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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) 

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről 

készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/03030/2021. 

 

Az ügy tárgya: a „Recsk VII. – andezit” védnevű bányatelken tervezett tevékenységre vonatkozó 

környezeti hatásvizsgálati eljárás 

 

Engedélyes neve, székhelye: Andezit-Bau Bányászati Kft. (4031 Debrecen, István út 139.) 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal  

fenti tárgyban lefolytatott eljárást a HE/KVO/03030-34/2021. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

 

I. Az Andezit-Bau Bányászati Kft. (4031 Debrecen, István út 139.; KÜJ: 101661548) – mint Engedélyes – 

meghatalmazottjaként eljáró FTV Zrt. (1092 Budapest, Knézits u. 12., mint Kérelmező) által a Heves 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) kezdeményezett környezeti 

hatásvizsgálati eljárást lezárom, és a „Recsk VII. – andezit” védnevű bányában (KTJ: 102964270) 

tervezett tevékenységre vonatkozó 

 

környezetvédelmi engedélyt megadom. 

 

Az Engedély érvényességi ideje: 2026. november 30. 

 

Engedélyezett maximális kitermelési kapacitás: 800 000 t/év (285 000 m
3
/év) andezit 

 

II. Az engedélyezett tevékenység jellemzői: 

a) Engedélyes adatai: 
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Neve:  Andezit-Bau Bányászati Kft. 

Székhelye:  4031 Debrecen, István út 139. 

Cégjegyzékszám: 09-09-008493 

Statisztikai számjel: 12765627-0811-113-09 

KÜJ: 101661548 

 

b) Az érintett terület adatai: 

Megnevezés: „Recsk VII. – andezit” védnevű bányatelek 

KTJ: 102964270 

Helyrajzi számok: Recsk-külterület 03/12. hrsz. d és g alrészlete 

Művelési ág szerinti besorolás: d - erdő-Ev; g - kivett kőbánya-Kb 

 

A tervezett bányatelek területe: 55 ha 8337 m
2
 

Fedőlap:  +297,50 mBf. 

Alaplap:  +150,00 mBf. 

 

A tervezett bányatelek sarokpontjainak EOV koordinátái: 

 

sarokpont 
EOV koordináták 

Y (m) X (m) 

1 
728 117,100 288 915,090   

2 
728 283,530 289 045,770   

3 
728 307,418 289 065,876   

4 
728 438,480 289 176,190   

5 
728 522,040 289 217,470   

6 
728 525,250 289 193,680   

7 
728 561,440 289 202,110   

8 
728 552,630 289 232,580   

9 
728 646,030 289 278,720   

10 
728 693,677 289 165,617   

11 
728 682,750 289 155,280   

12 
728 681,750 289 125,060   

13 
728 684,750 289 098,340   

14 
728 693,690 289 100,310   

15 
728 711,500 289 080,500   
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sarokpont 
EOV koordináták 

Y (m) X (m) 

16 
728 715,440 289 087,940   

17 
728 904,194 289 217,283   

18 
728 840,580 289 291,450   

19 
728 845,720 289 316,514   

20 
728 858,055 289 382,640   

21 
728 863,268 289 410,590   

22 
728 883,620 289 412,220   

23 
728 934,654 289 415,501   

24 
728 944,120 289 416,110   

25 
728 985,495 289 419,647   

26 
728 997,350 289 420,660   

27 
729 034,480 289 426,440   

28 
729 034,559 289 386,780   

29 
729 034,620 289 356,390   

30 
729 037,735 289 340,738   

31 
729 046,170 289 298,360   

32 
729 033,760 289 295,890   

33 
728 993,330 289 356,930   

34 
728 969,000 289 352,690   

35 
728 955,300 289 354,740   

36 
728 956,180 289 329,970   

37 
729 000,890 289 276,160   

38 
728 979,310 289 249,190   

39 
728 944,730 289 248,770   

40 
728 925,650 289 280,880   

41 
728 859,290 289 318,660   
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sarokpont 
EOV koordináták 

Y (m) X (m) 

42 
728 848,170 289 297,960   

43 
728 875,900  289 265,630   

44 
728 941,200   289 214,300   

45 
728 968,780   289 205,170   

46 
728 994,250   289 232,440   

47 
728 982,010   289 246,160   

48 
729 003,560   289 273,100   

49 
729 035,230   289 292,110   

50 
729 049,250   289 294,890   

51 
729 096,090   289 265,880   

52 
729 139,980   289 233,060   

53 
729 144,180   289 189,560   

54 
729 075,180   289 167,860   

55 
729 058,410   289 176,940   

56 
729 019,710   289 167,240   

57 
728 992,880   289 149,180   

58 
728 939,250   289 040,680   

59 
728 944,030   288 990,580   

60 
728 938,410   288 942,150   

61 
728 880,120   288 895,490   

62 
728 997,520   288 887,510   

63 
728 981,400   288 882,200   

64 
728 910,850   288 871,590   

65 
728 918,050   288 865,140   

66 
728 983,860   288 857,930   

67 
729 023,310   288 868,740   
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sarokpont 
EOV koordináták 

Y (m) X (m) 

68 
729 097,650   288 878,410   

69 
729 122,290   288 843,690   

70 
729 127,980   288 816,950   

71 
729 115,090   288 793,450   

72 
729 095,740   288 750,400   

73 
729 095,550   288 732,000   

74 
729 084,360   288 721,570   

75 
729 057,430   288 730,100   

76 
729 046,250   288 738,070   

77 
729 027,850   288 730,480   

78 
729 009,260   288 719,480   

79 
728 999,970   288 718,730   

80 
728 993,710   288 709,240   

81 
728 990,680   288 698,620   

82 
728 996,370   288 691,230   

83 
728 980,630   288 675,120   

84 
728 967,540   288 653,690   

85 
728 958,620   288 629,980   

86 
728 967,530   288 612,720   

87 
728 966,580   288 606,080   

88 
728 949,140   288 593,190   

89 
728 942,690   288 596,600   

90 
728 935,860   288 588,640   

91 
728 918,980   288 572,330   

92 
728 903,240   288 565,500   

93 
728 883,900   288 542,930   
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sarokpont 
EOV koordináták 

Y (m) X (m) 

94 
728 879,720   288 536,480   

95 
728 871,570   288 547,480   

96 
728 864,930   288 543,890   

97 
728 859,430   288 534,790   

98 
728 835,920   288 538,390   

99 
728 832,310   288 534,030   

100 
728 829,850   288 524,930   

101 
728 837,430   288 523,980   

102 
728 836,980   288 523,820   

103 
728 807,850   288 514,300   

104 
728 794,570   288 527,200   

105 
728 771,060   288 514,680   

106 
728 741,090   288 490,980   

107 
728 728,950   288 504,630   

108 
728 722,890   288 498,560   

109 
728 717,390   288 499,890   

110 
728 691,020   288 464,820   

111 
728 688,180   288 446,800   

112 
728 669,860   288 418,410   

113 
728 646,260   288 398,510   

114 
728 625,960   288 385,710   

115 
728 609,660   288 380,310   

116 
728 585,860   288 387,610   

117 
728 558,360   288 392,420   

118 
728 511,260   288 397,720   

119 
728 506,060   288 389,720   



 7 

sarokpont 
EOV koordináták 

Y (m) X (m) 

120 
728 487,660   288 396,320   

121 
728 461,260   288 411,220   

122 
728 438,860   288 410,520   

123 
728 438,860   288 413,820   

124 
728 428,160   288 413,820   

125 
728 428,460   288 422,320   

126 
728 389,360   288 416,430   

127 
728 354,960   288 418,830   

128 
728 320,660   288 419,530   

129 
728 237,270   288 460,130   

130 
728 222,470   288 479,230   

131 
728 213,790   288 468,920   

132 
728 201,620   288 487,340   

133 
728 197,630   288 500,720   

134 
728 195,910   288 527,770   

135 
728 204,000   288 621,020   

136 
728 213,670   288 649,870   

137 
728 241,740   288 695,240   

138 
728 251,370   288 723,330   

139 
728 257,970   288 826,580   

140 
728 246,150   288 842,950   

141 
728 232,200   288 845,900   

142 
728 294,500   288 887,500   

143 
728 327,200   288 903,300   

144 
728 398,800   288 986,800   

145 
728 335,400   289 032,200   
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sarokpont 
EOV koordináták 

Y (m) X (m) 

146 
728 305,000   289 052,700   

147 
728 245,800   289 001,900   

148 
728 227,900   288 996,700   

149 
728 212,400   288 988,300   

150 
728 150,700   288 899,200   

151 
728 143,100   288 904,730   

 

A kitermelhető ásványi nyersanyag megnevezése: Andezit (1142) 

 

A kitermelést a bányatelken belül kizárólag 32,71 ha területen tervezik végezni. Az engedélyezett 

maximális kapacitással a rendelkezésre álló ásványi nyersanyag kitermelése kb. 40 évet vesz igénybe. 

 

c) A bányatelken tervezett tevékenység a benyújtott dokumentáció alapján: 

Kitermelés 

A munkafolyamat célja: A haszonanyag (faltól elválasztása) jövesztése feldolgozásra vagy 

végfelhasználásra alkalmas állapotba hozása. A haszonanyagot, mivel a talajvízszint feletti helyezkedik 

el, szárazon termelik ki. A bányászati kőkitermelés (jövesztés) robbantással történik, évi 10 robbantás 

tervezett a kívánt mennyiségeke kitermelésesre. A kitermelést homlokrakodó és forgókotró végzi. A 

termelést és feldolgozást, illetve az árukiadást egész évben folyamatosan tervezik egy műszakos 

munkarendben, 8-16 óra közötti időszakban. 

 

Osztályozás 

A lerobbantott halmazból a 600 mm-nél nagyobb tömbök a kotró-rakodó gépes válogatással várhatóan 

vízépítési terméskőként kerülnek értékesítésre. Éves szinten a legyártani kívánt zúzottkő mennyiség 

400-500.000 tonna. Kiemelten fontos termék a vasúti ágyazati kő. A mobil száraz osztályozó-berendezés 

a bányaudvaron található. 

A technológia az alábbi résztechnológiák összeépítésével alakítandó ki: 

- Előtörés és meddőleválasztás 

- Vasúti kőgyártás, és másodlagos meddőleválasztás 

- Egyéb termékek (NZ és NK zúzottkő) gyártása 

 

Készletezés rakodás 

A robbantás során elérhetővé váló nyerstermék a törő-osztályozó berendezés után az osztályozói 

kihordó szalagok alatt készleteződik, vagy a kihordó szalagok alól a homlokrakodó elszállítja és elhelyezi 

a bányaudvaron kialakított frakciónként elkülönített készletterekre, a készletek nagysága az értékesítés 

üteméhez igazodik. A szállítandó készletezett vagy osztályozott bányaterméket a homlokrakodó rakja fel 

a szállítóeszközre. 
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Szállítás 

A közúton történő szállítás 25 tonnás tehergépjárműveket feltételezve a bányából kifelé irányuló 

forgalom maximum 7 forduló naponta. A szállítás a bánya bekötő útján (Háromhányás tanyához vezető 

földúton) haladva történik a 2411 számú közútig innen kizárólag közúton szállítanak 10%-ban 

Mátraderecske, 90%-ban pedig Recsk irányában. A vasúton történő szállítás esetében naponta 2 vasúti 

szerelvénnyel lehet számolni, egy szerelvény 15 db kocsiból áll. A vasúti szerelvények a bányaterület 

mellett található vasúti pályán fognak közlekedni, egyik Mátraderecske, a másik Recsk irányába. A 

kiszállításra kerülő anyagok megoszlása: 5 % közúton, 95 % vasúton. Azaz 40.000 tonna/év elszállítása 

történik közúton (160 tonna / nap), 760.000 tonna/év pedig vasúton (3.040 tonna / nap) 

 

Felhagyás 

A bányászat befejezését követő újrahasznosítási cél: erdőterület kialakítása. A tájrendezési munkák 

ütemezését a mindenkori kitermelési műszaki üzemi tervekben is meghatározzák, ahol az időközben 

véglegesen felhagyott területeken a tájrendezési földmunkákat folyamatosan elvégzik. A végleges 

rekultivációt követően a terület esztétikailag is rendezett képet fog mutatni. A felhagyás a telepítés során 

elhelyezett sorompó és táblák felszedésével fejeződik be. 

 

d) Környezetterhelések, igénybevételek: 

Levegőtisztaság-védelem: 

A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota: 

Recsk területét a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet a légszennyezettségi agglomeráció 10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt 

városokat zóna levegőminőségi csoportba sorolta. A vizsgált környezetnek alapterheltségét főként a 

közlekedés és a lakossági emisszió alakítja. 

Az éves átlagok az OLM mérőállomás adatai szerint: 

Légszennyező 

anyag 

Határérték (µg/m
3
) Légszennyezettség éves átlag – 

koncentrációk alapján (µg/m
3
) OLM 

Salgótarján (2019) órás 24 órás éves 

CO 10000 5000 3000 790 

NO2 100 85 40 15,9 

PM10  50 40 26 

 

A vizsgált térség levegőminőségének ellenőrzésére érdekében műszeres porszennyezettség - 24 órás 

PM10 - mérés került elvégzésre Mátraderecske, Arany János u. 66. szám alatti mérési ponton a 

bányához legközelebbi védendő környezetében nyári időszakban (2021.06.30-07.01). A mintavételt 

illetve az analitikai vizsgálatokat a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. (1153 Budapest, Bethlen Gábor 

u. 55.) a NAH által NAH-1-1292/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma végezte.  

A számított PM10 24 órás átlagkoncentráció 11,4 µg/m
3
, mely nem haladja meg a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. 

(I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 1. mellékletében meghatározott 

egészségügyi határértéket (50 µg/m
3
).  
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A tevékenységből eredő környezetterhelés és – igénybevétel: 

A környezeti levegő terhelését egyrészt a területen zajló közlekedésből – mely során a járművek 

kipufogó gázai bocsátanak ki szennyezőanyagokat – illetve magából a bányászati technológiából 

keletkező légszennyező anyagok alakítják. 

 Gépek, járművek égéstermékeinek légszennyező hatása: 

- a fejtő-rakodó gépek, valamint a szállítójárművel kipufogógázában lévő szennyezőanyagok: CO, 

NO2, SO2, PM10, és különböző szénhidrogének 

 Bányaműveléssel és szállítással járó légszennyezés: 

- a bányaudvar, a bánya belső útjainak és az ideiglenes depóniák nyitott felületének porzása 

- fúrás, robbantás során szálló-és ülepedő por, NOx, CO 

- a bányászati tevékenység (törés, osztályozás)kiporzása 

- rakodás és szállítás kiporzása, CO, NOx, SO2, NO2, CH-k 

 

A bányaművelésnél alkalmazott technológia légszennyezése: 

Az üzemelési idő alatt a bányaművelés nappali időszakban történik egy műszakban, heti 5 munkanappal 

számolva. A telephelyen helyhez kötött pontforrást nem terveznek. 

Az alkalmazott technológia lépései: 

- terület előkészítés, takaróréteg és meddő eltávolítása;  

- kőzetjövesztés (kézi robbantás); 

- kőzet feldolgozás (közvetlen rakodás, törés, osztályozás);  

- rakodás, belső szállítás, termékdepózás; 

- értékesítéskor a termék szállítójárművekre rakodása, szállítás;  

 

A kiporzás által okozott légszennyezés: 

A bányászati tevékenység során a kiporzás minimalizálása érdekében a tájrendezés folyamatos. A 

bányatelken történő belső szállítás légszennyező hatása várhatóan elhanyagolható lesz, mivel a 

kiporzás megakadályozása érdekében a porzó felületeket locsolni kívánják és a nehézgépjárművek 

sebességét a minimális porképződésnek megfelelően korlátozzák. A terület előkészítése során letermelt 

humuszdepónia füvesítésével továbbcsökkenthető a terület diffúz kiporzása. 

 

A munkagépek okozta levegőterhelés: 

A bányászat során az alábbi munkagépek használata fog történni: 

- 1 db lánctalpas kotrógép – évi 40.000 liter üzemanyag fogyasztás 

- 3 db gumikerekes homlokrakodó– 1 db esetén 36.000 liter üzemanyag fogyasztás 

- 3 db 4 tengelyes teherautó 

- 1 db törő-osztályozó gép – évi 10.000 liter üzemanyag fogyasztás, 4 órás üzemidő 

- 1 db tolólapos erőgép 

A munkagépek által okozott várható szennyezőanyag kibocsátása – a PM10 kiporzást 0,5 g/t mértékűnek 

vették és óránként 250 tonna andezit kitermeléssel számolva, a napi kapacitás 7 órában történő 

kitermelése mellett: 
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Munkagép 

megnevezése 

CO NO2 PM10 NOx CH 

kg/h kg/h kg/h kg/h kg/h 

EXTEC C12 tip. 

diesel törőgép 

0,98 
0,28 

0,028 0,56 0,56 

forgókotró 
0,45 0,09 0,014 0,18 0,18 

homlokrakodó 
0,53 0,15 0,015 0,30 0,30 

összesen: 
1,96 0,52 0,057 1,04 1,04 

 

A szállítás okozta légszennyezés: 

A nyersanyag kiszállítás a bányatelek DNy-i irányból határoló vasútvonal felé történik, rövid földút 

szakaszon. A kiszállításra kerülő anyag megoszlása 95 %-a vasúton, a fennmaradó 5 %-ban a bányát 

elhagyó földúton Recsk felé a Recsk, Hunyadi utcán keresztül a 24. számú Sirok-Recsk főúton, illetve 

Mátraderecske irányába a Háromhányási tanya leágazásáig és tovább a 2411. számú közúton. A 

bányaterülettől a legközelebbi lakóépület kb. 600 méterre található. Vasúti szállítás esetén naponta 2 db 

szerelvénnyel lehet számolni, egy szerelvény 15 kocsiból áll. Az egyik Mátraderecske, a másik Recsk 

irányába szállít (3.040 tonna/nap összkapacitás mellett). Közúti szállítás esetén a várható forgalom max. 

napi 2-3 tehergépkocsi az ismertetett útvonalakon (160 tonna/nap), de elsősorban Recsk irányába. A 

vizsgált útvonalak napi teherforgalma 120-145 db nehéz gépjármű, így a bányatevékenységből 

származó többletforgalom nem okoz számottevő levegőterhelést. 

Az előzetes számítások és vizsgálatok alapján a szálló por (PM10) koncentráció növekmény rövid idejű 

(24 órás) maximuma 8,84 μg/m
3
 volt, a hosszú idejű (éves) maximum 1,32 μg/m

3
, mindkét esetben 

egészségügyi határértéken belül marad. A tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatása a 

legközelebbi lakóépületeknél már gyakorlatilag nem mutatható ki. 

 

Éghajlatvédelem 

A dokumentáció tartalmazza az éghajlatvédelmi tervfejezetet, melynek alapján elmondható, hogy a 

környezetvédelmi és műszaki előírások betartása mellett a tervezett technológia légszennyező anyagai 

nem terhelik olyan mértékben a légkört, amely a terület éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodóképességét befolyásolná. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A bánya területén használni tervezett üzemi zajforrások: 

Zajforrás 

megnevezése 

Működési idő (h) 
Működési hely 

nappal éjjel 

1 db forgókotró (Lwa = 

101 dB) 
8 - bányaudvaron belül, fejtésnél 

3 db homlokrakodó 

(Lwa = 103 dB) 
8 - 

bányaudvaron belül, 1 db a fejtésnél, 1-1 db a 

rakodási területen 

3 db tehergépjármű 

(Lwa = 101 dB) 
8 - bányaudvaron belül (50 forduló naponta) 
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Zajforrás 

megnevezése 

Működési idő (h) 
Működési hely 

nappal éjjel 

1 db törő-osztályozó 

mű (Lwa = 110 dB) 
8 - bányaudvaron belül 

kőzetfúró gép 8 - bányaudvaron belül 

robbantás 
pár 

másodperc 
- bányaudvaron belül 

 

A számítások alapján a védendő területek, épületek várható zajterhelései: 

Védendő létesítmény 
Távolság 

[m] 

LAM 

[dB] 
LTH [dB] 

Túllépés 

mértéke 

[dB] 

Mátraderecske - Bükkszentdomokos, Szőlő u. 14. 850 30 45 0 

Mátraderecske - Bükkszentdomokos, üdülőterület 1150 27 45 0 

Mátraderecske, Arany János u. 74. 650 33 50 0 

Mátraderecskei temető 420 37 50 0 

Mátraderecske - Háromhányás 1716 hrsz. 250 42 50 0 

Recsk, 1259/5 hrsz. 250 42 50 0 

Recski temető 250 42 50 0 

Hunyadi János u. 106. szám alatti lakóház 250 42 50 0 

Hunyadi János u. 252. szám alatti lakóház 250 42 50 0 

 

Hulladékgazdálkodás 

A tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi hulladékok keletkezése és helyszíni tárolása várható: 

Nem veszélyes hulladékok 

Azonosító kód Hulladék megnevezése 
Tárolás 

módja 
Éves mennyiség 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a 

vegyes települési hulladékot is 

műanyag 

tárolóedény 
2 tonna 

 

Veszélyes hulladékok: 

Azonosító kód Hulladék megnevezése 
Tárolás 

módja 
Éves mennyiség 

13 07 01* dízelolaj 
fém 

tárolóedény 

Havária esetén 0,2 

tonna 
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Azonosító kód Hulladék megnevezése 
Tárolás 

módja 
Éves mennyiség 

13 02 05* 

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, hajtómű- és 

kenőolaj 

fém 

tárolóedény 

Havária esetén 0,2 

tonna 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok 

(ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, 

védőruházat 

fém 

tárolóedény 

Havária esetén 0,1 

tonna 

17 05 03 
veszélyes anyagot tartalmazó föld és 

kövek 
 Havária esetén 5 tonna 

 

e) Hatásterület: 

Levegőtisztaság-védelem: 

A tevékenység hatásterülete: 

A hatásterület meghatározása során a légszennyező anyag terjedési modellezését és a 

modellszámításokat az AERMOD-View-9.9 szoftverrel végezték. Az értékelés a tervezett üzemelési 

állapotban a munkagépek, valamint a belső és külső szállítási útvonalon oda-vissza közlekedő 

szállítójárművek emissziójának együttes figyelembevételével történt. 

A vizsgált bányászati tevékenység esetén a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

[a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § 12c. pontja alapján az a) feltétel - az egyórás 

(PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb - szerinti a PM10 esetében 

adódik a legnagyobbnak a hatásterület, mely 83 méter. 

A modellezési eredményekből megállapítható, hogy a rövid átlagolási idejű modellezett maximumok jóval 

határérték alattiak. A hatásterület a telekhatáron belül marad. 

 

A szállítás hatásterülete: 

A közvetett hatásterületek meghatározásánál a 24. sz. főút és a 2411. számú közút szállítási útvonalát 

vizsgálták. 

A szállításból eredő hatásterület bemutatása az alacsony koncentráció növekmény miatt nem 

ábrázolható. 

A környezetvédelmi dokumentációba bemutatott hatásterület lehatárolások alapján a 4/2011. (I.14.) VM 

rendeletben meghatározott határértékek várhatóan biztonsággal teljesülnek. 

A légszennyezőanyagok hatásterülete nem érint védendő ingatlant. Összességében a technológiai 

fegyelem betartása mellett egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációk nem várhatóak. 
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Zaj- és rezgésvédelem: 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 

[továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdése figyelembe vételével a zajvédelmi 

hatásterület nagyságát az alábbiak szerint határozták meg: 

Védendő terület (mérőfelület)  Hatásterület 

határa [dB] 

Hatásterület 

határa [m] 
Iránya Helye/területi besorolása Védendő 

ÉNy mezőgazdasági terület (M, Má) - 55 69 

ÉNy erdőterület (E) - 45 193 

ÉNy üdülőterület (HÜ, ÜÜ) üdülőterület 35 546 

É erdőterület (E) - 45 193 

É különleges terület (KÜ-GYI) - 45 193 

É falusias lakóterület (FL) lakóházak 40 329 

ÉK ipari terület (IG) - 55 0 

ÉK falusias lakóterület (FL) lakóházak 40 198 

ÉK különleges terület, temető (KÜ-TE) temető 40 198 

K különleges terület, temető (Kb-

temető) 

temető 40 198 

K falusias lakóterület (Lf) lakóházak 40 198 

K vegyes terület (Vt) lakóépület 45 112 

DK falusias lakóterület (Lf) lakóházak 40 98 

D falusias lakóterület (Lf) lakóházak 40 98 

DNY mezőgazdasági terület (Má) - 55 0 

DNY erdőterület (Eg) - 45 193 

 

f) Határértékek: 

A D1 diffúz forrásra vonatkozóan a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pont (4., 5., 6., és 7. 

pontjai) szerint a betartandó immissziós határértéket a következő táblázat tartalmazza: 

 

Légszennyező anyag 
Határérték [µg/m

3
] 

órás 

Határérték [µg/m
3
] 

24 órás 

Határérték [µg/m
3
]  

éves 

Szálló por (PM 10) - 50 40 

CO 10 000 5000 3000 

SO2 250 125 50 

NOx 100 85 40 
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III. Előírások: 

A.) A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

a.) Környezet- és természetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások: 

1. Földtani közeg védelem: 

Általános előírások: 

1.1. A bányászati tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és 

felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 

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

rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] meghatározottak szerint a 

környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, 

szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és 

cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A 

bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről 

valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a 

Környezetvédelmi Hatóságot.  

Művelés: 

1.2. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A bányászati tevékenység végzése során 

olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg 

szennyezésének lehetőségét.   

1.3. A bányászati tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. Az üzemelő kotró- 

és rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani.  

1.4. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. 

1.5. A bányatelek területén a szállítójárművek, munkagépek tisztítása, mosatása, karbantartása, 

nagyjavítása tilos. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca 

felett végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön. 

1.6. A gépek üzemanyaggal történő feltöltése kizárólag kármentő tálcák alkalmazásával történhet. 

1.7. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki 

védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

1.8. Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket azonnal meg kell szüntetni. 

Felhagyás: 

1.9. A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai 

rekultivációját. 

1.10. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok, kupacok, korábbi bányászati 

tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények nem 

maradhatnak vissza. 

 

2. Levegőtisztaság-védelem: 

Általános előírások: 

2.1. A bányászat, valamint a nyersanyag szállítása során is be kell tartani a 4/2011. (I. 14.) VM 

rendelet 1. mellékletében foglalt egészségügyi határértékeket. 

2.2. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki. A 

diffúz forrás működtetése során a diffúz forrás és az ingatlan környezetének rendszeres 
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tisztántartásáról gondoskodni kell. 

2.3. A telephelyen folytatott tevékenységeket csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 

2.4. A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő 

elégetése szigorúan tilos! 

Művelés: 

2.5. A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az üzemi és a közúti-vasúti szállítási útvonalon 

a szállítmány ne okozzon határérték feletti ülepedő por és szálló porterhelést, szükség esetén 

gondoskodni kell a szállítmány takarásáról. 

2.6. A meteorológiai viszonyok figyelembevételével a száraz, szeles napokon a diffúz légszennyezés 

megakadályozására a munkaterületen és az üzemi úton sebesség korlátozást és 

vízpermetezést kell alkalmazni.  

2.7. Az üzemi úton a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról 

gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. 

2.8. Az üzemi út-közút csatlakozás környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz 

légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. 

2.9. A törési, osztályozási tevékenység során, valamint a porképződésre kiemelten hajlamos frakciók 

gyártása során vízpermetezéssel kell csökkenteni a diffúz porképződést. 

2.10. A depók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban élénk szél mellett 

se alakulhasson ki a legközelebbi településen határérték feletti ülepedő és szálló porterhelés. 

2.11. A belső anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek okozta 

sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a későbbi diffúz porterhelés 

kialakulásának csökkentése érdekében. 

2.12. A kiporzás csökkentése érdekében ügyelni kell a folyamatos tájrendezésre. 

 

3. Zaj- és rezgésvédelem: 

3.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

3.2. A tevékenység végzése során törekedni kell a zajforrások hangteljesítményének csökkentésére. 

3.3. A zajtól védendő területeket, épületeket bányászati tevékenységgel, zajforrásokkal a 

dokumentációban bemutatott 250 méternél kisebb távolságban megközelíteni nem lehet. 

3.4. Üzemeltetőnek jelen határozat véglegessé válását követő 60 napon belül zajkibocsátási 

határérték megállapítása iránti kérelmet kell a környezetvédelmi hatósághoz benyújtania. A 

zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. 

(XII.18.) KvVM rendelet [továbbiakban: 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet] 2. számú melléklet 

szerinti űrlapon kell benyújtani. 

3.5. A tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj-és rezgésforrás üzemeltetője köteles a 

határérték betartásának feltételeit megteremteni. 

3.6. Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy 

bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás 

bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 

3.7. A zajkibocsátási határértékek teljesülését 2 évente műszeres zajméréssel ellenőrizni kell. A 

mérések során a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § x) pontja szerint meghatározott kritikus 

pont zajterhelését is vizsgálni kell. A mérésekről a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. számú 

mellékletében foglalt tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben ismertetni és 

térképen ábrázolni kell a zajforrások aktuális helyzetét. A méréseket a 93/2007. (XII.18.) KvVM 
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rendelet 4. számú melléklet előírásai szerint kell lefolytatni. A mérési jegyzőkönyvet tárgy évet 

követő év március 31. napjáig be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. Az első mérés 

2022. évben esedékes. 

 

4. Hulladékgazdálkodás: 

Művelés: 

4.1. A tevékenység során keletkező nem bányászati eredetű hulladékokat az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírásai 

szerint kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell tárolni. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

tárolása nem haladhatja meg a fél évet. 

4.2. A tevékenység során keletkező hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, 

az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. 

4.3. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a 

hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell 

végezni. 

4.4. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. Amennyiben 

a hulladékot lerakással ártalmatlanítják, akkor a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben [a 

továbbiakban: 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemzést el kell készíteni.  

4.5. Veszélyes hulladék munkahelyi, vagy amennyiben szükséges üzemi gyűjtőhelyet kell 246/2014. 

(IX.29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kialakítani és az üzemeltetés során 

gondoskodni kell azok megfelelő műszaki állapotáról. 

4.6. A tevékenység során keletkező hulladékok – melyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. 

(VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza 

meg – gyűjtéséről és további kezeléséről (annak átvételére feljogosított szervezet részére 

történő átadással) a vonatkozó, hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni 

kell 

4.7. Megfelelő műszaki védelemmel – a veszélyes hulladékok kémiai hatásának és a mechanikai 

igénybevételnek ellenálló göngyölegek rendszeresítésével – ki kell zárni a környezetszennyezést 

és biztosítani kell a hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést, ezen belül törekedni kell az 

anyagfajták szerinti elkülönített hulladékgyűjtésre.  

4.8. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII.7.) Korm. 

rendelet] előírásai szerint kell gondoskodni. 

4.9. A tevékenység során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása 

esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. 

4.10. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni. 

Felhagyás: 

4.11. A tevékenység befejezését követően a létesítmények bontásából származó illetve a telephelyen 

keletkezett és tárolt hulladékokat teljes körűen el kell szállítani, a hulladékokat azok átvételére 

jogosult szervezetnek át kell adni. Felhagyást követően a helyszínen nem bányászati eredetű 

hulladék nem maradhat. 
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5. Táj- és természetvédelem: 

5.1. Minden tervezett tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni. 

5.2. Fák és cserjék kivágása csak a fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között 

végezhető. 

5.3. A védett Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) populációját magában foglaló, a dokumentáció élővilág 

és természetvédelmi érintettség fejezetében 2. élőhelyfoltként jelzett területet meg kell őrizni, 

bányászati tevékenység a területet nem érintheti. 

5.4. A tervezési területen található, sziklagyep és virágos kőris (Fraxinus ornus) alkotta foltokat (a 

dokumentáció élővilág és természetvédelmi érintettség fejezetében jelölt 42., 44., 49., 50. 

élőhelyfolt) meg kell őrizni, bányászati tevékenység a területeket nem érintheti. 

5.5. A dokumentáció élővilág és természetvédelmi érintettség fejezetében 39. számmal jelölt 

gyertyános tölgyes élőhelyfoltot a műszaki és bányászati lehetőségek figyelembevételével, 

lehetőségek szerint meg kell őrizni. A megőrzendő területet a természetvédelmi kezelésért 

felelős Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) szakembereivel együttműködve 

kell pontosan lehatárolni. Az egyeztetett lehatárolásról térképmelléklettel ellátott jegyzőkönyvet 

kell készíteni, amelyet a természetvédelmi és a bányászati hatóságnak meg kell küldeni. 

Amennyiben a megőrzéshez természetvédelmi védőpillér kijelölése szükséges, úgy a bányatelek 

megállapítása során az egyeztetett megőrzendő területet, természetvédelmi védőpillér javaslatot 

figyelembe kell venni. 

5.6. A tájképi értéket képviselő, egyedi tájértékként számba vehető „Kálvária-dombot” meg kell őrizni, 

bányászati tevékenység a területet nem érintheti. 

5.7. A szállítási útvonalat úgy kell kialakítani, kiépíteni, hogy a Három-hányás oldal alatti völgyben 

lévő vízfakadási zóna által táplált mocsárrét foltot ne érintse. A mocsárrét folt pontos 

lehatárolásába a BNPI szakembereit be kell vonni. 

5.8. A robbantásos kőzetjövesztés szeizmikus hatásaitól és a szállítási útvonalon keletkező rezgési 

hatásoktól a közeli Kanázsvár középkori – földműveire tekintettel – földvárat meg kell óvni, a 

tevékenység a földvár épségét nem veszélyeztetheti. Az engedély időbeli hatályának lejárta 

miatti felülvizsgálati dokumentációban be kell mutatni a tevékenységnek a földvárra és a 

toronycsonkra gyakorolt esetleges hatásait. 

5.9. A bányaterületen létrejövő mélyedésekben, bányagödrökben vizes élőhelyek, esetleges 

bányatavak kialakulását kerülni kell. A mégis kialakuló vizes élőhelyeket, a védett kétéltűek 

észlelt szaporodása esetén, a szaporodási időszakban meg kell őrizni, a tevékenységgel 

veszélyeztetni nem lehet. Amennyiben a folytatott tevékenység végzése miatt a jelzett vizes 

élőhelyek megszüntetése indokolttá válik, a megszüntetést július 15. és március 15. között lehet 

végezni, a területen esetlegesen előforduló kifejlett védett kétéltűek mentésével, áttelepítésével 

egy időben. A mentési, áttelepítési munkák megtervezésébe, a kivitelezés felügyeletébe a BNPI 

szakembereit be kell vonni. 

5.10. Éjszakai munkavégzés nem megengedett. Az üzemelés, bányaművelés során esetlegesen 

szükséges megvilágítás tervezésénél az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontjának 

előírását figyelembe kell venni. 

5.11. A bánya tájrendezését, rekultivációját a működés alatt folyamatosan kell végezni. 

5.12. A helyben maradó humuszos feltalajt az egyéb meddőanyagtól elkülönítve kell tárolni és a 

rekultivációra kerülő területek felszínének tápanyag-utánpótlására kell felhasználni. 

5.13. Növénytelepítés esetén őshonos, valamint a terület potenciális vegetációjának megfelelő 

növényekből kell válogatni. 
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5.14. A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megtelepedését, terjedését 

lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós növényeket rendszeresen kell 

irtani. 

5.15. Az özönnövények kaszálását azok magjainak beérése előtt, július-augusztus hónapokban 

szükséges elvégezni. A területen a levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és a kényszer 

magérlelést meg kell akadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával). 

5.16. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a 

helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha 

a tevékenység, beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. 

5.17. A BNPI-vel folytatott minden egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi 

hatóságnak 8 napon belül meg kell küldeni. 

 

6. Mérési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek: 

6.1. A környezetvédelmi engedély véglegessé válását követő 30 napon belül a D1 diffúz forrásra 

vonatkozóan a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31.§ (1) bekezdése alapján a 4. melléklet 

szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentési kötelezettségnek (LAL) kell 

eleget tenni az OKIRKapu rendszerben. 

6.2. A telephelyen üzemelő D1 diffúz forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet 

követő március hó 31-ig a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a 

7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. 

6.3. A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése értelmében az adatszolgáltatásra 

köteles légszennyező források üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 

bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni 

a Környezetvédelmi Hatóságnak. Változás esetén a környezetvédelmi engedély módosítása, 

valamint annak OKIRKapu rendszerbe történő átvezetése szükséges. 

6.4. A nem közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkező hulladékok dokumentálását, 

bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Ennek 

megfelelően a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokra 

vonatkozó adatszolgáltatás beküldési határideje a tárgyévet (a bejelentés vonatkozási évét) 

követő év március 1. 

 

b.) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály HE/NEF/1705-2/2021. számú véleményében a tevékenység 

folytatásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 

1. A létesítmény a humán egészségkárosodások megelőzése érdekében egészségügyi határérték 

feletti koncentrációban a légszennyező anyagokkal a környezetet ne terhelje.  

2. A létesítmény, és tevékenysége ne veszélyeztesse a térség településeinek közüzemi 

ivóvízellátását, ne okozzon kedvezőtlen mennyiségi és minőségi változást a vízbázisok 

állapotában.  

3. A szennyvíz zárt gyűjtését és folyamatos igény szerinti ürítését, elszállítását biztosítani kell. 

Közműbe vagy közüzemi szolgáltatást végző szennyvíztisztítónak kell átadni. 

4. A munkavállalók részére ivásra a telephelyen ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. 

5. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó veszélyes anyaggal, illetve 

veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az emberi 

egészséget ne veszélyeztesse. Foglalkozásszerűen végzett tevékenységhez rendelkezni kell:  
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 annak bejelentését/regisztrációját igazoló dokumentummal – a telephely vonatkozásában,  

 minden felhasznált veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával,  

 a tevékenységre vonatkozó kockázatbecslési-kockázatkezelési dokumentációval.  

6. A tevékenység környezethasználata során a talajt, a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a 

levegőt nem szennyezheti olyan mértékben, amely környezet-egészségügyi szempontból 

veszélyeztetést okoz. Törekedni kell a humán egészségi kockázatok elkerülésére, 

minimalizálására. 

 

c.) Erdészeti hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

HE/EO/5039-2/2021. számú véleményében a tevékenység folytatásához az alábbi előírás betartása 

mellett hozzájárult: 

Az erdőterületek igénybevételéhez az erdészeti hatóság végleges erdőterület igénybevételi 

engedélye szükséges, melyet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77-79. §-aiban foglaltak figyelembevételével kell 

kérelmezni.  

 

d.) Örökségvédelmi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály Építésügyi Osztály 1 HE/EOF1/01060-4/2021. számú véleményében a tevékenység 

folytatásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 

1. A bányatelken tervezett földmunkák (tereprendezés, humuszmentés) régészeti megfigyelés 

biztosítása mellett végezhetők. 

2. Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát 

igényel, akkor a régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.  

3. Ha a régészeti megfigyelés során előkerült régészeti lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása 

nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható fel, a régészeti megfigyelést végző 

intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A szükséges intézkedésekről a bejelentés 

kézhezvételétől számított öt napon belül az örökségvédelmi hatóság helyszíni szemle alapján 

dönt.  

4. A régészeti megfigyelést a beruházó/építtető és a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi 

múzeum, azaz egri Dobó István Vármúzeum (3300 Eger, Vár 1. tel: 36/312-744) előzetes írásos 

megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell elvégezni. A szerződés tartalmazza a 

feltárás módját, időtartamát, a feltárásra jogosult intézmény által végzendő régészeti 

feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket. 

 

B.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a 35500/7663/2021. ált. számú szakhatósági 

hozzájárulásában tett előírásai: 

1. A bányalefedési, művelési, tájrendezési, valamint a majdani bányabezárási tevékenységeket, 

illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és 

végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen. 

2. A leművelés során a bányaudvart úgy kell kialakítani, hogy abban pangóvíz ne alakulhasson ki. 

3. A bányászati és kiszolgáló tevékenységet csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 

állapotú, olaj és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek 

működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. A 
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gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell 

szorítani. 

4. A gépek mosatása, tárolása, karbantartása, üzemanyag feltöltése (helyhez kötött gépek 

kivételével) művelési területen belül tilos, csak az erre a célra speciálisan kialakított területen 

végezhető. A nagyjavításokat, felújításokat stb. a bányaterületen kívül, arra szakosodott 

szakműhelyekben kell végeztetni. A nem mozdítható gépek, berendezések javításánál 

olajfelfogó tálcákat kell rendszeresíteni. 

5. A bányaterületen zárt tartályos, konténeres WC telepíthető. 

6. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV.26.) Korm. 

rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve 

környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja 

szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi 

hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

7. A bányászati tevékenység előre haladásával a felhagyott területek rekultivációját el kell végezni, 

melynek tervezett módját, tényszerű megvalósulását az aktuálisan jóváhagyásra kerülő MÜT-

ben rögzíteni kell. 

8. A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai 

rekultivációját. 

9. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok kupacok, korábbi bányászati 

tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések 

nem maradhatnak vissza. 

 

C.) A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36000/1483-1/2021. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a bányászati tevékenység folytatásához kikötések nélkül hozzájárult. 

 

IV. Jelen eljárás összesen 1 485 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely Engedélyest terheli és 

általa befizetésre került. 

 

V. A környezetvédelmi engedélybe a levegőtisztaság-védelmi engedély belefoglalásra került. Érvényességi 

ideje: 2026. november 30. 

 

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a környezetvédelmi engedélyben foglalt diffúz forrás 

levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének megújítás céljából, a környezetvédelmi engedély 

felülvizsgálatára vonatkozó kérelemmel egyidejűleg levegőtisztaság-védelmi engedélyezési 

dokumentáció benyújtása szükséges.  

 

VI. Egyéb rendelkezések, jogkövetkezmények: 

1. Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben az Engedélyes a tevékenységet továbbra 

is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a 

továbbiakban: Kvt.) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell 

alkalmazni. 

2. A környezetvédelmi engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett 

jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Környezetvédelmi 

Hatóságnak tizenöt napon belül bejelenteni. Jelentős változásnak minősül a körülmények, a 
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technológia olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy igénybevételnek az 

engedélyezettnél nagyobb mértékét eredményezi. 

3. Ha a határozatban alapul vett körülmények jelentősen eltérnek az engedélyezéskor vagy a 

bejelentéskor fennálló körülményektől, a Környezetvédelmi Hatóság felülvizsgálatot rendel el. A 

bejelentés elmulasztása esetén a hatáskörrel rendelkező szerv felfüggeszti a tevékenységet. 

4. Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő 

változtatások három év alatt együttesen elérik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Khvr.) 2. § (2) bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, 

a környezethasználó ezt köteles jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Ezekben az esetekben a 

Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el. 

5. A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi 

Hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig 

terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat 

hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. 

6. Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység, 

vagy egy részének gyakorlását a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, 

felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben az Engedélyes a határozatban foglaltaknak nem tesz 

eleget, a Környezetvédelmi Hatóság ugyanezen jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy a 

környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja, és az Engedélyest a tevékenység környezetre való 

veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

VII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet elektronikus 

úton a Környezetvédelmi Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon 

belül kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a 

belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A 

keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Kp.) 37. § tartalmazza. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél benyújtásának nincs 

halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben 

kérheti a bíróságtól. 

 

 

Az Indokolás kivonata: 

Az Engedélyes a Borsod-Abaúj-Zempén Megyei Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki Engedélyezési 

és Mérésügyi Főosztály, Bányászati Osztálya által BO/15/1200-15/2020. számú határozattal jóváhagyott 

kutatási műszaki üzemi tervvel rendelkezik. Meghatalmazottjaként eljáró Kérelmező a bányatelken 

tervezett bányászati tevékenységre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett a 

Környezetvédelmi Hatóságnál. 

 

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

ásványfeldolgozó üzemet) a) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] hatálya alá tartozik, 

ezért környezeti hatásvizsgálat köteles. A bányászati tevékenység megkezdéséhez a Khvr. 1. § (3) 

bekezdés a) pontja alapján környezetvédelmi engedély szükséges. 
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A Khvr. 7. § (1) bekezdése szerint „A környezeti hatásvizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság a 

környezethasználó kérelmére indítja meg. A kérelem mellé csatolni kell - ha történt előzetes vizsgálat 

vagy előzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során adott véleményre, továbbá a 

2/A. §-ban meghatározott esetben az eljárás felfüggesztéséről szóló végzésben foglaltakra figyelemmel 

készített - környezeti hatástanulmányt.” 

 

A benyújtott kérelem alapján 2021. augusztus 18. napján tárgyi tevékenységre vonatkozóan környezeti 

hatásvizsgálati eljárás indult. 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban 

az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § figyelembevételével közleményt helyeztem el a 

környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapján. 

Ezzel egyidejűleg a Khvr. 8. § (2) bekezdés alapján közzététel céljából a kérelmet, a dokumentációt és a 

közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes Recski Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzőjének és tájékoztattam arról, hogy a Khvr. 1. § (6b) pontja alapján a tervezett 

tevékenységgel kapcsolatban nyilatkozatot tehet.  

 

A Khvr. 3. § (4) bekezdés alapján a Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal - mint a 

tevékenységgel feltételezhetően érintett település – Jegyzőjének megküldtem a közleményt. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint 

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet] 9. § és Khvr. 9. § szerint tájékoztattam a 

nyilvánosságot, a Kérelmezőt és az alapvető jogok biztosát arról, hogy a közmeghallgatás megtartására 

a Khvr. 9. § (1) bekezdése és az 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés alapján az érintettek 

személyes megjelenése nélkül kerül sor, illetve arról, hogy a közmeghallgatás nyilvánosságának 

biztosítása a kérdések, észrevételek és a válaszok honlapon történő közzétételével valósul meg. 

 

A benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, 

hogy a kérelmi dokumentáció és mellékletei nem tartalmazták az igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetéséről szóló banki igazolást, a tájvédelmi fejezetet és a tájképre gyakorolt hatásokat bemutató 

látványterveket, illetve örökségvédelmi szempontból is hiányos, ezért a HE/KVO/03030-22/2021. számú 

végzésben hiánypótlásra hívtam fel Kérelmezőt, melynek a 2021. október 21-én és 29-én megküldött 

dokumentumokkal eleget tett. 

 

A Környezetvédelmi Hatósághoz 2021. október 25-én észrevétel érkezett a tervezett bánya 

megnyitásával és üzemeltetésével kapcsolatban, melyet továbbítottam a Kérelmezőnek 

véleményezésre. 

 

Az észrevételt tevő az alábbiakat adta elő : 

- „A hatásvizsgálati dokumentáció nem tartalmazza az előzetes vizsgálatot lezáró határozatban előírt 

környezeti elemekre történő hatásoknak a leírását és vizsgálatát. 
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- A hatásvizsgálati dokumentáció nem tartalmazza a robbantásos kőzetjövesztés hatásainak 

repeszhatás és szeizmikus hatás modellezését és a hatásterület lehatárolását. 

- A hatásvizsgálati dokumentáció a használatra tervezett gépek és berendezések számában és 

működésében ellentmondásos így a számított hatásterületek modellezése is ellentmondásokon 

alapul. 

- A bányatelek nagysága és lehatárolása nem egyértelmű a dokumentáció és a mellékelt térképek is 

ellentmondásosak. 

- A levegővédelmi tervfejezet térképei nem ábrázolják a bányatelket. 

- A vasúti rakodó helye nincs bemutatva, és a vasúti rakodás hatásait nem vizsgálja a dokumentáció. 

- A tervezett gépek számát, a munkaidőt és a termelési mennyiséget figyelembe véve ellentmondás 

van, pontosítani szükséges a gépek kapacitását és úgy megállapítani a környezetterhelést. 

- A hatásvizsgálati dokumentációban nem veszik figyelembe a Barkóczy Kastélyt és a Kanázsvári 

romot, mint védendő létesítményt.” 

 

Kérelmező 2021. november 23-án megküldte az álláspontját az észrevételekkel kapcsolatban, melyben 

a következőket adta elő : 

- „A bányatelek területe 55,8337 ha, de ebből tényleges kitermeléssel (bányaüzemi területtel érintett 

rész) csak 32,71 ha rész van érintve. A teljes ingatlanra kívánunk bányatelket fektetni, mert nem 

szeretnék, hogy más – a kimaradt részeken – bányatelket fektessen. Azonban az ingatlan teljes 

területén nem lesz tényleges kitermelés, hanem csak 32,71 ha-on. 

- A közúton történő szállítás 25 tonnás tehergépjárműveket feltételezve a bányából kifelé irányuló 

forgalom maximum 7 forduló naponta. A szállítás a bánya bekötő útján (Háromhányás tanyához 

vezető földúton) haladva történik a 2411 számú közútig, innen kizárólag közúton szállítanak 10%-

ban Mátraderecske, 90%-ban pedig Recsk irányában. A vasúton történő szállítás esetében naponta 

2 vasúti szerelvénnyel lehet számolni, egy szerelvény 15 db kocsiból áll. A vasúti szerelvények a 

bányaterület mellett található vasúti pályán fognak közlekedni, egyik Mátraderecske, a másik Recsk 

irányába. 

- A robbantás repeszhatása 231 méter, ezért azon a bányaterületen termelés nem várható, amely a 

védendő területektől 231 méter távolságon belül helyezkedik el. A kérelem levegővédelmi 

mellékletében szereplő tolólapos gép tévesen került feltüntetésre a 3 homlokrakodó egyikét 

tekintettük annak, ezért nem számoltunk külön ezen gép zajhatásával. 

- A dokumentációban részletesen bemutattuk a szállítási útvonalakat, és megoszlásukat (közút – 

vasút, belső – külső). Külön – külön megvizsgálásra kerültek a belső és a külső szállítás környezeti 

hatásai is. 

- A dokumentáció részletesen foglalkozik mind a Kanázsvár-rom, mind a Barkóczy Kastély 

létesítményekkel. A védendő létesítmények távolságánál azokban az esetekben ahol a védendő 

létesítmény a repeszhatás távolságon belülre került volna, ott a biztonság javára terveztünk, azaz a 

védendő létesítmény távolsága és a repeszhatás védőtávolság miatt legalább 250 m-el számoltunk. 

A legkisebb védőtávolság zajvédelem szempontjából épp ezért 250 m, azaz bármelyik védendő 

létesítménytől ekkora távolságon belül biztosan nem lesz bányászati tevékenység. 

- A robbantás repeszhatása 231 méter, ezért azon a bányaterületen termelés nem várható, amely a 

védendő területektől 231 méter távolságon belül helyezkedik el. Így várhatóan a legközelebbi 

védendő létesítmények a műveleti területtől kb. 250 távolságra fognak elhelyezkedni. A zajforrások 

telephelyen belüli elhelyezkedése jelenleg nem ismert, ezért minden védendő létesítmény esetében 

a legkedvezőtlenebb állapotot, az összes üzemi zajforrás lehető legközelebbi elhelyezkedését 

vettük alapul a számítások elvégzése során. 
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- A levegőtisztaságvédelmi fejezetben a biztonságot szem előtt tartva 12 órás üzemeléssel lettek a 

terhelések kiszámolva, azonban a hatásterület a szakértői anyag alapján így sem terjed a 

bányaterület határán túlra (figyelembe véve a repeszhatás védőtávolságát is).” 

 

Az észrevétel és az arra adott válasz az 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet) 9. § (5) bekezdése alapján a 

Környezetvédelmi Hatóság honlapján közzétételre került. 

 

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] 31.§ (1) 

bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5. és 6. pontjában foglalt 

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

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. 

rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan 

megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

Az eljárás során - tekintettel az észrevételben megfogalmazott hiányosságokra - megállapításra került, 

hogy a dokumentáció nem tartalmaz minden szükséges adatot a zajvédelmi szempontú elbíráláshoz, 

ezért HE/KVO/03030-28/2021. számon hiánypótlás kiadására került sor. Kérelmező a pótlási 

kötelezettségének 2021. november 23-án eleget tett. 

 

A Recski Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a tervezett bányászati tevékenységgel kapcsolatban 

nyilatkozatot nem tett. 

 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi előírások 

mellett végzett tevékenység - a benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján - 

összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a 

tevékenység folytatásának engedélyezését kizárná. 

 

A benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és annak kiegészítései alapján, a szakhatósági 

állásfoglalások és szakvélemények figyelembevételével az Andezit-Bau Bányászati Kft. részére a „Recsk 

VII. – andezit” védnevű bányatelken tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi 

engedélyt megadtam.  

 

Az engedély érvényességi idejét a beérkezett észrevétel, és a tervezett robbantásos kőzetjövesztés 

Kanázs-vár állékonyságára gyakorolt szeizmikus hatása vizsgálatának szükségességére tekintettel a 

Khvr. 11. § (1)-(2) bekezdése alapján határoztam meg. 

 

A dokumentációban foglaltak, valamint a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján 

a bányaterületen működő D1 diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyét 

a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdésére tekintettel 2026. november 30-i érvényességi 

dátummal megadtam, a környezetvédelmi engedélybe azt belefoglaltam. 

 

Határozatomat a Kvt. 66.§ (1) bekezdése, 68.§-a, a Khvr.10.§ (4), (5), (5a), a 11. § (1)(2) bekezdésében 

foglaltak, a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében a 13. § 

(2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 

81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 
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Az eljárási költséget a Kérelmező viseli, amely az eljárás során megfizetésre került. A hatóságnak 

fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, hogy az ügyintézési határidőt megtartotta.  

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján, a 10.§ (3) 

bekezdése figyelembe vételével rendelkeztem. A környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) 

bekezdése, valamint az Ákr. 89.§-a alapján közhírré teszi. 

 

Az Ákr. 124.- 129.§ -ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 

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

1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján a 2. számú melléklet 2. 

és 15. pontja állapítottam meg. 

 

A döntés az Ákr. 82.§ (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

 

A döntés elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, 114.§-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39.§-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9.§ -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a Kp.  

50-55.§.a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7.§ (1) bekezdés a) pontja, 

12.§ (1) bekezdése, 13.§ (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 

évi CLXI. törvény 21.§ (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi 

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

A közzététel napja: 2021. december 1. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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