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Tárgy: A MIDORI-ÖKO Kft. (1141 Budapest, Kalocsai utca 14. B. ép.) által az „Egerszólát II. - homok” 

védőnevű bánya elkülönített területén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosító telepre 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

I. A MIDORI-ÖKO Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (1141 Budapest, Kalocsai utca 14. B. 

ép.; KÜJ: 103637505) megbízásából eljáró K&B H Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai 

Holding kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 17. 2/7.) kérelmére indult, az „Egerszólát II. - 

homok” védőnevű bánya elkülönített területén tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító 

telepre (KTJ: 101900297) vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás során a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályának és a Heves Megyei 

Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályának 

szakvéleménye alapján 

 

környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok merült fel, 

 

ezért 

megállapítom, 

 

hogy a tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító telep kérelem szerinti megvalósításához 

környezetvédelmi engedély nem adható. 

 

II. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/9526-3/2018.ált. számú végzésében az „Egerszólát II. - 

homok” védőnevű bánya elkülönített területén tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító 

tevékenység előzetes vizsgálati eljárása ügyében 35500/9526/2018. ált. számon folyamatban 

lévő szakhatósági eljárását megszüntette. 
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III. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Egerszalóki 

Közös Önkormányzati Hivatal (Egerszóláti Kirendeltség) Jegyzőjének (3328 Egerszólát, Egri út 

2.), azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes 

szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről.  

A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

IV. Tájékoztatom, hogy az Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének ESZO/784-

5/2018. számú, nyilatkozata alapján tárgyi tevékenység nincs összhangban a helyi környezet- 

és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a 

településrendezési eszközökkel. 

 

V. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a MIDORI-ÖKO 

Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. által befizetésre került. 

 

VI. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 

Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de hatóságomnál elektronikus úton benyújtandó 

fellebbezéssel élhet. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új 

tényre hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 125 000-, Ft, melyet a Heves Megyei 

Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú 

számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) 

postai úton befizetni. Átutalással történő fizetés esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az 

ügyfél nevét, valamint az iktatószámot. A készpénz-átutalási megbízáson a befizető neve helyén 

az ügyfél nevét kell feltüntetni. Készpénz-átutalási megbízás útján történő fizetés esetén a 

feladóvevényt, átutalás esetén az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a hatóság 

részére meg kell küldeni. 

 

VII. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés 

nélkül – véglegessé válik. 

I N D O K O L Á S 

 

A Midori-Öko Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (1140 Budapest, Kalocsai u. 14/B.) megbízásából 

eljáró K&B H Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Holding kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 17. 

2/7.) az „Egerszólát II. - homok” védőnevű bánya elkülönített területén tervezett nem veszélyes 

hulladék hasznosítása tevékenységre vonatkozóan 2018. október 30-én EPAPIR-20181030-1939 

azonosító számon érkezett, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán HE-02/KVTO/04886-

1/2018. számon iktatott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

Kérelme alapján 2018. október 31-én előzetes vizsgálati eljárás indult. 
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Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 

(a továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség, tekintve, 

hogy a tényállás tisztázása szükséges. 

 

Erre való tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése értemében HE-02/KVTO/04886-2/2018. számon,  

2018. november 05-én kiadmányozott függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43. §-ban 

meghatározott jogszabályi tartalommal. 

 

Az Ákr. 36. § figyelembevételével a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy azt a 

kérelmező hiányosan nyújtotta be, ezért HE-02/KVTO/04886-10/2018. számon kiadmányozott 

végzésemben formai hiánypótlásra szólítottam fel. 

 

A kérelmező a HE-02/KVTO/04886-10/2018. számú hiánypótlási felhívásomban foglaltakat a  

2018. november 12.-én, EPAPIR-20181112-944 azonosítószámon benyújtott irattal teljesítette. 

 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. (Khvr.) 3. számú melléklet 107. pontja 

[Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól] figyelembe vételével és a 

környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

A kérelmezett tevékenység a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (DíjR.) 1. számú melléklet 35. pont 

figyelembevételével felsorolásra került, így az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 250 000,- Ft, azaz 

kétszázötvenezer forint.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díjat nyilvántartásom szerint 2018. november 07-én befizette.  

 

Az eljárás során a formai szempontból teljes dokumentáció alapján a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28 § (1) 

bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 5. és 8. pontjaiban ismertetett 

szakkérdéseket, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott 

szakkérdésre HE-02/KVTO/04886-3/2018. számon megkértem az ügyben érintett szakhatóság 

állásfoglalását. 

 

A dokumentációban és kiegészítéseiben foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala az alábbiakat állapította meg: 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján bányászati és közegészségügyi szakkérdésekben 

környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot állapított meg az alábbiak szerint:  
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Bányászati hatáskörben: 

„A tárgyi, kommunális szennyvízkezelésből származó hulladék (iszap) hasznosítási tevékenységet az 

Egerszólát 0113/9 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő „Egerszólát II. – homok” védnevű bányatelek 

területén belül, a bányatelek észak-nyugati részén elhatárolt területen kívánják végezni.  

 

A bányatelek bányászatra jogosítottja a Kvarc-Group Kft. (4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán u. 29.; a 

továbbiakban: Bányavállalkozó). A bányatelek megállapítása tárgyában hozott 1591/1996. iktatási 

számú bányafelügyeleti határozat a bányatelek alaplapját a +213,0 mBf szintben rögzítette. A 2012-

2017. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása tárgyában hozott MBK/2741-

3/2012. iktatási számú határozatban a bányafelügyelet elfogadta a bányatelek tájrendezési 

előtervének – jelenleg is hatályos - módosítását, mely szerint a bányászati tevékenység befejezését 

követően az újrahasznosítási cél, legelő művelési ág kialakítása. 

 

A bányatelken lévő bányaüzem 2018-2027. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervét (a 

továbbiakban: MÜT) a BO/15/2434-20/2017. iktatási számú határozattal hagyta jóvá a 

bányafelügyelet. A MÜT dokumentáció mellékletét képező tervtérkép és annak metszetei, valamint az 

előzetes vizsgálati dokumentáció mellékletét képező térképrészlet alapján a tervezett hulladékkezelő 

létesítmény (melynek alját 1 m vastag vízzáró agyag réteggel tervezik lefedni a nedvesség és a 

csapadékvíz altalajba szivárgásának megakadályozására) a 2018. évben kitermelésre tervezett 

területen belül helyezkedik el.  

 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) által a bányajáradék 

önbevallásról vezetett nyilvántartás alapján megállapítottam, hogy a bányatelek területéről a 2018. év 

I. negyedévben 0 m
3
, a II. és III. negyedévében 450 m

3
 ásványi nyersanyagot termelt ki 

Bányavállalkozó. Az MBFSZ részére megküldött bányaművelési térkép (kiegészítve 2018. 03. 22-én) 

magassági adatai alapján – figyelembe véve, hogy a 2018. évben a csekély mértékű kitermelés miatt 

a felszín magassága elhanyagolható mértékben változott – a hulladékkezelő létesítmény területén a 

tervezett kitermelési tevékenységet még nem végezték el, itt a felszín magassága jelenleg a +221 mBf 

és +222 mBf szintek között helyezkedik el. Mindezek alapján a tervezett hulladékkezelő létesítmény 

alatt a MÜT-ben kitermelésre tervezett (és engedélyezett) ásványi nyersanyagvagyon található a 

bányatelek alaplapját képező +213,0 mBf szintig terjedően. 

 

A fentiek alapján a tervezett hulladékkezelő létesítmény megkutatott, ipari készlettel rendelkező, az 

Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban szereplő, bányatelekkel 

fedett ásványi nyersanyagvagyont érint. A hulladékkezelő létesítmény alatt a hatályos műszaki üzemi 

tervben kitermelésre engedélyezett terület (térrész) helyezkedik el, ezért nem megalapozott a 

dokumentáció 7. oldalán foglalt azon állítás, mely szerint „A hulladék előkezelési terület a 

bányaművelési területtől elhatárolt, a bányaművelést a tervezett hulladék kezelési tevékenység nem 

akadályozza.” Álláspontom szerint fennáll a lehetősége annak, hogy a tervezett hulladékkezelő 

létesítmény környezetében végzett kitermelési tevékenységek miatt esetlegesen kialakuló 

kőzetmozgások következtében az 1 méteres agyag vízzáró réteg megsérülhet, amely kedvezőtlen 

környezeti hatásokhoz vezethet. 
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Tájékoztatom, hogy azt a tényt, mely szerint a hulladékkezelő létesítmény létesítése esetén  

a 2018-2027. évekre vonatkozó, jóváhagyott és hatályos kitermelési műszaki üzemi terv 

végrehajthatósága, illetve a hulladékkezelő létesítmény alatt lekötött ásványi nyersanyagvagyon 

kitermelhetősége ellehetetlenül, Hivatalom az ásványi nyersanyag védelme szempontjából kizáró 

okként értelmezi.” 

 

Közegészségügyi hatáskörben: 

„A környezet-egészségügyi szakkérdések figyelembevételével a MIDORI-ÖKO Környezetvédelmi és 

Szolgáltató Kft megbízására a K&B H Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Holding Kft (Dorog, Pf 

3) által készített és rendelkezésünkre bocsátott dokumentációja alapján a vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárásban megállapítottam az alábbiakat: 

 Bányaművelésre engedéllyel rendelkezik a Kvarc-Group Kft (Debrecen) 2027. június 30-ig a 

területen. A környezetvédelmi engedély:HE-02/KVTO/01410-27/2017. ikt számú  környezeti 

hatástanulmányban kért meszes kvarchomok kitermelésre; valamint BO/16/466/2016 

(20724/2015) iktató számon fedőanyag, ásványi anyag (homok) kitermelésre rendelkezik 

engedéllyel. 

 Jelen kérelmezett tevékenység előzetes vizsgálati dokumentációja - új tevékenységre, a 

homokbánya egy részén a települési szennyvíztisztításból származó iszap és homokfogó 

iszapok –meszes kezelését (fertőtlenítés, szagtalanítás- kémiai hideg kondícionálás) 

követően minősítő vizsgálatok után termőföldi hasznosítást terveznek 200 000 t/év (30% 

víztartalmú) nem veszélyes hulladékkal számolva. A tervezett tevékenység kapcsolódik a 

91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Program, a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció, 

az Országos Hulladékgazdálkodási Terv Szennyvíziszap Kezelés és Hasznosítás Stratégia 

irányelveihez. 

 Felszíni- és felszín alatti vizek védelmére 1 m vastag kialakítandó vízzáró réteggel, valamint 

a 96 m mélyen lévő természetes vízzáró réteggel terveznek, homok kitermelés és hulladék 

hasznosítás mellett. A térségben lévő –működő termálvizes és gyógyvizes völgyi kutak 

viszonyaira nem tér ki a dokumentum. 

 A bányaterületen dolgozók részére épített építmény nincs. 

Az előzetes vizsgálati eljárásban - közegészségügyi szempontból - a rendelkezésre bocsátott 

dokumentáció áttanulmányozása alapján kizáró okokat vélelmezünk, a tervezett tevékenység 

kapcsán az alábbiak miatt: 

A térségben jelenleg üzemelő –működő- gyógy- és termálkutak érintettek lehetnek a tervezett 

hulladékkezelés során bekövetkező havária, vagy a homokbányát érintő földmozgások kapcsán a 

vízzáró rétegek elmozdulásából adódóan:pld:  

 „Hegyeskő-völgyi” K-13 OKK; „Kenderföldi Vadászles”; vagy a Egerszalók K-7OKK, és a 

„Gábor-kút” (B-9 jelű) –gyógy- és termálvíz mennyiség, minőségég/összetétel változásában. 

Ehhez kapcsolódik, a természetes gyógytényezők, valamint a már engedéllyel rendelkező 

gyógyhellyé minősített területek és a tervezett tevékenység környezet- és település egészségügyi 

hatásai, viszonyai:  

 Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala KEF-

15788-6/2016 iktatószámú határozatával az „Egerszalóki Gyógyvölgy” lehatárolás és 
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engedély - „addig érvényes, amíg az elismert természetes gyógytényező (Egerszalók K-7 

OKK számú gyógyvíz) igénybevételének gyógyintézeti feltételei (Saliris Resort SPA & Gyógy- 

és Termál Fürdő), valamint a gyógyítás zavartalanságát és a betegek nyugalmát biztosító 

környezeti feltételek és a megfelelő infrastruktúra adott” – előírás egyik feltétele a vonatkozó 

jogszabály alapján: 

 a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről „8. § (1) Gyógyhelyen és 

annak környékén a betegek gyógykezelését hátráltató, tiltott tevékenység mindaz, ami az 

éghajlati viszonyokat és a tájjelleget tartósan hátrányosan befolyásolja, vagy a betegek 

nyugalmát zavarja, gyógyulását hátráltatja. Ilyenek különösen a víz-, por-, füst- és 

gázszennyezéssel, a levegő kémiai vagy biológiai szennyezésével, bűz keletkezésével,  

zajjal, valamint a növényállomány és a domborzat megváltoztatásával járó tevékenységek.”- 

sérülhet a 1429 m távolságra lévő tervezési helyre szállítás és hulladék hasznosítási 

tevékenység során. 

 Vélhetően a meteorológiai légmozgás- homokbánya- domtető felől fúvó szél – a gyógyvölgy 

felé viheti a tevékenység (szállítás, leürítés, meszes bekeverés) során várható bűzt, 

szagokat,ami a fenti –engedély, és jogszabály egyik kritikus megítélési szempontja. 

Szakmai véleményemet környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen a környezet- és 

település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a 

felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 

befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított 

védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek 

védelmére kiterjedően tettem meg. 

Szakkérdés vizsgálat során figyelembe vettem a 74/1999 (XII.25) EüM. rendelet a természetes 

gyógytényezőkről, és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében előírtakat.  

Hatáskörömet, illetékességemet meghatározó jogszabályok: az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2§ (1) d.) pontjában biztosított hatáskörben, a 39/2016 

(XII.30) MVM utasítás 24§; 71§-ra a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló utasításban, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről 

szóló 59/2017. (X. 27.) kormánymegbízotti utasítás 1. melléklet 16. §-ban foglalt előírására tekintettel 

adtam meg.” 

 

Talajvédelmi hatáskörben: 

„A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenységgel érintett terület művelési 

ága kivett anyagbánya, azonban az ingatlan környezetében termőföldek találhatók, amelyek talajára 

vonatkozóan a létesítés és az üzemeltetés hatást gyakorolhat.  

A létesítés és az üzemeltetés során gondoskodni kell a csapadék és csurgalékvíz elvezetéséről úgy, 

hogy a környező termőföldek minőségében kár, illetve azokon belvíz, pangóvíz ne keletkezhessen.  

A beruházónak illetve az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az érintett területről a környező 

termőföldekre ne kerülhessen azok minőségét rontó talajidegen anyag. Termőföldön hulladékot 

lerakni, tárolni tilos.  
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A tervezett tevékenység megvalósításából, talajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem 

származhatnak, a dokumentáció alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró talajvédelmi ok nem 

áll fenn. 2  

A tárgyi ügyben felmerült termőföld minőségi védelme szakkérdést a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. melléklet I. táblázat 5. pontja, a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) 

bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 24-27. § -ai, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

tv. 43-48. § -ai alapján vizsgáltam meg.” 

 

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben: 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció 

részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal, és a kérelmező az erre vonatkozó 

igazolásokat benyújtotta. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és kiegészítése kielégítik a Khvr. 4. számú mellékletének tartalmi 

követelményeit. 

 

A döntésemnél figyelembe vettem a Khvr. 5. számú mellékletében felsorolt szempontokat, amelyek 

alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció adattartalma alapján, a telephelyen tervezett 

hasznosítás célja a szennyvíziszapok hasznosításával olyan, a mezőgazdaság számára előnyös 

tulajdonságokkal rendelkező termék előállítása, melynek alkalmazásával a talajok minősége, 

termőképessége javítható. A tervezett technológiával település szennyvíziszap hasznosítása válhat 

lehetővé.  

A hasznosítási folyamat eredményeként a bekevert anyagból – a környezetvédelmi és talajvédelmi 

hatóságok bevonásával – akkreditált szervezet mintát vesz és a jogszabályi előírások figyelembe 

vételével a szükséges komponensekre akkreditált laboratórium végzi el a vizsgálatokat. 

A tevékenység során keletkező kommunális hulladékok gyűjtéséről a megfelelő gyűjtőedények 

biztosításával gondoskodnak, melyek elszállítását engedéllyel rendelkező szervezetek végzik. A 

helyszínen esetlegesen keletkező olajjal vagy üzemanyaggal szennyeződött föld és felitató anyagok 

elkülönítve, jól záródó edényekben kerülnek tárolásra. Az elszállításukról engedéllyel rendelkező 

szakcég gondoskodik.  

 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása 

során hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. A tervezett 

tevékenység hulladékgazdálkodási engedély köteles. 
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Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

A nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységet és az ehhez kötődő szállítást akadályozó, 

szakterületet érintő kizáró ok nem áll fenn. A tevékenység során évi 200.000 tonna nem veszélyes 

hulladékot kívánnak hasznosítani, a beszállítás tehergépjárművekkel történne, a bányatelekre 

bevezető 225 m hosszú makadám jellegű úton. 

 

Hulladék hasznosítási tevékenység során az alábbi tevékenységek okozhatnak levegőterhelést: 

Rakodás, szállítás, bekeverés 

 -  homok szállítás: a kitermelt homok szállítása csak bányaművelési területen belül történik 

 -  szennyvízkezelésből származó hulladék beszállítása 

 -  a hulladék és a homok összekeverése, 

 -  a bekevert anyag átszállítása a tároló helyre a termékké minősítéséig. 

 

A legközelebbi védendő ingatlan Egerszalók településen 1429 méterre található. Az előzetes 

vizsgálati dokumentációban szereplő kezelési művelet során a diffúz légszennyezés által okozott 

szálló por terhelés okozza a legnagyobb környezetterhelést, de a technológiából adódó 

légszennyezőanyag koncentráció mellett is teljesül az egészségügyi határérték a védendő 

ingatlanoknál. 

 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: 

A benyújtott dokumentáció adattartalma alapján megállapítható, hogy a homokbányában tervezett 

nem veszélyes hulladékhasznosítással kapcsolatos üzemeltetési és közúti forgalommal kapcsolatos 

tevékenységet akadályozó, szakterületet érintő kizáró ok nem áll fenn. 

A vonatkozó szakterületi jogszabályokban rögzített határértékek betartása az üzemelési fázis során 

biztosítható, a zajvédelmi hatásterület védendő területeket, védendő épületeket nem érint. Az effektív 

üzemeltetés zajszempontú környezeti hatása létező, de feltételezhetően nem lesz jelentős. 

A tevékenység jelentős környezeti zajkibocsátással feltételezhetően nem jár. A zajvédelmi 

hatásterületen védendő ingatlanok, területek nem találhatóak, a vonatkozó szakterületi jogszabályban 

foglalt határértékek teljesülnek. 

A nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységet és az ehhez kötődő szállítást akadályozó, 

szakterületet érintő kizáró ok nem áll fenn. A tevékenység során évi 200.000 tonna nem veszélyes 

hulladékot kívánnak hasznosítani, a beszállítás tehergépjárművekkel történne, a bányatelekre 

bevezető 225 m hosszú makadám jellegű úton. Az előzetes számítások alapján az érintett 

útszakaszokon a többletforgalom 2 dB mértékű zajterhelést okoz. Munkavégzés csak a nappali 

időszakban történne, a dokumentációban említett munkagépeket a tulajdonos Kvarc-Group Kft. 

biztosítaná a tevékenységhez. A legközelebbi védendő ingatlan Egerszalók településen 1429 méterre 

található, az üzemi zajforrás hatásterülete az érintett terület középpontjától a gazdasági területek 

irányába 110 méterre, a falusias lakóövezet irányába 350 méterre található. A hatásterületen védendő 

ingatlanokat nem érint, azok több mint 1000 méterre helyezkednek el. 
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Földtani közeg-védelmi szempontból: 

Földtani közeg védelem tekintetében a tervezett beruházás kapcsán szakterületet érintő, kivitelezést 

akadályozó vagy kizáró ok nem áll fenn.  

Tárgyi területen kármentesítés nincs folyamatban. 

A tervezett tevékenység – illetve az annak eredményeként kialakuló állapot – nem eredményez 

jelentős környezeti hatást, illetve a földtani közeg állapotát hátrányosan nem befolyásolja. 

Tárgyi kivitelezéshez szakterületi hatáskörbe tartozó engedély megszerzése nem szükséges. 

Fentiekre tekintettel megállapítottam, hogy a tervezett beruházás földtani közeg védelme 

szempontjából nem kifogásolható, jelentős környezeti hatása nem várható, ezért környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt. 

Szakvéleményemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14-17. 

§-a, a  felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-a, valamint a 

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet 

figyelembevételével adtam meg. 

Természet- és tájvédelmi szempontból: 

A bányaterület országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti területet, ex lege védett 

területet, természeti értéket, emléket, Natura 2000 területet, barlangi védőövezetet nem érinti, a jelzett 

helyszínen egyéb védett természeti értékről, emlékről, egyedi tájértékről nincs tudomásunk. 

A bánya északi területe az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben 

kijelölt országos ökológia hálózat övezetén helyezkedik el. 

 

A bányatelek területén megtörtént a bányászati célú igénybevétel, a növényzettel történő borítottság 

már régen megszűnt. A bányatelek területe csupasz, növényzet nélküli felszín. 

 

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység természeti értéket nem 

károsít vagy veszélyeztet, a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi 

követelményeknek további feltételekkel megfelel, ezáltal természetvédelmi, illetve tájvédelmi 

érdekeket nem sért. 

 

Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/9526-2/2018.ált. számú végzésében az „Egerszólát II. - homok” védőnevű 

bánya elkülönített területén tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító tevékenység előzetes 

vizsgálati eljárása ügyében 35500/9526/2018. ált. számon folyamatban lévő szakhatósági eljárását 

megszüntette. 

 

Indokolásában az alábbiakat adta elő: 

 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) HE-

02/KVTO/04886-3/2018. számon megkereste hatóságomat az „Egerszólát II.-homok” védnevű bánya 
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területén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítása tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában, 

szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. A megkereséshez tartozó, a K&B H Környezetvédelmi 

és Biztonságtechnikai Holding Kft-t – 1073 Budapest, Erzsébet krt. 17. 2./7. – által 2018. október 30 

keltezéssel, munkaszám nélkül összeállított dokumentáció a környezetvédelmi hatóság internetes 

oldalán elérhető.   

A megkeresés szerint a dokumentációt a Midori-Öko Kft. – 1140 Budapest, Kalocsai utca 14/B. – 

nevében a K&B H Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Holding Kft. nyújtotta be a 

környezetvédelmi hatósághoz.  

Az előzetes vizsgálati dokumentációt 35500/9526-1/2018. ált. sz. felhívásomra a K&B H 

Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Holding Kft. EPAPIR-20181207-1682 számon kiegészítette.   

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. sora értelmében az előzetes vizsgálati 

eljárásban a katasztrófavédelmi igazgatóság – vízgazdálkodási hatáskörben annak elbírálása 

kérdésében, hogy  

 a tevékenység vízellátása,  

 a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e,  

 vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 

előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy  

 a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol,  

továbbá 3. sora értelmében vízvédelmi hatáskörben annak elbírálása kérdésében, hogy  

 a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és 

állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e – szakhatóság. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a következők állapíthatók meg:  

 

Az „Egerszólát II.-homok" védnevű bányatelek Heves megyében, Egerszólát község külterületén, a 

Verpelétet Egerszalókkal összekötő 2416 sz. országos főút közelében, a Körtvélyes-tetői dűlőben 

helyezkedik el. A területen mintegy 40 éve folyik a homok haszonanyag kitermelése és értékesítése. 

A bányászati tevékenységre jelenleg a Kvarc-Group Kft. – 4028 Debrecen, Lugossy utca 2. – 

rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel. 

Tárgyi dokumentáció szerint a bányatelek területén a Midori-Öko Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 

kommunális szennyvízkezelésből származó hulladékok mezőgazdasági hasznosításra történő 

előkezelését tervezi, homokkal történő bekeveréssel. A kérelem „homokfogóból származó hulladék” 

(40 000 t/év) és „települési szennyvíz tisztításából származó iszap” (160 000 t/év) hasznosítására 

vonatkozik. 

A dokumentáció a hasznosítani tervezett szennyvíziszapra szennyezőanyag tartalmára vonatkozóan 

annak ellenére tartalmaz adatokat, hogy a hulladék keletkezésének helye jelenleg még nem ismert. 

 

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint e rendelet alkalmazásában: komposztáló 

telep: olyan hulladékhasznosító létesítmény, ahol a biológiailag lebomló hulladék komposztálását 

végzik. Továbbá a 22. § (2) bekezdése szerint a komposztáló telep területi egységeinél a csurgalék- 
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és csapadékvíz földtani közegbe jutását megakadályozó, szilárd burkolattal ellátott területet kell 

kialakítani, 22. § (4) bekezdése szerint a komposztáló telepen biztosítani kell a csurgalék- és 

csapadékvíz megfelelő elvezetését, valamint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert. 

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) 

KvVM rendelet (továbbiakban Rendelet) 5. § (2) bekezdése szerint a biohulladék-kezelő telep 

kialakításának feltételeit – a külön jogszabályban foglaltakon túl – az e rendelet 2. számú melléklete 

határozza meg. 

A Rendelet 2. számú melléklet 2. pontja szerint a komposztáló telep három területi egységénél – 

előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér – biztosítani kell a csurgalékvíz földtani közegbe való 

bejutását megakadályozó burkolattal ellátott terület kialakítását és a csurgalékvíz megfelelő 

elvezetését. 

A Rendeletben hivatkozott külön jogszabály, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő 

bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának 

biztosítása érdekében tevékenység 

a) végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető 

anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az 

engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható; 

b) a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának 

lehetőség szerinti megőrzésével végezhető; 

c) nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg (B) 

szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció, 

továbbá az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetve kármentesítés esetében a (D) 

kármentesítési célállapot határérték jellemez, kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet; 

d) nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag 

koncentrációk jelentős és tartós emelkedését; 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44. §-a 

szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek 

a) nem felel meg, vagy 

b) megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, 

az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja 

fel a kérelmezőt. 

Az Ákr. eltérő rendelkezése hiányában, a szakhatóságra a hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására 

a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az Ákr. 55. § (2) bekezdése 

szerint. 

Az Ákr. 47. § (1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy ha a kérelmező ügyfél a hatóság 

felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból 

nem folytatja, a hatóság az eljárást megszünteti. 

 

A 35500/9526-1/2018. ált. számú felhívásomban foglaltak közül az alábbiak pótlása nem történt meg 

a hiánypótlásra nyitva álló időn belül (a számozás a végzés számozását követi): 



12 
 

2. A tervezett tevékenység, technológia hasonló földtani/vízföldtani környezetből rendelkezésre álló 

referenciái nem ismertek. 

3. Nem mutatták be, hogy a terület terepviszonyainak, lefolyási viszonyainak figyelembevételével 

hogyan oldható meg (megoldható-e) a tervezett telep külvizekkel szembeni védelme. 

4. A tervezett csapadékvíz gyűjtés méretezése nem áll rendelkezésre, a vízgyűjtők nagyságával, ill. 

a csapadékvizek mennyiségével nem számoltak. 

5. Vízvédelmi szempontból a tervezett telep műszaki védelme nem felel meg a vonatkozó hatályos 

jogszabályoknak [pl. 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben és 23/2003. (XII. 29.) KvVM 

rendeletben előírt szilárd burkolat], a hiánypótlási felhívás ellenére nem vizsgálták, hogy a 

tervezett tevékenység az adott területen a jogszabályoknak megfelelő műszaki védelemmel 

hogyan valósítható meg. 

6. Monitoringra vonatkozó javaslatok (pl. a szükséges műszaki védelem állapotának rendszeres 

ellenőrzése hogyan oldható meg) nem állnak rendelkezésre. 

 

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlási határidő eredménytelenül letelt, az Ákr. 47. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján az „Egerszólát II.-homok” védnevű bánya területén tervezett nem veszélyes hulladék 

hasznosítása tevékenység előzetes vizsgálati eljárása ügyében 35500/9526/2018. ált. számon 

folyamatban lévő szakhatósági eljárást megszüntettem. 

 

A végzést a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 2. 

melléklet 8. pontjában biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése szerint eljárva 

hoztam meg.” 

 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása 

érdekében a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján HE-02/KVTO/04886-5/2018.számon megkerestem az 

Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (Egerszóláti Kirendeltség) Jegyzőjét (3328 Egerszólát, Egri 

út 2.), mint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. 

 

A megkeresésre az Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (Egerszóláti Kirendeltség) Jegyzője a 

2018. november 28-án megküldött, HE-02/KVTO/04886-18/2018.számon iktatott iratában az alábbi 

nyilatkozatot tette: 

 

„Az egerszóláti 0133/9. hrsz. alatti terület Egerszólát település Szabályozási Tervében különleges 

nyersanyag lelőhelyként szerepel. 

A HÉSZ -Egerszólát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (XI.30) önkormányzati 

rendelet 19. § szerint 

,,19.§ (1) Az övezet a nyersanyaglelőhely (bánya) területét jelöli ki. 

19.§ (2) Az övezetben csak a bánya fenntartásához, működtetéséhez szükséges 

építmények helyezhetők el. ” 
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A megkeresésében ill. a csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban leírt tevékenység nem 

bányászati, hanem hulladékhasznosítási tevékenység, amire vonatkozóan a HÉSZ nem tartalmaz 

szabályokat. 

Fentiek miatt az „Egerszólát II. - homok" védőnevű bánya elkülönített területén tervezett nem 

veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban úgy 

nyilatkozom, hogy a tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel NINCS összhangban.” 

Az eljárás során a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati dokumentációt 

és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település, az Egerszalóki Közös 

Önkormányzati Hivatal (Egerszóláti Kirendeltség) Jegyzőjének megküldtem közhírré tételre. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt 

helyeztem el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, 

valamint honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

 

Az Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (Egerszóláti Kirendeltség) Jegyzője a 2018. november 

15-én megküldött elektronikus levelében tájékoztatott, hogy a tárgyi tevékenységgel kapcsolatos 

közlemény 2018.11.06-tól 21 napra kifüggesztésre került a Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 

(Egerszóláti Kirendeltség) hirdetőtábláján.  

 

A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban az Egerszalóki Községi 

Önkormányzat Polgármestere részéről érkezett ESZA/3330-1/2018. számon észrevétel az alábbiak 

szerint: 

„A tervezett, nem veszélyes hulladékhasznosító az egerszalóki gyógyhely közelében kerülne 

engedélyezésre. Kérjük a tisztelt hatóságot, hogy a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet alapján, a 

vizsgálati eljárásba, a gyógyhelyek természeti adottságainak védelmére kiterjedő hatáskörrel 

rendelkező Egészségügyi Miniszter állásfoglalását is kérje meg. 

A közleményhez csatolt előzetes hatásvizsgálatból nem derül ki, hogy az Egerszóláti II. homokbánya 

mely útvonalon fogja a szállítmányozást végezni, ezért kérjük tájékoztatásukat, hogy Egerszalók 

települést veszélyeztetheti e hirtelen megnövekedő áthaladó teherforgalom, valamint, hogy milyen 

megnövekedő zajhatás érheti településünket. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint, a bánya területéről 1429 m távolságra található a 

legközelebbi egerszalóki lakóháztól. A település közvetlen közelében lévő nem veszélyes 

hulladékhasznosító milyen bűz hatással érinti Egerszalókot? Érezhető lesz e, jár e bűz hatással az 

évi 160 000 t szennyvíz iszap szállítása? 

Egerszólát Község honlapján meglévő szerkezeti terv alapján, a bánya területe „Különleges 

nyersanyaglelőhely terület” megnevezésű övezetbe tartozik. A 253/1997. (XII.20.) Korm rendelet az 

országos településrendezési és építési (1) követelményekről 24. § bekezdése alapján: „A különleges 

területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt 

jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is 

védelmet igényelnek. A különleges területek 

célját és fajtáját a településszerkezeti tervben, a beépítési előírásokat a helyi építési szabályzatban 

minden esetben meg kell határozni.” 

http://www.magyarorszag.hu/
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Egerszólát Község Önkormányzatának rendezési tervével, véleményünk szerint a tervezett 

hulladékhasznosító nincs összhangban.” 

Az észrevételt érdemben megvizsgáltam és továbbítottam a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya felé is, melyet véleményezése során 

figyelembe vett. Az Egészségügyi Miniszter állásfoglalásának bekérése a közegészségügyi 

szakkérdés vizsgálata, véleményezése miatt szükségtelen volt. A levegőterhelést hatóságom 

vizsgálta, levegőtisztaság-védelmi és közegészségügyi hatáskörben a fentiekben leírt indokolás 

szerint véleményezte. 

A tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító telep kapcsán – bányászati és közegészségügyi 

hatáskörben – engedélyezést kizáró ok merült fel. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya BO/15/2454-2/2018. számú szakmai véleményében 

megállapította azt a tényt, mely szerint a hulladékkezelő létesítmény létesítése esetén a 2018-2027. 

évekre vonatkozó, jóváhagyott és hatályos kitermelési műszaki üzemi terv végrehajthatósága, illetve a 

hulladékkezelő létesítmény alatt lekötött ásványi nyersanyagvagyon kitermelhetősége ellehetetlenül. 

Továbbá a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztálya HE-02/NEO/02988-4/2018. számú szakmai véleményében megállapította, hogy a térségben 

jelenleg üzemelő – működő- gyógy- és termálkutak érintettek lehetnek a tervezett hulladékkezelés 

során bekövetkező havária, vagy a homokbányát érintő földmozgások kapcsán a vízzáró rétegek 

elmozdulásából adódóan. A tervezett tevékenység környezet- és település egészségügyi szempontból 

hatással lehet, a természetes gyógytényezőkre, valamint a már engedéllyel rendelkező gyógyhellyé 

minősített területekre. 

 

Fentiek okán a tervezett tevékenység megvalósítása közegészségügyi szempontból és az 

ásványi nyersanyag védelme szempontjából nem megengedett. 

 

Fentiekre tekintettel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdés ca) pontja alapján a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntöttem.  

 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.)  

67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés ca) pontjai valamint (3) bek. 

alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló  469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 

31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) 

bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 
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Az eljárási költséget a Kérelmező viseli, hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy az Ngtv. 3.§ (5) bek. a) pontja és a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési 

határidőt megtartottam.  

 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §, 116. § (2) bekezdése a) pontja valamint a 118. § - a 

figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 35. pontjának figyelembe vételével e rendelet 2. § (5) bekezdése alapján 

adtam tájékoztatást.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint  

 

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

megbízásából: 

 

 

 Kelemen Zoltán 

 osztályvezető 

 

 

 

Kapják: ügyintézői utasítás szerint 
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