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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

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

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

 

Ügy száma:  HE/KVO/03030/2021. 

Ügy tárgya: a „Recsk VII. – andezit” védnevű bányatelken tervezett tevékenységre vonatkozó környezeti 

hatásvizsgálati eljárás 

Ügyfél: Andezit-Bau Bányászati Kft. (4031 Debrecen, István út 139.) 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Recsk 

A hatásterülettel érintett település: Mátraderecske 

A tevékenységgel érintett helyrajzi számok: Recsk külterület 03/12. 

 

A tevékenység előzményei, jellemzői: 

Az ANDEZIT-BAU Kft. (a továbbiakban: Bányavállalkozó) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § 

és 22. §, valamint annak végrehajtásáról szóló 203/1998. sz. kormányrendelet 6. § alapján jóváhagyott 

kutatási műszaki üzemi terv-vel rendelkezik, melyet a Borsod-Abaúj-Zempén Megyei Kormányhivatal, 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály, Bányászati Osztálya 

(továbbiakban: Bányahatóság) BO/15/1200-15/2020. számú határozatával hagyott jóvá. 

Bányavállalkozó a bányatelken bányászati tevékenységet kíván végezni, ezért meghatalmazottja útján 

környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett a Környezetvédelmi Hatóságnál. 

 

A tervezett bányaterület egy ingatlanra (Recsk-külterület 03/12 hrsz.) terjed ki, területe: 55 ha 8337 m
2
 . 

A tervezett bányatelek: 

- Területe: 55 ha 8337 m
2
 

- Fedőlap: +297,50 mBf. 

- Alaplap: +150,00 mBf. 

A tervezett maximális nyersanyag kitermelés: 285.000 m
3
 / év (800.000 t/év). 

A bányatelek teljes ásványvagyonát – figyelembe véve a kitermelési mennyiséget és a piaci igényeket 

(amely nagyon változó lehet) – kb. 40 év alatt tervezik kibányászni. A bánya évente maximális kapacitású 

kitermeléskor 250 munkanapon heti 5 üzemnappal napi 8 órában fog üzemelni. Bányászati kőkitermelés 

(jövesztés) robbantással történik, évi 10 robbantás tervezett a kívánt mennyiségek kitermelésére. 
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A bányaművelés során a következő tevékenységeket végzik: 

- Letakarítás, meddő letakarítás: Humuszos feltalaj nincs a fejtésre tervezett területen, ezért 

humuszdepónia kialakítása nem szükséges. A változó vastagságú fedőmeddő tolólapos munkagéppel 

történő eltávolítását követően a bányatelek peremére kerül a tájrendezésig. 

- Robbantás: A kőzetjövesztés nagyoszlopos fúrólyukas sorozatrobbantással legfeljebb 10 alkalommal 

évente. 

- Aprítás, őrlemény gyártás: A bányaudvaron belül a túl méretes kőtömböket másodlagosan törik. A 

nyerstermelvényt, félkész terméket ideiglenesen a bányaudvar területén depózzák, vagy a felállított 

mobil törőberendezésre szállítják és aprítják, 8 frakcióra elkülönített végtermékké. 

- Készletezés: Frakciónként elkülönített zúzottkő depóniák kialakítása a bányaudvarban. 

 

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

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

szállítás esetén 25 tonnás tehergépjárműveket feltételezve a bányából kifelé irányuló forgalom maximum 7 

tehergépjármű naponta. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. augusztus 18. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 105 nap 

 

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

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

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 (36) 795-148 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Ügyfél meghatalmazottjaként eljáró FTV Zrt., mint Kérelmező az általa készített környezeti hatástanulmány 

egyidejű benyújtásával környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kérte. 

 

A Khvr. 7. § (1) bekezdése szerint: „A környezeti hatásvizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság a 

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

előzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során adott véleményre, továbbá a 2/A. §-ban 

meghatározott esetben az eljárás felfüggesztéséről szóló végzésben foglaltakra figyelemmel készített - 

környezeti hatástanulmányt.” 

 

A Khvr. 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján a tervezett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi 

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

önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) a) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] 

hatálya alá tartozik, ezért környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

A fentiek alapján a környezetvédelmi hatóság előtt 2021. augusztus 18. napján környezeti hatásvizsgálati 

eljárás indult. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

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

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 
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lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 

napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel 

időtartama legalább 30 nap. 

 

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

önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/003030/2021. számon.  

 

A Környezetvédelmi Hatóság a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási 

tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdés alapján 

közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül.  

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Khvr. 9. § (8) bekezdése értelmében Környezetvédelmi 

Hatósághoz, vagy az illetékes települési önkormányzat (Mátraszentimre) jegyzőjéhez írásban lehet 

benyújtani, a közhírré tételt követő 30 napon belül. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben észrevételt kíván tenni, abban szerepeltesse nevét és jelölje meg 

milyen minőségben (mely település lakosaként, szervezet képviselőjeként) teszi fel kérdését. Kizárólag az 

eljárás tárgyát képező üggyel összefüggésben lehet kérdéseket, észrevételek tenni. Szükség esetén az 

érintett hatóságok, szakhatóságok, illetve az Ügyfél is bevonásra kerül. 

 

A közmeghallgatás nyilvánosságának biztosítása a kérdések, észrevételek és a válaszok honlapon történő 

közzétételével valósul meg. 

 

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

tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. augusztus 25. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 

 

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

		2021-08-25T16:14:08+0200
	SD-DSS Signature id-e8acc17522b3a728e8aca3eebf9ac75e


		2021-08-25T16:14:08+0200
	SD-DSS Signature id-e8acc17522b3a728e8aca3eebf9ac75e




