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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály 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 és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00055/2020. 

 

Az ügy tárgya: ZEKKO INVEST Zrt. (Budaörs) részére az „Egerbakta I. - diabáz” védnevű bányatelken 

folytatott tevékenységre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

 

Engedélyes neve, székhelye: ZEKKO INVEST Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 77. I. em. 4.) 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal  

fenti tárgyban lefolytatott eljárást a HE/KVO/00025-27/2020. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

I. A Zekko Invest Zrt. - a továbbiakban Engedélyes - kérelmére, a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) indult teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot 

 

jóváhagyom 

 

és egyidejűleg Engedélyes részére az „Egerbakta I. - diabáz” védnevű bányatelken folytatott 

bányászati tevékenységre vonatkozóan a 

 

környezetvédelmi működési engedélyt 

 

a határozat rendelkező részének III. pontjában felsorolt előírások betartása mellett 

 

2030. július 31-ig 

megadom. 

 

Engedélyezett maximális diabáz-kitermelési kapacitás: 120 000 t / év 

 

II. Az engedélyezett tevékenység jellemzői: 
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a) Engedélyes adatai: 

Neve:  Zekko Invest Zrt. 

Székhelye:  2040 Budaörs, Szabadság út 77. 1. em. 4. 

Cégjegyzékszám: 13-10-041963 

KÜJ: 103691297 

 

b) Az érintett terület adatai: 

Megnevezés: „Egerbakta I. - diabáz” védnevű bányatelek 

KTJ: 100423438 

Helyrajzi számok: Egerbakta külterület 08. (kivett anyagbánya) 

 Egerbakta külterület 07. (saját használatú út) 

Bányatelek területe: 20 ha 6406 m
2
 

Fedőlapja: +300,00 mBf 

Alaplapja: +210,00 mBf 

Haszonanyag:  Diabáz  

Kitermelhető ásványvagyon: 754 263 m
3
 ≈ 2 111 936 t (δ: 2,8 t/m

3
) 

 

A bányatelek sarokpontjainak EOV koordinátái: 

 

Töréspontok száma Y X (mBf) 

1 742325,3 290273,6 276 

2 742522,8 290179,9 247 

3 742611,8 290201,5 230 

4 742644,2 290406,0 287 

5 742469,5 290642,8 275 

6 742317,8 290586,5 271 

7 742269,4 290440,4 276 

 

c) Tervezett tevékenység a benyújtott dokumentáció alapján: 

Az alkalmazott technológia lépései:  

- terület előkészítés, takaróréteg és meddő eltávolítása;  

- kőzetjövesztés (fúrás, robbantás);  

- kőzet feldolgozás (depózás, törés, osztályozás);  

- rakodás, belső szállítás, termékdepózás;  

- értékesítéskor a termék szállítójárművekre rakodása, szállítás;  

- letermelt területrészek tájrendezése.  

Letakarítás: A fedőréteget eltávolítják, hogy a haszonanyag felülete művelésre alkalmas legyen és a 

fedőréteg ne szennyezze a haszonanyagot. A növényzet eltávolítása történhet kézi és gépi eszközökkel 

is, a meddőanyag eltávolítására torlasztó, vagy kanalas munkagépet használnak. Az eltávolított 

termőtalajt és meddőt külön erre a célra kialakított depóniákban tárolják, vagy felhasználják a folyamatos 

tájrendezésnél.  

Haszonanyag-kitermelés: A nagy vastagságban kifejlődött kőzet felszíni, vagy felszín közeli részének 

kitermelését külszíni bányászati módszerrel tervezik, közel függőleges és közel vízszintes (talp) 
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fúrólyukakkal végzett sorozatrobbantásos kőzetjövesztéssel. A fejtési homlok tervezett dőlésszöge 70-

75° (ahol a repedezettség miatt ez nem tartható, ott max. 85° lehet).  

A telepítendő fúrólyukak szükséges számát a szeizmikus szempontból megengedhető töltet 

nagyságából, valamint az egy fúrólyukban elhelyezendő robbanóanyag (ANDÓ, emulgit, stb.) 

mennyiségéből határozzák meg. A kőzet jövesztését a nagyátmérőjű fúrólyukakba helyezett 

robbanóanyag felrobbantásával végzik. Robbantási tevékenységet csak az illetékes Bányakapitányság 

robbantási engedélye alapján lehet végezni.  

Robbantás után olyan nagyméretű kőtömbök is keletkezhetnek, melynek mérete meghaladja a törőgép 

szájnyílásának méretét. Ezeket a tömböket másodlagos aprítással kell kisebb méretűekre darabolni.  

Másodlagos aprítás "Batározó" géppel (gumikerekes vagy lánctalpas kotrógépre szerelt hidraulikus 

"batározó" kalapáccsal) történhet.  

Feldolgozás: A megfelelő darabméretre előkészített bontott anyagok kotrógéppel vagy homlokrakodó 

géppel a törőgép bunkerjába kerülnek. A berendezés adagolójába beépített leválasztó síkkal a  

0/40 mm-es termék, törés előtt kijáratható. A törőgépből kikerülő anyagból mágneses vasleválasztó 

szedi ki a fémhulladékot. A tört termék szállítószalaggal depóniára vagy a másik berendezés bunkerjába 

járatható. Az osztályozó vibrátor által leválasztott termékek szállítószalagon kidepózásra kerülnek. A 

túlméretes frakció szállítószalaggal újra törésre visszajáratható a törőgépbe.  

Az előtört kőzet a depóniából (0/150 mm) a másodtörő bunkerjába egy homlokrakodó segítségével kerül. 

A megtört anyag egy másik adagolóval, áthordó szállítószalaggal kerül a mobil osztályozóra.  

A bunkerból az anyag adagolóval a kétsíkú osztályozóra kerül. Az osztályozó felső szitasíkján az 50 mm-

en felüli anyagot leválasztják, ami visszajáratásra kerül a másodtörőbe. A szita alsó síkján túlfolyó NZ 

32/50 mm jelű késztermék szállítószalaggal depóniára kerül. Az alsó síkon áteső Z 0/32 késztermék 

szállítószalaggal egy másik depóniára kerül. Abban az esetben, ha nem NZ 32/50 és Z 0/32 gyártása a 

cél az osztályozó alsó síkjára 4 mm-es szita kerül beépítésre és a 4/50 mm szemszerkezetű anyag teljes 

mennyiségben a harmadlagos törési és osztályozási folyamatba kerül. Késztermék ebben az esetben az 

alsó síkon áteső NZ 0/4 termék.  

A másodtörés, osztályozás technológiai ciklusból kikerülő 4/50 mm-es anyag félmobil (gumikeres) törő 

és osztályozó egységbe, annak kúpos törőgépébe kerül további törésre. A törőgép törete 

szállítószalagon a négysíkú osztályozóra kerül. Az osztályozó gép felső síkján túlfolyó anyag 

visszajáratásra kerül a kúpos törőbe, míg az alatta lévő síkokon NZ 0/2; KZ 2/4; KZ 4/8 és KZ 8/11 mm 

mérethatárú késztermékek gyártása történik meg. A késztermékek szállítószalagokon keresztül jutnak a 

depóra.  

Rakodás, szállítás: A bányaudvaron belül az anyagot egyrészt a feldolgozó egységekbe, másrészt 

értékesítés esetén a szállítójárművekbe rakják. A depóniaképzés és a tárolt félkész termék rakodása 

homlokrakodóval történik. A termékek felrakása, mérlegelése rakodógéppel és a rakodógépbe beépített 

kanálmérleggel valósul meg. A termelvény a felhasználási, rendeltetési helyére juttatását közúton történő 

szállítással oldják meg. A szállítást a bányavállalkozó a vevő által biztosított szállítóeszközökkel végzik.  

Felhagyás, rekultiváció: A termelési tevékenység közben és végén a bánya a műszaki üzemi tervben 

meghatározott tájrendezési terv alapján kerül rekultiválásra. A rekultivációs cél a bányászat után 

visszamaradt terület sport- és kirándulóhellyé való alakítása és a bányaterület tájba illesztése. 

 

d) Környezetterhelések, igénybevételek: 

A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota: 
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Egerbakta 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 sorolta. A vizsgált környezetnek alapterheltségét főként 

a közlekedésből, a lakossági emisszióból, valamint a bánya technológiájából adódó légszennyező 

anyagok kibocsátása alakítja.  

 

A tevékenységből eredő környezetterhelés és – igénybevétel jellege: 

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. 

- A bányászati tevékenység porzása. 

- Rakodás és szállítás porzása. 

 

A bányaművelésnél alkalmazott technológia légszennyezése: 

Az üzemelési idő alatt a bányaművelés nappali időszakban történik.  

Az alkalmazott technológia lépései: 

- terület előkészítés, takaróréteg és meddő eltávolítása;  

- kőzetjövesztés (fúrás, robbantás);  

- kőzet feldolgozás (depózás, törés, osztályozás);  

- rakodás, belső szállítás, termékdepózás;  

- értékesítéskor a termék szállítójárművekre rakodása, szállítás;  

- letermelt területrészek tájrendezése.  

 

A kőzetjövesztés után olyan nagymértékű kőtömbök is keletkezhetnek, melynek mérete meghaladja a 

törőgép szájnyílásának méretét. Ezeket a tömböket másodlagos aprítással kisebb méretűre darabolják. 

A másodlagos aprítást betározó géppel végzik. 

A tevékenységből adódóan a területen a D1 Bányaudvar, közlekedési út jelű bejelentett diffúz forrás 

üzemel, mely a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által a Colas Északkő Bányászati Kft. 

részére HE-02/KVTO/02171-2/2019. számon kiadott 2024. április 30-ig érvényes levegőtisztaság-

védelmi üzemelési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyes személyében bekövetkezett változás miatt a 

levegőtisztaság-védelmi engedély módosítása szükséges. 

 

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 

sebessége max. 20 km/h-ban lesz meghatározva. A terület előkészítése során letermelt humuszdepónia 

füvesítésével továbbcsökkenthető a terület diffúz kiporzása. 
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A munkagépek okozta levegőterhelés: 

A bányászat során az alábbi munkagépek használata fog történni: 

- 1 db homlokrakodó gép  

- 1 db lánctalpas kotró  

- 1db előtörő  

- 1 db másodtörő  

- 1 db harmadtörő 

 

A munkagépek által okozott várható szennyezőanyag kibocsátása (napi kapacitás 10 órában történő 

kitermelése mellett): 

Légszennyező 

anyagok 

Fajlagos 

Kibocsátás 

Üzemanyag 

fogyasztás 
Kibocsátott légszennyező anyag 

kg/t kg/nap kg/nap (10 óra) mg/s 

CO 
32 

~639 

20,448 568 

SO2 
7,7 4,9203 136,675 

NOx 
4,4 2,8116 78,1 

Szilárd anyag 
6 3,834 106,5 

 

A szállítás okozta légszennyezés: 

A nyersanyag kiszállítása Egerbakta 07 hrsz. alatti saját használatú útról a 2413 számú útra kanyarodva 

Egerbaktán keresztül a 24. számú főút felé történik. A naponta átlagosan kitermelt anyag 480 t, melynek 

szállítása általában 25 t megengedett teherbírású járműveken történik. A jövesztett kőzet kiszállítása 

átlagosan napi 20 fordulóval történik.  

 

Járműkategória 

Átlagos forgalom [ j/nap ] 

2413. számú összekötő út 

alapforgalom 

(1+000 szelvény) 

2413. számú összekötő út 

növelt forgalom 

(1+000 szelvény) 

Személygépkocsi 1397 1397 

Autóbusz 81 81 

3,5 t > tehergépkocsi 46 86 

Σ 
1524 1564 

 

e) A tevékenység hatásterülete: 

Levegőtisztaság-védelem: 

A közvetett hatásterületek meghatározásánál a 2413. sz. összekötő út szállítási útvonalát vizsgálták.  
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Alapforgalom (bányászattal összefüggő kiszállítás nélkül): 

A bemutatott forgalmi adatok alapján a 2413. sz. összekötő út bányászati tevékenységhez kapcsolatos 

szállítás nélküli tehergépjármű forgalma az út összes motoros forgalmának ~ 3%-a.  

A kipufogógáz alkotói közül a szállítás közvetett hatásterületének megállapításához a nitrogén-oxidok 

(mint NO2) terjedését vették figyelembe. A vizsgált útvonalon a járművek nitrogén-dioxid 

kibocsátásának 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 szerinti közvetett 

hatásterülete 9 méter. A hatásterületen belül az átlagos NO2 koncentráció az egészségügyi határérték 

4,37%-a. 

 

Tervezett állapot (bányászati tevékenységből adódó kiszállítással növelt forgalom): 

A bányászati tevékenységből adódó kiszállítással növelt tehergépjármű forgalom a 2413. sz. 

összekötő út alapforgalmában 2,45 %-os forgalomnövekedést eredményez. A vizsgált útvonalon a 

bányászati tevékenységből adódó kiszállítással növelt tehergépjármű forgalom 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 2. § 12c. pontja alapján az a) feltétel szerinti közvetett hatásterülete 10 méter. A 

hatásterületen belül az átlagos NO2 koncentráció az egészségügyi határérték 4,77%-a. 

 

A közvetlen hatásterület számítás alapján megállapítható, hogy a bányászati tevékenység okozta 

levegőterhelés maximális hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja alapján 

meghatározott c) feltétel szerint 52 méter. A környezetvédelmi dokumentációba bemutatott hatásterület 

lehatárolások alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott 

határértékek várhatóan biztonsággal teljesülnek. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A kiszállítások napközben történnek. (Kis éjszakai forgalmú út.) A vizsgálat során a maximális  

120 000 t/év kapacitás melletti napi 20 fordulóval, azaz 40 elhaladással és 50 km/h átlagsebességgel 

(lakott terület) számolva a szállítási tevékenységnek zajvédelmi szempontú hatásterület nem állapítható 

meg, mivel az okozott szállítási, fuvarozási tevékenység járulékos zajterhelés változása nem haladja 

meg a 3 dB-es értéket. 

 

A bányából, mint üzemi létesítményből származó zaj a legközelebbi zajtól védendő épület homlokzata 

előtt 2 m-re a vonatkozó rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékeknek nappali 

időszakban megfelel. Nappali időszakban zajvédelmi szempontú hatásterületen belül nincsenek zajtól 

védendő épületek, a hatásterület a bányatelket körülvevő 243 m-es határon belül alakul ki. 

 

f) Határértékek: 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet [továbbiakban: 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: 
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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 

 

III. Előírások: 

A.) A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

a.) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások: 

1. Földtani közeg védelem: 

1.1. 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.   

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

kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. Az üzemelő fejtő- és 

rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére figyelmet kell fordítani.  

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

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. 

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

nagyjavítása tilos, az csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet 

végezhető. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca felett 

végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön. 

1.5. A gépek üzemanyaggal történő feltöltése kizárólag kármentő tálcák alkalmazásával történhet, 

vagy az erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen. 

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

védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

1.7. Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket azonnal meg kell szüntetni. 

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

alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén az üzemi kárelhárítási 

tervet 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.  

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. 
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1.11. 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. 

1.12. A bányászati tevékenységet a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott üzemi kárelhárítási 

tervben foglaltak figyelembevételével kell végezni. 

1.13. Az üzemi kárelhárítási tervet a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni, és azt legkésőbb az 

üzemelés megkezdését követő 60 napon belül meg kell küldeni jóváhagyás céljából a 

Környezetvédelmi Hatósághoz.  

1.14. A kárelhárítási tervet kötelezettnek ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, valamint a 

gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 

napon belül felül kell vizsgálnia, és az aktualizált tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a 

Környezetvédelmi Hatósághoz. 

 

2. Levegőtisztaság-védelem: 

2.1. 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. 

2.2. Az üzemi szállítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy 

szélsebesség) a porképződés megakadályozására locsolni kell, a járművek sebességét a nem 

pormentesített utakon csökkenteni kell 5 km/óra értékre. 

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

gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. 

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

légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. 

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

gyártása során vízpermetezéssel kell csökkenteni a diffúz por képződést. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

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

porleválasztóval rendelkezik. 

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

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

rendelet 1. mellékletében foglalt egészségügyi határértékeket. 

2.11. 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.  

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

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 

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

elégetése szigorúan tilos! 

2.14. A bánya levegőtisztaság-védelmi engedélyében bekövetkező változás esetén az engedély 

módosítása, valamint az OKIR rendszerbe történő átvezetése szükséges.  
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3. Zaj- és rezgésvédelem: 

3.1. 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) bekezdés 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. 

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

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

bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.  

3.3. A szállítási tevékenység során be kell tartani a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. mellékletében 

meghatározott határértékeket. A kitermelt kőzet szállítását lehetőség szerint a lakott területek 

elkerülésével javasolt megoldani. 

 

4. Hulladékgazdálkodás: 

4.1. 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 1. sz. 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. 

4.2. 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.  

4.3. 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. 

4.4. 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. 

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

4.6. Fenti hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen. 

4.7. A tevékenység során keletkezett települési hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a 

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

rendelet előírásait. 
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Táj- és természetvédelem: 

5.1. A tevékenységeket a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni. A bányászat 

során törekedni kell a védett növények élőhelyeinek elkerülésére, vagy a legkisebb térmértékű 

érintésére. 

5.2. Fák kivágása és cserjeirtás fészkelési időn kívül, augusztus 15. és március 15. között végezhető.  

5.3. A bányában az uhu fészkelésére alkalmas helyeket lehetőség szerint fenn kell tartani. A 

bányaterületen az uhu jelenlétét, fészkelésének megkezdését minden évben a természetvédelmi 

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

helyszínen ellenőrizni szükséges. Az ellenőrzést az Engedélyesnek kell kezdeményeznie a BNPI-

nál. Amennyiben az uhu jelenléte igazolt, a zavartalan költés biztosítása érdekében március 1. és 

június 30. között robbantásos kőzetjövesztés nem folytatható.  

5.4. A bányató vizének leeresztését, a bányató megszüntetését a kétéltűek szaporodási és 

ivadékfejlődési időszakán kívül, július 15. és március 1. között lehet végezni. A leeresztés alatt 

észlelt kétéltűek alkalmas élőhelyre történő áttelepítését meg kell kísérelni és a lehetőségekhez 

mérten, minél nagyobb egyedszámmal el kell végezni. A bányató leeresztésének megkezdése 

előtt az Engedélyesnek értesítenie kell a BNPI-t szakmai egyeztetés céljából, a leeresztés 

időszakában a BNPI szakembereinek jelenlétét biztosítani kell. 

5.5. A bányató leeresztését olyan módon kell elvégezni (pl. megfelelő méretű halrács alkalmazásával), 

hogy a tóban élő inváziós halfajok (pl. törpeharcsa) és esetlegesen előforduló más idegenhonos 

fajok élővízfolyásba még közvetett módon se kerüljenek ki.  

5.6. 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 1. 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.  

5.7. A bányatelek területén (pl. az átmeneti csapadékvíz-tározóban, vagy műszaki és bányabiztonsági 

feltételek érvényesítése mellett más területen) a kétéltűek szaporodásához állandó vízborítású 

területet továbbra is biztosítani szükséges, a bányászati technológiai és biztonsági feltételek 

teljesülésére is tekintettel. A helyszín kiválasztásába a BNPI szakembereit be kell vonni.  

5.8. Kültéri megvilágításnál az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és 

színhőmérsékletű fényforrásokat ajánlott alkalmazni. Ajánlott a legfeljebb 2500 K 

színhőmérsékletű fényforrások használata és hogy a fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 

25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban. A fényt kizárólag a 

megvilágítandó területre kell irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz 

nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.  

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

5.10. A rekultiváció során tájba illő, az eredeti morfológiai jelleget követő felszíni formák létrehozására 

kell törekedni.  

5.11. Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő 

növényekből kell válogatni. 

5.12. A bányatelken belül – kiemelten a bolygatott felszíneken – az inváziós és allergén növényfajok (pl. 

parlagfű, kanadai aranyvessző stb.) megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőleg 

kaszálással meg kell akadályozni. Az özönnövények kaszálását – további területek 

megfertőzésének elkerülése érdekében – a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt 
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szükséges elvégezni. Ennek megfelelően az özönnövényekkel erősen fertőzött szakaszokon a 

kaszálási munkákat július, augusztus hónapra kell időzíteni. 

5.13. A bányatelek területén található inváziós mirigyes bálványfa egyedek vegyszeres irtását el kell 

végezni a szomszédos Natura 2000 terület jelölő élőhelyei megfertőződésének elkerülése 

érdekében. Törekedni kell az egyéb fásszárú inváziós növények (pl. akác és zöld juhar) 

terjedésének megakadályozására, visszaszorításra.  

5.14. 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. Az 

egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és hatóságomnak meg kell küldeni. 

 

5. Nyilvántartási, adatszolgáltatási és mérési kötelezettségek: 

6.1. A telephelyen üzemelő légszennyező 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. 

6.2. 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. 

 

b.) Közegészségügyi hatáskörben: 

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.  

 

c.) Erdészeti hatáskörben: 

Az Egerbakta SZE 1 szabadrendelkezésű erdő terület földhasználója az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 11. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján köteles az erdészeti hatóság felé a tervezett teljes vagy részleges fakitermelés megkezdését 

legalább 21 nappal megelőzően bejelenteni, és az így bejelentett fakitermelés végrehajtását az Evt. 

11. § (4) bekezdése szerint, annak befejezését követő 30 napon belül is bejelenteni. Mindkét 

bejelentést a Nemzeti Földügyi Központ honlapjáról (www.nfk.gov.hu) letölthető nyomtatványokon 

kell megtenni. 

Az erdészeti hatóság a szabadrendelkezésű erdőt törli az Adattárból az Evt. 11. § (6) bekezdésének 

rendelkezése szerint, ha az, az Evt. 6. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek már nem felel meg. 
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B.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a 35500/4107/2020. 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 bányató leengedése csak érvényes és jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában, az 

engedélyben foglaltak szerint valósítható meg.  

3. Csapadékos időjárás esetén a leeresztést szüneteltetni kell, a leeresztés során biztosítani kell a 

szabályozott, kártétel nélküli vízelvezetést. 

4. A tervezett munkákat úgy kell végrehajtani, hogy a bányató alján lerakódott iszap, hordalék az 

árokrendszerbe, majd a Laskó patakba ne juthasson be. 

5. A leeresztés után el kell végeztetni a bányató alján visszamaradó iszap laboratóriumi vizsgálatát, 

amelynek eredménye alapján kell meghatározni – a bányaművelés Műszaki Üzemi Tervében – 

további kezelésének (elhelyezésének, hasznosításának) tervezett módját, továbbá meg kell adni 

mennyiségét. 

6. A Laskó-patakba vezetett vizek minőségének ki kell elégíteniük a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 

2. számú mellékletében a „szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, 

vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott” 4. általános védettségi kategóriára 

előírt befogadói értékeket. 

7. A bányászati tevékenység megkezdéséig kell kialakítani a bányaudvar területének és az üzemi 

területnek a külső területekről lefolyó csapadékkal szembeni védelmét biztosító körbevezető 

övárkot, amely megakadályozza a csapadékvíz bányaudvarra történő bejutását. 

8. Az övárok kialakításához, bányászat előkészítéséhez szükséges vízimunkák elvégzése, a bánya 

művelése során szükségessé váló folyamatos külvízvédelem, víztelenítés és csapadékvíz 

elvezetés külön vízjogi engedély alapján végezhető, érvényes és jogerős vízjogi engedély 

bírtokában kezdhető meg. 

9. A bányabeli létesítményeket, tárolókat, gépeket úgy kell elhelyezni, hogy a bányaudvar 

csapadékvízzel történő esetleges elöntése esetén se kerüljenek víz alá, onnan szennyezőanyag 

ne juthasson az területről elfolyó csapadékvízbe. 

10. 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. 

11. A gépek mosatása a bánya területen belül tilos. 

12. A gépek 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. 

13. A bányaterületen zárt tartályos mobil WC-t kell telepíteni. 

14. A keletkező kommunális szennyvizek zárt rendszerű (tartályos) összegyűjtéséről, s annak 

engedélyezett leürítő-helyre történő rendszeres elszállításáról gondoskodni kell. A tartály 

vízzáróságának időszakos ellenőrzéséről gondoskodni kell. 
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15. Szennyezés esetén, jóváhagyott, aktualizált üzemi kárelhárítási tervnek megfelelően 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. 

16. 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. 

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

rekultivációját. 

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

tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések nem 

maradhatnak vissza. 

19. A bányászati, tájrendezési tevékenységeket követően, annak lezárásaként, a kialakuló bányató 

vízminőségét dokumentálni kell. 

20. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII.23.) 

Korm. rendelet (továbbiakban R.) 3. § (1) bek. szerint a bányató fenntartásának, hasznosításának 

engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlan tulajdonosának- a bányabezárással érintett 

ingatlan tulajdonosának – a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó 

bányahatósági határozat közzétételét követő egy éven belül a vízügyi hatóságtól vízjogi 

üzemeltetési engedélyt kell kérnie. 

 

C.) A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36000/1229-1/2020.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a környezetvédelmi működési engedély megadásához kikötések nélkül hozzájárult. 

 

IV.  Jelen eljárás 600 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely Engedélyest terheli és általa 

befizetésre került. 

 

V. Egyéb rendelkezések, jogkövetkezmények: 

1. 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. 

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 

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, 
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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 a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz 

eleget, a környezetvédelmi hatóság ugyanezen jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy a 

környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt a tevékenység környezetre való 

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

 

VI. 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 vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (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: 

A Colas-Északkő Bányászati Kft. (3915 Tarcal, Malom u. 10.) részére az „Egerbakta I. - diabáz” védnevű 

bányatelken folytatott tevékenységre vonatkozóan az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10307-23/2008. számon környezetvédelmi engedélyt adott, 

mely engedély jogerőre emelkedéstől számított 15 évig, azaz 2023. szeptember 30-ig érvényes. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya BO/15/1508-

5/2019. számú határozatával az „Egerbakta I. – diabáz” védnevű bányatelken alapuló bányászati jog 

átruházásra került a Colas Északkő Bányászati Kft.-ről a ZEKKO INVEST Zrt-re. 

A ZEKKO INVEST Zrt. 2020. április 2-án a Környezetvédelmi Hatóságoz elektronikus úton benyújtott 

kérelmében a környezetvédelmi engedély módosítását és a környezetvédelmi engedély időbeli 

hatályának meghosszabbítását kérte. Kérelme alapján 2020. április 3. napján tárgyi tevékenységre 

vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

 

Az engedélyezett tevékenység a Khvr. 3. sz. melléklet 19. pontja alapján [Egyéb bányászat (amennyiben 

nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet - 

méretmegkötés nélkül], a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 
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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.” 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás 

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

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

a tényállás tisztázása szükséges. Erre való tekintettel az Ákr. 41.§ (2) bekezdése értelmében, 

HE/KVO/0055-2/2020. számon függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43.§ -ban meghatározott 

jogszabályi tartalommal. 

 

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

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

továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. Ezzel egyidejűleg a Khvr. 8. § (2) 

bekezdés alapján közzététel céljából a kérelmi dokumentációt és a közleményt megküldtem a 

tevékenység telepítési helye szerint illetékes Egerbakta Községi Önkormányzat Jegyzőjének. 

 

Közmeghallgatás megtartására a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, 

településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági 

eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020 ( IV. 22. ) Korm. rendelet 4. § szabályainak 

megfelelően került sor. A közlemény megjelenését követően az eljárás során a tervezett beruházással 

kapcsolatban a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. 

 

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

hogy az a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás 

módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII.4.) 

KTM rendelet ( a továbbiakban: KTM rendelet ) 2. számú melléklet 1.1. pontja alapján hiányos, ezért a 

HE/KVO/00055-13/2020. számú végzésben hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest, melynek a 2020. 

június 11-én megküldött dokumentummal eleget tett. 

 

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) 31.§ (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában foglalt 

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

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend (a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. 

melléklet 9. táblázat 2., 3. és 4. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan megkértem az 

érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

A Khvr. 1.§ (6b) bekezdése alapján a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési 

eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében megkerestem Egerbakta Községi 

http://www.magyarorszag.hu/
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Önkormányzat Jegyzőjét (3321 Egerbakta, Bátori út 12.), hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a 

tevékenység a település helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel összhangban van-e. Továbbá kértem, hogy 

a Khvr. 1.§ (6c) bekezdése értelmében a tervezett tevékenységgel kapcsolatban véleményét adja meg. 

Az eljárás során a szakterületi véleményezés megtörtént, döntésem során vizsgáltam a zajterhelés 

hatásait, zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásaimat a rendelkező rész III. 3. pontjában megtettem. 

 

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

mellett végzett tevékenység a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció 

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

tevékenység folytatásának engedélyezését kizárná. 

 

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján, a beérkezett szakhatósági állásfoglalások és 

szakvélemények figyelembevételével a Zekko Invest Zrt. (Budaörs) részére az „Egerbakta I. - diabáz” 

védnevű bányatelken folytatott tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi működési engedélyt 

megadtam.  

 

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 11. § (1)-(2) bekezdése alapján határoztam meg. 

 

Határozatomat a Kvt. 66.§ (1) a,c, 68.§, 73-79. §-a, a Khvr. 10.§ (4), (5), (5a), a 11. § (3) bekezdésében 

foglaltak, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 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. 

 

Az eljárási költséget a Kérelmező viseli. A hatóságnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, 

hogy az ügyintézési határidőt megtartotta. A függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. 

 

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) bek. 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet 2.§ (1)(2) bekezdése és 3. számú mellékletének 1.1 pontja a 10.1. pont és a 10.3 pont 

figyelembevételével állapítottam meg. 

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

A határozat 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 elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 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. 
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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. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

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

A közzététel napja: 2020. július 16. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

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

 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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