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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 
3300 Eger, Szövetkezet u. 4. szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145  

E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

 

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 d) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati 

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

(Khvr.) 5. § (6) 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/00052/2021. (HE/KVO/01853/2020.) 

 

Az ügy tárgya: A „Recsk VI.- andezit” védnevű bánya létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 

eljárás lezárása 

 

Az ügyfél neve: Searching4Good Kft. (4495 Döge, Kossuth Lajos u. 179.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal fenti 

tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/00052-18/2021. (HE/KVO/01853/2020.) 

számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

  

I. Searching4Good Kft. (4495 Döge, Kossuth Lajos u. 179., a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából eljáró 

FTV Zrt. (1092 Budapest, Knézits u. 12., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, a „Recsk VI.- 

andezit” védnevű bánya létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást 

 

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

 

hogy a bánya létesítéséből vízvédelmi és vízgazdálkodási  szempontból jelentős környezeti hatások 

származhatnak, ezért az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett, „Recsk VI.- andezit” 

védnevű bánya létesítéséhez környezetvédelmi szempontból  

 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása szükséges. 
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II. A „Recsk VI.- andezit” védnevű bánya létesítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati 

dokumentációt (környezeti hatástanulmányt) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

Khvr.) 6. számú mellékletében foglalt tartalmi és tematikai követelményeknek megfelelően kell 

összeállítani. A környezeti hatástanulmány egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő 

részszakterületeken - a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről 

szóló jogszabály alapján - szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. A hatásterület 

meghatározásánál a Khvr. 7. számú mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni.  A kérelmet és az 

engedélyezési dokumentációt elektronikus úton kell benyújtani a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság). 

Tájékoztatom, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárásra vonatkozó szabályokat a Khvr. 6-16. § 

tartalmazza. 

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/369-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy 

a hatáskörébe tartozó szakkérdés elbírálásához környezeti hatásvizsgálat kiírását tartja szükségesnek. 

A Khvr. 6. számú mellékletben foglalt tartalmi követelményeken túlmenően a környezeti hatásvizsgálati 

dokumentációknak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

1. A terület vízföldtani ismertetése, ez alapján – a tervezett technológia, a bányászati tevékenységhez 

szükséges infrastruktúra, bányászati létesítmények ismertetésével – a felszín alatti vízkészletre 

gyakorolt várható hatások ismertetése, a szükséges vízvédelmi intézkedések meghatározása. 

2. Ismertetni kell, lesz-e szennyvíz keletkezésével járó infrastrukturális létesítmény (pl. őrbódé, 

melegedő, stb.), amennyiben igen, ennek gyűjtési, elhelyezési módja. 

3. A csapadékvíz elvezetés tervezett módja. 

4. A felszíni vizek ismertetésénél ki kell térni tervezett bánya alatt húzódó Balla patak ismertetésére, 

vizsgálni kell, hogy a tervezett tevékenységnek a vízfolyás közelségére és a morfológiai viszonyokra 

tekintettel lesz-e, lehet-e hatása a Balla patakra (csapadékvíz lefolyás, bevezetés). 

5. Csatolni kell, a bányából történő haszonanyag kiszállítását jelölő szállítási útvonalat feltüntető 

átnézetes térképet. Ez alapján kell vizsgálni és ismertetni, hogy a bányából történő termelvény 

kiszállításnak lehet-e vízminőségi hatása a felszín alatti, felszíni alatti vizekre. A kérdés vizsgálata 

nem mellőzhető, mert a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció 12. oldala kiszállítási útvonalként 

a Recsk 04, 05. hrsz-ú területet is megjelöli, amely közvetlenül a Balla patak mellett halad. 

 

IV. A környezethasználó jelen határozat véglegessé válását követő 2 éven belül kérheti a környezetvédelmi 

engedélyt, mely határidőt a környezetvédelmi hatóság kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel 

meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges 

változás. 

 

V. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Recski Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3245 Recsk, Kossuth Lajos u. 165.) és a feltételezhetően érintett 

Mátraderecske Község Önkormányzat Jegyzőjének (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) azzal, hogy 

a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és 

helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 

napon belül tájékoztatni kell. 
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VI. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az Ügyfél által befizetésre került. 

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni 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. 

 

Indokolás kivonata:  

Kérelmező 2020. december 23. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében a Környezetvédelmi 

Hatóságnál előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) 

bekezdése alapján 2020. december 24. napján eljárás indult. 

 

A kérelemben tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú 

melléklet 19. pontja [Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az 

önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet] hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság 

előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes 

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVTO/01853-2/2020. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/01853/2020. számon folyamatban lévő előzetes vizsgálati 

eljárásban a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és a teljes 

eljárás ügyintézési határideje: 2021. 02. 06. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján megküldtem a kérelmet, az 

előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre, továbbá a közleményt a tevékenységgel feltételezhetősen érintett település 

jegyzőjének közhírré tételre. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

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

honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

 

http://www.magyarorszag.hu/


 

 

4 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. számú mellékletének 

35. pontja alapján megállapított 250 000,- Ft (azaz kettőszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási 

díjat a HE/KVO/01853-5/2020. számon kiadott hiánypótlási felhívásra tekintettel 2021. január 4-én 

megfizette.  

 

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 a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4. és 6 pontjaiban 

ismertetett szakkérdéseket, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

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 

Recski Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, mint a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjét.  

 

Recski Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a tárgyi tevékenységgel kapcsolatos 

közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

 

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

sem az érintett településekhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal környezeti hatásvizsgálat lefolytatását hulladékgazdálkodási, 

levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, közegészségügyi, kulturális 

örökségvédelmi, erdészeti szempontból nem tartja indokoltnak. 

 

Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/369-1/2021.ált számú szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a 

hatáskörébe tartozó szakkérdés elbírálásához környezeti hatásvizsgálat kiírását tartja 

szükségesnek. 

 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével a „Recsk VI.- andezit” védnevű bánya létesítésére vonatkozóan a Khvr. 5. § (2) 

bekezdés aa) pontjában foglaltak szerint eljárva környezeti hatásvizsgálat lefolytatását írtam elő. 

 

A benyújtandó engedélykérelem formai és tartalmi követelményeire vonatkozóan jelen határozat  

II. és III. pontjában rendelkeztem. 
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 A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), aa) 

pontjai alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

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

 

A környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

 

Az Ákr. 124. §-a, valamint 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 szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 35. 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 Ügyfél viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

 

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. február 3. 

 

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

eljárásban részt vett önkormányzat 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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