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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó  

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma: HE/KVO/01853/2020. 

 

Kérelmező: Searching4Good Kft. (4495 Döge, Kossuth Lajos u. 179.) 

 

Ügy tárgya: a „Recsk VI.- andezit” védnevű bánya létesítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás 

 

A tervezett tevékenység ismertetése: 

A tervezett bányászati tevékenység célja a területen fellelhető andezit kitermelése. 

A bányászati tevékenység a Recsk 03/12 hrsz-ú ingatlant g (kivett kőbánya-Kb) és d (erdő-Ev) 

alrészletét érinti.  

A bányászati tevékenységgel igénybe vett terület nagysága: 5989 m
2
 

A tervezett maximális kitermelési kapacitás: 100.000 m
3 

A bányatelek sarokponti koordinátái: 

Sarokpont 
száma X (m) Y(m) Z(m) 

1 288 936,0 728 257,5 204,2 

2 288 961,5 728 253,0 227,5 

3 288 967,0 728 243,0 227,5 

4 288 972,0 728 248,0 230,0 

5 288 977,0 728 257,0 235,0 

6 288 980,5 728 268,0 240,0 

7 289 013,0 728 302,0 264,8 

8 288 978,0 728 361,5 232,6 

9 288 916,5 728307,5 220,8 

10 288 911,0 728 297,0 215,8 

11 288 917,5 728 288,0 204,8 

12 288 940,0 728 271,5 204,6 

 

Tervezett létesítmények:  

 Sorompó (bejáratnál),  

 Időleges készletterek (Műszaki Üzemi Terv /MÜT/ szerinti helyen),  

 Időleges védőtöltések, humusz és meddő depóniák (MÜT szerinti helyen).  

Tervezett technológiai lépések: 
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 Letakarítás: A fedőréteg eltávolításra, majd a bányatelek szélén tárolásra kerül. A deponálás 

ideiglenes, mivel a rekultiváció során felhasználásra kerül. 

 Termelés: A bányában két szint kerül kialakításra. A jövesztés kőzetrobbantással történik. A 

lejövesztett haszonanyag közvetlenül szállítójárműre vagy a mobil törő osztályozóra kerül 

felrakásra. Az osztályozott végterméket a bányaudvaron belül tárolják.  

 Rakodás: A bányán belüli anyagmozgatás kizárólag homlokrakodó géppel történik. A 

tehergépjárművel kijelölt útvonalon , max. 10 km/óra sebességgel, a bányafaltól legalább 10 

m távolságra közlekedhetnek.  

 Szállítás: A leponyvázott rakomány a Recsk 04 hrsz-ú ingatlanon, illetve 05 hrsz-ú 

önkormányzati úton keresztül kerül ki az országos úthálózatra és a vevők szerinti rendeltetési 

helyére.  

 Meddőanyag elhelyezés: A letakarítás során keletkezett termőtalajt a talajdepóba, a meddőt 

átmenetileg meddőhányóra helyezik, majd a meddőt a rekultiváció során visszatöltik. A 

kitermelt termőtalajból építik meg a bányatelek határvonalán a védőtöltést. 

 Rekultiváció 

 

A termelés, rakodás ás szállítás egy műszakban, napfelkelte ás naplemente között, történik. A 

munkavégzés heti 5 napon át folyik. 

 

Teher- és személyszállítás nagyságrendje:  

Típus Mennyiség [db/nap] Magyarázat 

Tehergépjármű (homlokrakodó) 0 Nyersanyagszállítás 

Nyerges vontató 15 Nyersanyagszállítás 

Személygépkocsi 4 Dolgozók illetve ügyfelek gépjárművei 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Recsk  

A feltételezhetően érintett település: Mátraderecske 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. december 24. 

 

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 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: Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 36 795-153  

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A kérelemben tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklet 19. pontja [Egyéb bányászat 

(amennyiben nem tartozik az1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó 

üzemet]  hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 
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A Searching4Good Kft. (4495 Döge, Kossuth Lajos u. 179.) megbízásából eljáró FTV Zrt. (1092 

Budapest, Knézits u. 12.) 2020. december 23. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati 

eljárást kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2020. december 24. napján eljárás 

indult. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül 

közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

 

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

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a Heves Megyei 

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/01853/2020. számon.  

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. 

2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes 

vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési 

helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közzétételének érdekében. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének 

figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős 

környezeti hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről. 

- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a 

tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, 

melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható, 

- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, 

azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, 

építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, 

és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság 

döntéséig meg kell szüntetni; 

4.  Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
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rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát 

meghatározó előírások figyelembevételével írja elő. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. december 30. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 


		2020-12-30T09:02:47+0100
	SD-DSS Signature id-48c9dd47568d757601835271c4596772


		2020-12-30T09:02:47+0100
	SD-DSS Signature id-48c9dd47568d757601835271c4596772




