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A Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán 

hatálya a

 

 

Ügy száma:  HE-02/KVTO/2917/2019.

Ügy tárgya: Lahócai (Recsk-I.) színesfém b

tájrendezésre vonatkozó

Az érintett ingatlan helyrajzi száma

- Recsk 017, 018, 023/27, /30, /31, /34, /36, /39, /42, /45, /46, /47, /48, /49,/50, /51, /53, /54, /55, /56,
 /57, /58, /59, /60, /62, /66, /67

- Mátraderecske 091, 094/2, 095/1, /2, /3, /4, /5,

Kérelmező: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa

Érintett település: Recsk, Mátraderecske

Feltételezhetően érintett település:

A tevékenység előzményei, jellemzői:

Kérelmező a lahócai színesfém bányászat 

vonatkozóan a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya

02/KVTO/02719-4/2017. számon módosított, az Észak

és Vízügyi Felügyelőség által 1861

engedélyt kapott.  

Az engedély érvényességi ideje 2019. december 31.

Kérelmező a tevékenysége folytatásához új környezetvédelmi engedély megadását kérte, melyhez 

teljeskörű felülvizsgálati dokumentációt nyújtott be

A Lahócai (Recsk I.) színesfé

kármentesítési munkákat környezeti hat

számú környezetvédelmi engedély

ben kezdte meg. A tevékenységet a

jóváhagyott és 2639-3/2015. szá

végzik. 
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 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145 – Efax: 

zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

KÖZLEMÉNY 

Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.

hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról 

/2019. 

I.) színesfém bányászat felhagyására, a terület rekultivációjára és 

vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása

érintett ingatlan helyrajzi számai:  

Recsk 017, 018, 023/27, /30, /31, /34, /36, /39, /42, /45, /46, /47, /48, /49,/50, /51, /53, /54, /55, /56,
/57, /58, /59, /60, /62, /66, /67 

Mátraderecske 091, 094/2, 095/1, /2, /3, /4, /5, /6, 096/2, 0100, 0115, 0116,

Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa: 

Recsk, Mátraderecske 

Feltételezhetően érintett település: Parád 

jellemzői: 

a lahócai színesfém bányászat felhagyására, a terület rekultivációjára és tájrendezésre 

vonatkozóan a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Természetvédelmi Osztálya (továbbiakban Környezetvédelmi Hatóság)

. számon módosított, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség által 1861-5/2014. számon módosított, 18116-32/2009. szám

Az engedély érvényességi ideje 2019. december 31. 

Kérelmező a tevékenysége folytatásához új környezetvédelmi engedély megadását kérte, melyhez 

teljeskörű felülvizsgálati dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

nesfémbányászat felhagyásához szükséges műszaki

rnyezeti hatástanulmánnyal megalapozva és a Felü

lyének megfelelően a Nitrokémia Zrt. jogelődje a MECSEK

A tevékenységet azóta a Miskolci Bányakapitányság által MBK

ámon időbeli hatályában meghosszabbított mű

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
Efax: +36 (36) 795-174 

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

és Környezetvédelmi Főosztály 

Kormányrendelet (Khvr.) 

terület rekultivációjára és 

felülvizsgálati eljárása 

Recsk 017, 018, 023/27, /30, /31, /34, /36, /39, /42, /45, /46, /47, /48, /49,/50, /51, /53, /54, /55, /56, 

/6, 096/2, 0100, 0115, 0116, 0117, 0118/1, /2, /3 

felhagyására, a terület rekultivációjára és tájrendezésre 

vonatkozóan a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

(továbbiakban Környezetvédelmi Hatóság) által HE-

magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

32/2009. számon környezetvédelmi 

Kérelmező a tevékenysége folytatásához új környezetvédelmi engedély megadását kérte, melyhez 

tósághoz. 

szaki intézkedéseket és 

ügyelőség 18116-32/2009. 

dje a MECSEK-ÖKO Zrt. 2010-

ltal MBK-3414-13/2012. számon 

űszaki üzemi terv alapján 
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A déli területekre a részletes tényfeltárás és műszaki beavatkozási terv 2012-ben készült el, melynek 

alapján a Felügyelőség a Recsk-Lahócai színesfém bányászat D-i terület okozta környezeti károk 

felszámolására a tényfeltárás elfogadása, beavatkozás és kármentesítési monitoring elrendelése, valamint 

műszaki intézkedésre 11841-15/2012. számon kötelezést adott ki. Az északi területekre a részletes 

tényfeltárás 2013-ban készült el, melyet a Felügyelőség 1585-2/2015. számon elfogadott és a Nitrokémia 

Zrt-t. beavatkozásra és kármentesítési monitoring végzésére kötelezte. 

2010-2011-ben végzett tevékenység az azonnali kárveszély megszüntetését célozta meg, míg 2012-től az 

elkészült, és hatósági határozattal elfogadott vízjogi létesítési tervek alapján megkezdődtek a meddőhányók 

stablilizálási munkálatai. A munkálatok elhúzódása miatt az északi területeken a műszaki intézkedés és 

kármentesítés nem fejeződik be a környezetvédelmi engedély hatálya alatt, ezért a tevékenység 

felülvizsgálata és a működési engedély meghosszabbítása szükséges. 

Az eljárás megindításának napja: 2019. július 11. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 105 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. melléklet 17. b) pontja alá tartozik, amely 

alapján „a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálatra kötelezett”. A Khvr. 11. § (3) bekezdése szerint: „Az engedély érvényességi idejének 

lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a 

felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.” 

 

Kérelmező által 2019. július 10. napján előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37.§ (2) bekezdés értelmében 

az eljárás 2019. július 11. napján megindult. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá 

közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye 

szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a 

feltételezhetően érintett település jegyzőjének a közleményt. A jegyző gondoskodik a közlemény 

haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap. 

 



 3 

A kérelem, és mellékletei elektronikus formátumban a HE-02/KVTO/02917/2019. számon a környezetvédelmi 

hatóság honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/Ügyintézés/kornyezetvedelmi-es-

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, nyomtatott formátumban a 

környezetvédelmi hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél tekinthetők meg, a keltezés napját követő 

30 napig. 

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 30 napon 

belül. 

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

A Kvt. 79. § (1) bekezdése alapján „A felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság 

a) engedélyezi a tevékenység folytatását (a továbbiakban: működési engedély); 

b) az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi 

az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve környezetvédelmi 

biztosítási kötelezettségeket is; 

c) korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, illetőleg az erre hatáskörrel rendelkező 

szervnél azt kezdeményezi. 

(2) Korlátozó vagy felfüggesztő döntés esetén a környezetvédelmi hatóság meghatározza a tevékenység 

folytatásának környezetvédelmi feltételeit. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. július 17. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

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

megbízásából: 

 dr. Kovács Melinda 

 kormánytisztviselő 
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