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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról 

 

 

Ügy száma: HE/KVO/01347/2022. 

Ügy tárgya: A MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. által az „Abasár I. - andezit” védnevű bányatelken 

folytatott tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás  

Kérelmező: Hatás-Kör 2000 Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Abasár 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (feltételezhetően érintett település): Markaz 

 

Rövid ismertető: 

A MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 20.; a továbbiakban: 

Engedélyes) az „Abasár I. - andezit” védnevű bányatelken folytatott tevékenységre vonatkozóan a HE-

02/KVTO/04197-2/2018. sz. határozattal módosított 877-5/2012. számú környezetvédelmi működési 

engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2022. szeptember 30-ig érvényes. 

 

Az Engedélyes megbízásából eljáró Hatás-Kör 2000 Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) 2022. május 18-

án a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmében a környezetvédelmi engedély 

időbeli hatályának lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, mivel a 

tevékenység továbbfolytatása tervezett.  

 

Fentiekre tekintettel, a kérelem alapján 2022. május 19. napján tárgyi tevékenységre vonatkozóan teljes 

körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

 

Az „Abasár I.-andezit” bánya Heves megyében, Abasár külterületének K – ÉK-i részén helyezkedik el. A 

bányatelek határa a legközelebbi lakott területtől (Markaz) 400 m-re Ny-i irányban húzódik.  

A bányatelek nagysága 267,6 ha, ebből az üzemi terület nagysága - ahol a tényleges bányászati 

tevékenység zajlik - ~25,5 ha. A vizsgált terület településrendezési terv szerinti besorolása Kk-B Különleges 

beépítésre nem szánt terület, bánya terület. 

 

A telephelyen végzett tevékenység: külszíni andezit bányászat.  

A fejtés előkészítést nem igényel, a bányaudvar, telephely és a termőtalaj depónia kialakítása a tulajdon 

viszonyok miatt az Abasár, 071/2 hrsz.-ú ingatlan területén létesült. 
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A bányaterület ásványvagyona és területe 

A bányatelek 

Alaplapja: + 194 mBf. 

Fedőlapja: + 445 mBf. 

Területe: 2,676 km
2
 = 267,6 ha 

Üzemi terület: ~ 25,5 ha 

Haszonanyag megnevezése: andezit (kód: 1142) 

A terület ásványvagyona a 2022. január 1-ei ásványvagyon mérleg szerint: 13 537 174 m
3 

 

A technológiai folyamat részei 

 feltárás, meddőletakarítás 

 a termelvény jövesztése 

 törés, osztályozás 

- meddőleválasztás (előosztályozás)  

- egy fázisú törés, osztályozás 

- előtörés pofástörővel 

- osztályozás 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. május 19.  

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján 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: Kis Andrea 

Elérhetősége (e-mail, telefon): kis.andrea@heves.gov.hu, +36 (36) 795-147 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Kérelmező a Khvr. 11. § (3) bekezdésében foglaltak alapján teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

eljárást kezdeményezett, tekintettel arra, hogy az Engedélyes részére kiadott környezetvédelmi engedély 

2022. szeptember 30-án lejár és a tevékenység továbbfolytatása tervezett. 

 

A tárgyi tevékenység a Khvr. 1. számú melléklet 10. a) pontja [Egyéb bányászat (kivéve az önállóan 

létesített ásványfeldolgozó üzemet) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] hatálya alá 

tartozik. 

 

A Khvr. 11. §-a szerint: 

„(3) 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.” 

 

Kérelme alapján 2022. május 19. -én teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 
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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 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. 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. 

 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett 

önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/01347/2022. számon.  

 

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 környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a 

tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi működési engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. május 25. 

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul.  

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

 

A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából: 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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