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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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/02084/2021.  

 

Az ügy tárgya: A GEO-ÉP Mélyépítő Kft. által a „Gyöngyöspata III. – andezit” bányatelken végzett 

bányászati tevékenységre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

 

Kérelmező: GEO-ÉP Mélyépítő Kft. (1116 Budapest, Építész utca 8-12.) 

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott, környezetvédelmi működési engedély kiadására irányuló 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást a HE/KVO/002084-20/2021. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T  

 

I. A GEO-ÉP Mélyépítő Kft. (1116 Budapest, Építész utca 8-12.) meghatalmazásából eljáró Piller Péter 

(8227 Felsőörs, Bárókert u. 7., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán 

(a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a GEO-ÉP Mélyépítő Kft. által a „Gyöngyöspata III. 

– andezit” bányatelken végzett bányászati tevékenységre vonatkozó  

 

környezetvédelmi felülvizsgálatot 

 

a Kérelmező által 2021. márciusi keltezéssel készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentációban foglaltak alapján 

jóváhagyom, 

 

és egyidejűleg a GEO-ÉP Mélyépítő Kft. (KÜJ: 100280922; a továbbiakban: Engedélyes) részére 

„Gyöngyöspata III. – andezit” bányatelken végzett bányászati tevékenység (KTJ: 101762477) 

végzéséhez a 

mailto:zoldhatosag@heves.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
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környezetvédelmi működési engedélyt 

 

a határozat rendelkező részének IV. pontjában felsorolt előírások betartása mellett 

 

2036. július 31-ig 

megadom. 

 

Engedélyezett kitermelési kapacitás: 100 000 t/év andezit 

 

II. Engedélyezett tevékenység ismertetése a környezeti hatástanulmányban foglaltak alapján: 

Az engedélyes adatai: 

Neve:   GEO-ÉP Mélyépítő Kft. 

Címe:   1116 Budapest, Építész utca 8-12. 

KÜJ:   100280922 

A bányatelek adatai: 

Megnevezése: „Gyöngyöspata III. – andezit”  

Helyrajzi száma:  Gyöngyöspata 080/2 

KTJ száma:  101762477 

Területe:   3,8600 ha
 

Alaplap szintje: +194,5 mBf 

Fedőlap szintje: +232,0 mBf 

 

Elhelyezkedés: Gyöngyöspata teleülés külterületén, a Fülegor-dűlőben a Greg-hegy lábánál helyezkedik 

el. A belterülettől kb. 1,1 km-re található. A bányatelek a 2406. számú Gyöngyös-Gyöngyöspata 

összekötő útról andezitzúzalékkal megerősített földúton közelíthető meg. 

 

A bányatelek sarokpontjainak EOV rendszerben és Balti magassági rendszerben vett koordinátái: 

Töréspontok száma Y m X m Z [m] 

1. 707 637,56 274 344,02 205,10 

2. 707 932,35 274 393,54 232,01 

3. 707 888,67 274 309,48 222,00 

4. 707 849,27 274 171,44 202,50 

5. 707 625,15 274 264,95 200,50 

6. 707 640,33 274 325,74 207,50 

 

Ásványvagyon mennyisége: 

A bányatelekben még rendelkezésre álló kitermelhető műrevaló ásványvagyon készlet kb. 1 200 000 m
3
. 

 

A bányaművelés technológiai lépései: 

 Letakarítás, fedőréteg eltávolítása 

A letakarítás során először a 0,1 -0,3 m vastag humuszos termőtalajt távolítják el. A tevékenységet 

tolólapos munkagéppel (dózer), vagy homlokrakodóval végzik. A talajréteg letakarítása száraz 

technológiával (földnedvesen) történik, talajvíz megjelenés nem várható. A letakarított talajt eleinte – 

amíg tájrendezésre alkalmas leművelt terület nem áll rendelkezésre – külön deponálják. A művelés 

előrehaladtával a letakarított talajt rögtön felhasználják a már leművelt területek rekultivációjához, így a 
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kitermeléssel párhuzamosan, folyamatosan történik a talajréteg visszaterítése a visszamaradó sziklás 

bányaudvar és a rézsűk felszínére. A letakarított andezit-törmelékes váztalaj egy részét a bányatelek 

határvonalával párhuzamosan, azon belül egy 3-5 m széles sávban kívánják elhelyezni. Az így külön 

deponált termőtalaj egyben védőtöltésként is funkcionál. A termelés haladási irányába kitolt anyagból 1 

m magas, 2 m széles védőtöltést készítenek, megakadályozva ezzel hogy idegen járművek a bányatelek 

területére behajtsanak. A letakarítás a bányatelek területének ~90%-án már megtörtént. 

 

 Haszonanyag kitermelése, osztályozása, rakodása 

Kitermelés: A kitermelés gépi (kotrógépes, tolólapos, kőzetszaggatásos) jövesztéssel vagy robbantásos 

jövesztéssel történhet. A gépi jövesztés történhet a tolólapos munkagép (dózer) tolólapjával végzett 

dőlésirányú, vagy áldőlésben a bányaudvar irányába történő készletmozgatással. A tervezett művelet 

keményebb kőzetviszonyok esetén a tolólapos munkagép szaggatóekéjével (rooter) végzett jövesztés, 

illetve hegybontó vagy mélyásó felszereléssel ellátott kotrógép és homlokrakodó használata. 

Amennyiben a kőzet keménysége a gépi jövesztési módot nem teszi lehetővé, akkor robbantásos 

jövesztést alkalmaznak. Ennek során különböző átmérőjű fúrólyukakban elhelyezett robbanóanyagot 

villamos gyutacsokkal indítanak. A haszonanyag jövesztése az ÁRBSZ-ben és a Robbantási 

Engedélyben előírtaknak megfelelően történik. Robbantást az évi 100 000 tonnás kitermelés mellett 

évente 5-6 alkalommal terveznek végezni A robbanóanyag elhelyezéséhez szükséges fúrólyukak 

kialakítása önjáró fúrógéppel történik. A jövesztett anyagot homlokrakodó rakja fel a szállítójárművekre. 

A szállítójárművek az anyagot közvetlenül a felhasználás helyére szállítják, vagy az a bányaudvaron 

telepített törő- és osztályozó berendezésre kerül. A korábbi időszakban kitermelés csak a 201 mBf. szint 

felett történt, így a jelenlegi bányagödör talpszintje ezzel megegyező. Hosszú távon, a jelenlegi (2021. 

végéig tartó) tervciklus időszaka után sor kerülhet a bányatelek alaplapjáig, azaz a 194,5 mBf. szintig 

terjedő kitermelésre is. A korábbi évek során az engedélyezett maximumhoz képest alacsony kitermelési 

volumen miatt elegendő volt évente 1-3 robbantást elvégezni. 

Válogatás, törés, osztályozás: A bányafalból leomlasztott kőzetanyagot építés, további előkészítés, 

valamint az osztályozó berendezésen történő közvetlen felhasználás céljából válogatják. Az építési célú 

kövek a szétválogatást követően kézi megmunkálásra kerülnek ahol az igényekhez alakítják méretüket, 

majd deponálásra kerülnek. A leválasztott kisebb kőzetdarabokat összegyűjtik és feldolgozásra a mobil 

osztályozóra viszik. A zúzottkőnek alkalmas tömböket – amennyiben szükséges kisebb méretűre törve – 

a mobil törőhöz viszik, a beállított méretre letörik, majd közvetlenül a mobil osztályozóra ürítik. Az 

osztályozóról kikerülő anyagot frakciónként deponálják és értékesítésig tárolják. 

 

 Szállítás 

A kiszállítás éves átlagban 400 t/nap. A szállításra tervezett napi legnagyobb mennyiség a 

bányavállalkozó közlése szerint 500 t/nap. A szállítást végző teherautók teherhordó kapacitása 25 

t/forduló. A maximális kiszállítás mellett tehát naponta 20 teherautó fordulóval (napi 40 teherautó 

elhaladás) szállítható el a kibányászott haszonanyag. A tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás 

nem jelentős, a bányában dolgozó személyzet és műszaki vezetés kiszállása kb. 6 személygépkocsi 

fordulót jelent naponta. A kitermelt ásványvagyon elszállítása csak a 2406. számú Gyöngyös-

Gyöngyöspata összekötő úton lehetséges. A közutat a bányatelekről egy andezitzúzalékkal megerősített 

6-8 m széles földúton keresztül érik el a gépkocsik. A földút a közútra csatlakozás előtt szilárd burkolatú. 

A kitermelt ásványvagyon 80-90%-át Gyöngyös felé, tehát a bányatelektől K-i irányban szállítják el, 

Gyöngyöspata felé a teherforgalomnak csak 10-20%-a bonyolódik. 
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 Tájrendezés 

A bányatelek területének tájrendezését már a bányászati műveletekkel párhuzamosan meg fogják 

kezdeni, amint elérik a bányagödör valamely határfelületét. Az újrahasznosítás célja: gyepesítés. A 

letakarított talajt eleinte – amíg tájrendezésre alkalmas leművelt terület nem áll rendelkezésre – külön 

deponálják. A művelés előrehaladtával a letakarított talajt rögtön felhasználják a már leművelt területek 

rekultivációjához, így a kitermeléssel párhuzamosan, folyamatosan történik a talajréteg visszaterítése a 

véglegesen visszamaradó felületekre. A folyamatos tájrendezési műveletek részét képezi az ideiglenes 

talajdepóniák gyomosodástól való védelme és a már tájrendezett területek gondozása is. A bányatelek 

területén a tájrendezést úgy fogják ütemezni, hogy az – a műszakilag indokolt fáziseltéréssel – követni 

fogja az ingatlan-igénybevételt, a kitermelést. A tájrendezés révén rendezett rézsűkkel határolt 

bányagödör, vagy – a szükséges engedélyek beszerzése esetén – feltöltött terület alakul ki. A 

növénytársulások visszatelepülése érdekében a tájrendezést követően visszamaradó felületeket befedik 

a letakarításból származó, a bányatelek-határ mentén deponált talajjal. A tájrendezési tevékenység 

munkaterületei, valamint a bányaművelés egymástól elkülöníthetők, az egyidejű munkavégzésnek nincs 

akadálya. A tájrendezési műveleteket a nyersanyag kitermeléséhez használt berendezésekkel fogják 

elvégezni. A bányatelek határpillérei mentén visszamaradó rézsűk dőlésszögét 70°-os szögben tervezik 

kialakítani. 

 

III. A bánya üzemeltetéséből eredő környezetterhelés és –igénybevétel jellege, hatásterülete: 

Levegőminőség: 

A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota 

Gyöngyös község területét a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeráció 10. Az ország többi területe, kivéve az 

alább kijelölt városokat zóna levegőminőségi csoportba sorolja. A bánya környezetében jelentős 

légszennyezéssel járó tevékenység (ipari, mezőgazdasági) nem folyik. Jelentős ipari légszennyező 

forrás nincs a közelben. A vizsgált környezet alapterheltségét főként a közlekedésből, a lakossági 

emisszióból, valamint a bánya technológiájából adódó légszennyező anyagok kibocsátása alakítja.  

A bányatelekhez legközelebb eső lakóterületet (a bányatelektől ÉK-re fekvő Gyöngyöspata leközelebbi 

lakóterülete) a bányatelek határvonala 1100 m-re közelíti meg. 

 

A tevékenységből eredő környezetterhelés és – igénybevétel jellege 

A bányászat során a levegőminőséget befolyásoló hatótényezők az alábbiak: 

 A fedőréteg letakarításának fázisában: a dízelmotoros munkagépek égéstermékének 

kibocsátása, a földmozgatás során a por felverődése 

 A haszonanyag kitermelésének fázisában: a dízelmotoros munkagépek égéstermékének 

kibocsátása, az anyagmozgatás, osztályozás során a por felverődése, a robbantáskor 

felszabaduló légszennyező anyagok 

 A termelvény elszállítása során: a szállítást végző teherautók égéstermékének kibocsátása 

 

A dízelmotoros munkagépek égéstermékei 

A bányában használt munkagépek robbantás nélküli napokon: lánctalpas, tolólapos dózer, bontótüskés 

kotró, homlokrakodó, mobil osztályozógép, mobil törőgép. A felülvizsgálati dokumentációban 

meghatározásra került a munkagépek együttes üzemanyagfogyasztása (90 kg/h), valamint a számított 

emissziók. A berendezések által kibocsátott szennyezőanyagok a levegő minőségére csekély hatással 

bírnak, a légtérben rövid időn belül felhígulnak.  
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Por felverődése a letakarítás és kitermelés fázisában 

A letakarítás, kitermelés és az osztályozás során por verődik fel, melyek közül az osztályozás során 

felverődő por a legjelentősebb. A felülvizsgálati dokumentációban bemutatásra került a felverődő por 

terjedése. A legközelebbi lakóépületnél (1100 m) a bánya miatt kialakuló porkoncentráció 0,4 µg/m
3
. A 

bányában kibocsátott por nem jut el a lakóépületekig. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a 

helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM 

rendeletben [a továbbiakban: 4/2011. (I.14.) VM rendelet] meghatározott egészségügyi határérték (PM10: 

50 µg/m
3
) nagy biztonsággal teljesül.  

 

Szállítást végző teherautók égéstermékei 

A szállítást végző gépjárművek szállítási útvonal kőzúzalékos utakat érintő részén okoz porfelverődést 

száraz szeles időben. A kőzúzalékos út több száz méteres környezetében védendő épület nincsen. A 

por 50-100 m-es belül kiülepedik.  

A dokumentációban bemutatásra kerültek a fajlagos emissziós adatok és a forgalmi intenzitás alapján a 

bánya szállítása által generált többlet károsanyag kibocsátás. 100 000 tonna/éves kitermelés, 

útvonalanként max. 34 elhaladás/nap, illetve a lakóterületeken jellemző max. 50 km/h sebesség mellett a 

CO emisszió 0,012 mg/s*m, az NO emisszió a por (PM10) emisszió 0,004 mg/s*m. 

A szállítási útvonalon kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi 

határértékektől. A szállítás nagysága kis mértékű, jelentős levegőkörnyezeti változást nem generál. 

Közlekedési út, mint vonalforrás levegőszennyezései hatásterülete nem értelmezhető. 

 

A robbantások légszennyező hatása 

A robbantások száma a maximális kitermelési intenzitás mellett évente 5-6 alkalom. Ritkán, havonta 1 

alkalommal fordul elő és minden alkalommal 1 óránál rövidebb ideig tart. Az ammóniumnitrát illetve 

dízelolaj alappú robbanóanyag felrobbanásakor magas hőmérsékletű nem mérgező gázok, valamint 

vízgőz keletkezik. 

A robbantás során keletkező gázok mennyisége, azaz az emisszió mértéke CO2: 150 kg CO/óra,  

NOX: 12,9 kg NOX/óra. Számítások alapján a legközelebbi lakóterületen, 1100 m távolságban kialakuló 

gázkoncentrációk: CO: 66 µg/m
3
, NOx: 4,8 66 µg/m

3
. A robbantástól felszabaduló gázok a legközelebbi 

lakóterületen nem érik el az egészségügyi határérték 3 %-át sem. 

 

Határértékek 

A D1 Bányaudvar, közlekedési út 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 imissziós határértéket az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

Légszennyező anyag 
Határérték (µg/m

3
) 

órás 

Határérték (µg/m
3
) 

24 órás 

Határérték (µg/m
3
)  

éves 

Szálló por (PM10) - 50 40 

CO 10000 5000 3000 

SO2 250 125 50 

NOx 100 85 40 

 

Hatásterület 

A bányában zajló tevékenység (letakarítás, kitermelés, osztályozás) okozta levegőterhelés hatásterülete 

szálló porra (PM10) vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet] 2. § 14. pont a) feltétele alapján a tevékenység 

végzésének helyétől számított 210 m. 
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Zaj 

Az elvégzett számítások alapján a bányában üzemelő dózer, kotrógép, homlokrakodó, osztályozógép és 

törőgép együttes zajterhelése a 1100 méterre lévő védendő homlokzatnál 36 dBA, amely nem haladja 

meg a falusias lakóterületre nappali időszakban előírt 50 dBA határértéket. A számított hatásterület a 

zajtól nem védendők irányába 396 méter, ipari terület irányába 130 méter. A hatásterületen zajtól 

védendő épület vagy terület nem található. 

A számítások alapján a fúrógép működéséből és a robbantásból együttesen eredő egyenértékű 

hangnyomásszint 200 méter távolságban 61,47 dbA, az 1100 méterre elhelyezkedő legközelebbi 

védendő létesítménynél 46,67 dBA. A fúrógép működéséből és a robbantásból együttesen eredő 

zajterhelés nem haladja meg a falusias lakóterületre nappali időszakban előírt 50 dBA határértéket. 

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a robbantások szeizmikus biztonsági távolsága 317,5 méter, 

amelyen belül a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 5. 

melléklete szerinti emberre ható környezeti rezgéstől védendő épület nincs.  

A dokumentációban bemutatott számítások alapján a bányaműveléshez köthető teherforgalom a 2406. 

számú úton kevesebb, mint 0,1 dBA, Gyöngyös felé kevesebb, mint 0,2 dBA mértékben növeli a 

zajterhelést. Tekintettel arra, hogy a tevékenységhez köthető közlekedésből eredő zajterhelés 

növekedés az érintett útszakaszokon nem éri el a 3 dB-t, így hatásterület kijelölése nem indokolt. 

 

IV. Előírások: 

A.)  A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások: 

Általános előírások 

1. A tevékenység a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott, véglegessé vált környezetvédelmi 

működési engedély birtokában, a hatályban lévő környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően, a határozatban ismertetett feltételekkel folytatható. 

2. Az engedélyezett tevékenység vagy az abban foglalt körülmények jelentős megváltozását, illetve 

tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az Engedélyes köteles a 

Környezetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. 

3. A környezetvédelmi működésiengedély véglegessé válását követő 30 napon belül a D1 

Bányaudvar, közlekedési út 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. 

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

1. mellékletében foglalt egészségügyi határértékeket. 

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

forrás működtetése során a diffúz forrás és az ingatlan környezetének rendszeres tisztántartásáról 

gondoskodni kell.  

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

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 

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

elégetése szigorúan tilos! 
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Művelés idejére 

1. A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az üzemi és a közúti szállítási útvonalon a 

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

gondoskodni kell a szállítmány takarásáról. 

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

megakadályozására a munkaterületen és az üzemi úton sebesség korlátozást és vízpermetezést 

kell alkalmazni.  

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

gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. 

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

elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. 

5. Szállítási útvonalként a Gyöngyöspata 072 hrsz-ú földút, illetve a 2406 számú közút használható. 

6. A kiporzásra hajlamos frakciók kitermelése, valamint a törés-osztályozás során vízpermetezéssel 

kell csökkenteni a diffúz porképződést. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Fúrási tevékenység csak olyan berendezéssel végezhető, amelyik üzemképes öblítő levegő 

porleválasztóval rendelkezik. 

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

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

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

[továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a 

zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében 

megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, 

épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a 

számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan 

határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem 

használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek 

zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi 

hatósághoz. 

13. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 

mellékletben foglalt zajterhelési határértékek teljesüljenek. 

14. A bányaterületen működtetett gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg az egyes kültéri 

berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. 

(XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti határértékeket. 

15. A bányászati tevékenység csak nappali időszakban végezhető. 

16. A tervezett robbantás idejéről a lakosságot időben értesíteni kell. 

17. A bányászati tevékenység a felülvizsgálati dokumentációban bemutatott 1100 méternél jobban a 

lakóterületet nem közelítheti meg. 

18. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A bányászati tevékenység végzése során be kell 

tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek 

egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét. 
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19. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat 

kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. 

20. A bányászat során alkalmazott rakodógépek, szállító járművek és egyéb munkagépek tisztítása, 

mosatása, valamint karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos. Rendkívüli meghibásodás 

esetén a kisebb javítási munkálatok a telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett 

kármentő tálca alkalmazásával végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne 

kerüljön. 

21. A bányaüzem területén a gépek üzemanyaggal történő feltöltése kizárólag kármentő tálcák 

alkalmazásával történhet.  

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

védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

23. 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.  

24. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi 

Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás 

elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása. 

25. A nem közvetlenül a bányászati tevékenység végzése során képződő, nem bányászati 

hulladékokkal (pl.: a gépek és járművek karbantartási hulladékai, kevert települési szilárd hulladék) 

– melyek körét a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (továbbiakban: 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 1. melléklete határozza meg – végzendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó 

jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) előírásaira és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet – előírásaira. 

26. 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 szelektív hulladékgyűjtésre.  

27. Amennyiben a keletkező hulladékok gyűjtésére munkahelyi- vagy üzemi gyűjtőhelyet üzemeltetnek, 

akkor az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

28. A nem közvetlenül a bányászati tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi 

jogosultságáról. 

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

30. Fenti hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen. 
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31. A tevékenység során keletkezett települési hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. 

rendelet előírásait. 

32. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni. 

33. A bányászati tevékenység során szükségessé váló fakivágás és cserjeirtás fészkelési időn kívül, 

augusztus 15. és március 15. között végezhető. 

34. A bányatelek északkeleti sarkában és északi határvonala mentén előforduló védett növények 

élőhelyét meg kell óvni. Az új területek termelésbe vonása előtt természetvédelmi szakértővel meg 

kell vizsgáltatni, hogy találhatók-e ott védett növényfajok egyedei; amennyiben igen, akkor azok 

áttelepítésének szükségességét is vizsgálni kell. Szükség esetén a védett növényfajok egyedeit a 

letakarítás megkezdése előtt, természetvédelmi szakértő jelenlétében és irányításával – a 

természetvédelmi hatóságtól beszerzett külön engedély alapján – megfelelő élőhelyre át kell 

telepíteni, a bányavállalkozó költségére. A vizsgálatokba és az áttelepítések szervezésébe a Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) szakembereit is be kell vonni. A vizsgálatokról 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a természetvédelmi hatóságnak 8 napon belül meg kell 

küldeni. 

35. A bányaterületen létrejövő mélyedésekben vizes élőhelyek kialakulását kerülni kell. Az esetlegesen 

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. 

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

37. A rekultiváció során tájba illő, az eredeti morfológiai jelleget követő felszíni formákat kell létrehozni. 

38. A 2007-ben tervbe vett takarófásítást meg kell valósítani. 

39. Növénytelepítés során őshonos, valamint a terület potenciális vegetációjának megfelelő 

növényekből kell válogatni. A telepítésre tervezett növények listáját előzetesen egyeztetni kell a 

BNPI-vel. 

40. 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. 

41. A bányatelken belül – kiemelten a bolygatott felszíneken – az inváziós és allergén növényfajok 

megtelepedését, terjedését kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós növényeket 

rendszeresen kell irtani. 

42. 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). 

43. 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. 

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

hatóságnak 8 napon belül meg kell küldeni. 

 

Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek 

1. A telephelyen üzemelő D1 Bányaudvar, közlekedési út diffúz forrás légszennyező anyag 

kibocsátásáról évente a tárgyévet követő március hó 31-ig a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. 
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§ (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi 

jelentést kell benyújtani. 

2. 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 működési engedély 

módosítása, valamint annak OKIRKapu rendszerbe történő átvezetése szükséges. 

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

bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

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. 

 

Felhagyás idejére: 

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

rekultivációját. 

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

tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények nem maradhatnak 

vissza. 

 

b.) Közegészségügyi hatáskörben tett előírások: 

1. A bányászati tevékenység a felszín alatti vizek minőségét, mennyiségét nem veszélyeztetetheti, az 

emberi fogyasztásra ivóvízként szolgáló felszíni és felszín alatti vizeket, vízbázisokat károsan nem 

befolyásolhatja. 

2. A lakott területen történő szállítási tevékenység során a levegőkörnyezet szállópor terhelését 

egészségügyi határérték alatt kell tartani. Szükség szerint műszaki megoldás alkalmazásával 

(pl.nedvesítés, takarás stb). 

3. A bányatelepen munkavégzés során ivóvíz minőségű víz biztosítandó a tevékenységet végzők 

részére, valamint a keletkező kommunális hulladékok és szennyvíz zárt gyűjtését és átvételre 

engedéllyel rendelkező felé történő átadását biztosítani kell. 

4. A veszélyes anyaggal, illetve veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell 

megtervezni, raktározni és végezni, hogy az emberi egészséget, környezetet ne veszélyeztesse.  

 

B.)  

a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/3602-1/2021. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában foglalt 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 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 
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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 környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 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. 

V.  

a) Jelen engedélybe a D1 Bányaudvar, közlekedési út diffúz légszennyező forrás levegőtisztaság 

védelmi engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. 

b) A környezetvédelmi működési engedélybe foglalt D1 Bányaudvar, közlekedési út diffúz 

légszennyező forrás levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje 2026. július 31.  

c) Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a környezetvédelmi működési engedélybe foglalt diffúz 

forrás levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének lejártát megelőzően, levegőtisztaság-

védelmi engedélyezési dokumentációt tartalmazó, a környezetvédelmi működési engedély 

módosítására vonatkozó kérelem benyújtása szükséges. 

 

VI. Tárgyi tevékenységet az engedélyes jelen engedély alapján végezheti. Jelen határozat véglegessé 

válásával egyidejűleg az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség által 8833-23/2007. számon kiadott környezetvédelmi engedély érvényét veszti. A 

környezetvédelmi működési engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek 

beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.  

 

VII. Egyéb rendelkezések, jogkövetkezmények: 

a) Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó 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. 

b) A környezetvédelmi működési engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve 

tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a 

Környezetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. Jelentős változásnak minősül a 

körülmények, a technológia olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy 

igénybevételnek az engedélyezettnél nagyobb mértékét eredményezi. 

c) 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. 
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d) Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő 

változtatások három év alatt együttesen elérik a környezeti hatásvizsgálati és 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. 

e) A környezetvédelmi működési 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. 

f) Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a környezetvédelmi hatóság a tevékenység, vagy 

egy részének gyakorlását a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, 

felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz 

eleget, a környezetvédelmi hatóság ugyanezen jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy a 

környezetvédelmi működési engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt a tevékenység környezetre 

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

 

VIII.  A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett  Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal 

Jegyzőjének azzal, hogy 10 napon belül gondoskodjon annak közterületen és helyben szokásos egyéb 

módon való közzétételéről. A közzétételről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon 

belül írásban tájékoztatni kell. 

 

IX. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az Engedélyes által befizetésre került. 

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a Környezetvédelmi Hatóságnál keresetlevél benyújtásával. 

A keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 

30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a 

közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály 

elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.  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 

elektronikus úton, 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. 

 

Az Indokolás kivonata: 

Engedélyes (KÜJ: 100280922) részére a Gyöngyöspata, Gereg-hegy 080/2 hrsz-ú ingatlanon 

andezitbánya létesítéséhez és bányászati tevékenység végzéséhez az Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8833-23/2007. számon környezetvédelmi 

engedélyt adott, mely engedély 2022. november 26-ig érvényes.  

 

Engedélyes megbízásából eljáró Kérelmező tárgyi tevékenységre vonatkozóan 2021. április 1-jén a 

Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmében az új MÜT és a tevékenység 

végzésére vonatkozó környezetvédelmi működési engedély összhangjának megteremtése okán teljes 

körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett. 
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Kérelme alapján 2021. április 2-án teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

 

A Khvr. 11. §-a szerint: 

„(2)  Az engedély érvényességi idejét a környezetvédelmi hatóság a tevékenység környezeti hatásai, 

azok előreláthatósága, a tevékenység környezetében beálló változások jellege és előreláthatósága 

alapján, valamint a tevékenység telepítéséhez szükséges idő és a tevékenység végzésének tervezett 

időtartama figyelembevételével határozza meg. 

(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.” 

 

A tárgyi tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 19. pontja [Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik 

az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet] hatálya alá tartozik. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVO/02084-2/2021. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/02084/2021. számon folyamatban lévő teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban a hatóság a továbbiakban az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár 

el és a teljes eljárás ügyintézési határideje a Kvt. 91. § (1) bek. alapján 105 nap, azaz 2021. 07. 15. 

 

A Kérelmező az eljárás megindításkor az eljárás igazgatási szolgáltatási díját nem fizette meg, erre 

tekintettel, HE/KVO/02084-5/2021. számon hiánypótlási felhívást adtam ki. Kérelmező a fenti felhívásnak 

2021. április 12-én elektronikus úton benyújtott iratában eleget tett, az igazgatási szolgáltatási díjat 2021. 

április 9-én megfizette.  

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § (2) bekezdése alapján megküldtem a kérelmet, a 

felülvizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének, a közleményt a tevékenységgel feltételezhetően érintett település jegyzőjének közhírré 

tételre. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § (1) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

el a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

honlapján. 

 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása és 

véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem a 

Gyöngyöspata Város Önkormányzat Jegyzőjét (3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.), mint a tevékenység 

telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Az eljárás során 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. és 4. 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. pontjaiban 

meghatározott szakkérdésekre megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását. 
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A felülvizsgálati dokumentációban tapasztalt hiányosság okán, valamint a környezetvédelmi működési 

engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi engedély igazgatási szolgáltatási díjának meg nem 

fizetése miatt HE/KVO/02084-16/2021. számon hiánypótlásra hívtam fel a Kérelmezőt.  

 

Kérelmező 2021. június 4-én, elektronikus úton benyújtott iratával teljesítette hiánypótlásban foglaltakat. 

 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett települések jegyzőihez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a 

nyilvánosság részéről. 

 

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján, a beérkezett szakhatósági állásfoglalások és 

szakvélemények figyelembevételével a GEO-ÉP Mélyépítő Kft. részére a „Gyöngyöspata III. – andezit” 

bányatelken végzett bányászati tevékenységre vonatkozóan a környezetvédelmi működési engedélyt 

megadtam. A maximális kitermelhető andezit mennyiségét 100 000 tonna/év értékben határoztam 

meg. 

Az engedély érvényességi idejét a kérelemben foglaltak figyelembevételével és Khvr. 11. § (1)-(2) 

bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

Jelen engedélybe a levegőtisztaság-védelmi engedélyt is belefoglaltam, tekintettel arra, hogy az 

érintett területen a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó levegőtisztaság-védelmi szempontból 

engedélyköteles tevékenységet végeznek. 

A környezetvédelmi engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 25.§ (5) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

Határozatomat a Kvt. 66.§ (1) bek. c) pontja, 73-76., 78-81. §-a,, a Khvr. 10.§ (5), (5a) bekezdésében a 

és a 11. § (3) bekezdésében foglaltak, a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, 9. 

§ (2) bekezdésében a13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az 

Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

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

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet1. § 

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet 4. melléklet 2. és 22. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) 

bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget az Engedélyes viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 91. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 10.§ (3) bekezdésének figyelembevételével a 

5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 
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A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

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

Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam 

meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 

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. Az 

elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja 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. 

 

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

 

A közzététel napja: 2021. július 15. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.    

 

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

 

 Kelemen Zoltán 

               főosztályvezető 
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