellékleteibe a Hatóságnál az ügyfélszolgálati

irodában,  ügyfélfogadási  időben,  valamint  a  telepítés  helye  szerinti  település  jegyzőjénél

tekinthetnek be. 

11. A Hatóság  a  szakhatósági  állásfoglalásokba  és  az  általa  kért  szakértői  véleményekbe,

továbbá a hiánypótlásul  készült  dokumentációba való betekintést  lehetővé teszi  a benyúj-

tásukat, illetve rendelkezésre állásukat követő - egyeztetés esetén az egyeztetést követő -

nyolc napon belül az érintett nyilvánosság számára. 

12. A Hatóság tájékoztatást nyújt arról, hogy a kérelmezett tevékenységre vonatkozó nemzetközi

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nincs folyamatban. 

13. Az ügyben a Hatóság az alábbi döntéseket hozhatja:

a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati en-

gedélyt

b) elutasítja a kérelmet.

14. Az Ákr. 5. § (1) bekezdése és az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az Ügyfél az eljárás bár-

mely szakaszában és annak befejezését követően is az eljárás során keletkezett iratba bete-

kinthet  az ügyféli  jogállás igazolását  követően, valamint  az eljárás folyamán nyilatkozatot,

észrevételt tehet. 

A közlemény kifüggesztésének időpontja: „tárgyi közlemény aláírási időbélyegzője szerinti nap”

A kifüggesztés időtartama: 30 nap

 

Győr, „elektronikus időbélyegző szerint”

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

dr. Buday Zsolt 

 főosztályvezető                                                                                                             
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