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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. (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 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 (a továbbiakban: 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/01347/2022.  

 

Az ügy tárgya: A MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. által az „Abasár I. - andezit” védnevű 

bányatelken folytatott tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi működési engedély 

 

Kérelmező: HATÁS-KÖR 2000 Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) 

Engedélyes: MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy út 20.) 

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott, környezetvédelmi működési engedély kiadására irányuló 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást a HE/KVO/01347-22/2022. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

I. A MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy út 20.) megbízásából eljáró 

HATÁS-KÖR 2000 Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a 

Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, az „Abasár I. - andezit” 

védnevű bányatelken folytatott tevékenységre vonatkozó  

 

környezetvédelmi felülvizsgálatot 

 

a Kérelmező által 2022. májusi keltezéssel készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentációban foglaltak alapján 

 

jóváhagyom, 

és egyidejűleg a MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. (KÜJ:100530595; a továbbiakban: 

Engedélyes) részére a „Abasár I. - andezit” védnevű bányatelken folytatott tevékenység  

(KTJ: 101800595) végzéséhez a 
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környezetvédelmi működési engedélyt 

a határozat rendelkező részének IV. pontjában felsorolt előírások betartása mellett 

2032. augusztus 31-ig 

megadom. 

Engedélyezett kitermelési kapacitás: 800.000 t/év andezit 

II. Engedélyezett tevékenység ismertetése a benyújtott dokumentációban foglaltak alapján: 

 

a) Az engedélyes adatai: 

Neve:  MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. 

Székhelye:   2045 Törökbálint, Torbágy út 20. 

Fióktelep:   3261 Abasár, külterület 071/2 hrsz. 

KÜJ szám:   100530595 

Adószám:   12154072-2-13 

Cégjegyzékszám:   13-09-109706 

KSH szám:  12154072-4211-113-13 

TEÁOR szám:  0811’08 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata 

 

b) A bányatelek adatai: 

Megnevezése:  „Abasár I. - andezit”  

KTJ száma:   101800595 

Területe:    267,6 ha (bányatelek nagysága) 

Üzemi terület:  25,5 ha (tényleges bányászati tevékenységgel érintett terület nagysága) 

Alaplap szintje:  +194 mBf 

Fedőlap szintje:  +445 mBf 

 

Bányatelek által érintett helyrajzi számok:   

Abasár 053, 054, 055, 057, 067, 069, 071/2, 071/3 

 

Elhelyezkedés: Az „Abasár I.-andezit” bánya Heves megyében, Abasár külterületének K – ÉK-i részén 

helyezkedik el. A bányatelek határa a legközelebbi lakott területtől (Markaz) 400 m-re Ny-i irányban 

húzódik. Megközelíthető a 2416-os útról lehajtva egy közel 400 m hosszúságú úton. A bányatelek 

nagysága 267,6 ha, az üzemi terület - ahol a tényleges bányászati tevékenység zajlik - nagysága ~25,5 

ha. 

A bányatelekkel fedett ingatlanok közül a 071/2 hrsz.-ú ingatlanon Engedélyes, mint a bányászati jog 

jogosultja, az engedélyezett bányászati tevékenységeket az elkövetkező 10 évben ezen az ingatlanon 

végzi majd. 
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A bányatelek lehatárolása EOV –rendszerben:  

Pont jele X (m) Y (m) Z (m) Pont jele X (m) Y (m) Z (m) 

1. 247 807.52 

 

724 799.51 218.72 15. 277 756.25 724 171.60 378.35 

2. 274 887.44 724 799.51 221.92 16. 277 732.08 723 745.64 445.00 

3. 274 955.62 724 760.48 223.14 17. 276 447.11 723 161.25 312.76 

4. 275 257.64 724 681.27 235.85 18. 276 457.64 723 248.83 302.45 

5. 276 087.28 724 406.19 280.43 19. 276 375.69 723 231.27 296.38 

6. 276 116.83 724 372.21 283.14 20. 276 395.72 723 430.41 295.43 

7. 276 150.50 724 379.65 286.93 21. 276 216.27 723 539.28 283.75 

8. 

 

276 367.41 724 287.60 293.86 22. 275 423.68 723 430.00 257.31 

9. 276 541.24 724 252.36 302.12 23. 274 964.85 723 309.68 223.54 

10. 276 719.81 724 180.67 313.84 24. 275 076.20 723 816.42 231.64 

11. 277 043.62 723 998.46 319.17 25. 274 807.27 723 846.84 222.16 

12. 277 040.11 723 946.01 335.91 26. 274 839.63 724 023.66 223.05 

13. 277 169.24 723 924.85 342.35 27. 274 500.38 724 188.41 212.10 

14. 277 441.28 723 964.48 351.97 28. 274 515.63 724 213.65 213.65 

 

Az engedélyezett, termeléssel érintett terület sarokponti koordinátái 

 

Sorszám EOV X EOV Y 

1 275 131 724 714 

2 275 045 724 330 

3 275 570 724 578 

4 275 535 724 211 

 

A terület ásványvagyona a 2022. január 1-ei ásványvagyon mérleg (m
3
) szerint a következő: 

Minősítési és ismeretességi megosztás Ásványvagyon mennyiség m
3
 

Földtani vagyon (összesen) 16 412 605 

Pillérben véglegesen lekötött műrevaló vagyon (összesen)   2 875 431 

Kitermelhető vagyon (összesen)   13 537 174 

 

c) A bányatelken folytatott tevékenység a benyújtott dokumentáció alapján: 

A bányaművelés technológiai lépései: 

A telephelyen végzett tevékenység: külszíni andezit bányászat. A terület geológiai adottságaiból 

fakadóan az ásványvagyon külfejtéses technológiával kerül lefejtésre. 

A fejtés előkészítést nem igényel, a bányaudvar, telephely és a termőtalaj depónia kialakítása a tulajdon 

viszonyok miatt az Abasár 071/2 hrsz.-ú ingatlan területén létesült. Állandó épület kialakítása nem 

szükséges. A kitermelt és elszállított anyag nyilvántartása, a tehergépkocsik menetleveleinek 

összesítése egy ideiglenesen telepített lakókonténerben megoldható. 

A termelés egész évben folyamatos. Munkavégzés csak munkanapokon, nappali időszakban tervezett 

2x8 órás műszakban. Igény esetén nyújtott műszakú termelés előfordulhat 
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A bánya kitermelhető ásványvagyona 13.537.174 m
3
 (31.406.244 t), mely a tervezett maximális 

kapacitással 39,2 év alatt kitermelhető. 

Feltárás, meddőletakarítás: 

A termelést műszaki szempontból könnyíti a kedvező meddő-letakarítási arány. A terület jelentős részén 

kis, maximálisan 1 méter vastagságú letakarítással kell számolni. A letakarítást forgóvázas kotróval, 

vagy tolólapos dózerrel célszerű elvégezni. A letakarításnak minimum 20 m-rel kell megelőznie a 

művelés alatt álló bányafal mindenkori bevágás rézsű élét. A letakarított agyagos, görgeteges feltalaj az 

üzem DNY-i oldalán kialakított depóniára kerül. A depónia magassága nem haladhatja meg a 10 m-t, 

rézsűjének maximális dőlésszöge 40° lehet. 

A termelvény jövesztése: 

A hasznosítható ásványi nyersanyag görgeteges szerkezetű, agyag beágyazódással, lazítás nélkül 

jöveszthető, ebből adódóan a jövesztéshez robbantási művelet nem szükséges. A bányaművelés 

haladási irány D-ről É felé haladó. A művelési szintet úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz a 

bányagödör mélypontján összegyűlhessen. A művelés során a munkarézsű nem haladhatja meg a 70
o
 -

ot, a végrézsű az 50
o
 -ot. 20 méter széles fejtési pásztákat kell kialakítani, a fogási vastagság a kotrógép 

paraméterétől függ, célszerű 4 méteres vastagságot fogni. 

A művelés előrehaladásával több művelési szint alakul ki. A művelési szintek szélessége nem lehet 

kevesebb 20 méternél. A nem művelt rézsű éleknél mindig ki kell alakítani a rendeletben előírt 

védőtöltéseket. Egy művelési szinten csak egy rakodógép dolgozhat. Kerülni kell az egymás fölötti 

szinteken való egyszerre történő jövesztést, rakodást. 

A jövesztést forgóvázas mélyásó szerelvénnyel ellátott hidraulikus kotrógép fogja végezni, amely az 

általa jövesztett készletet közvetlenül rakja az elszállítást végző tehergépkocsikra. 

Törés, osztályozás: 

A bányavállalkozó a kitermelt ásványvagyont mobil törő és osztályozó berendezésekkel kívánja 

feldolgozni. A jövesztett készlet átmeneti depóniában történő tárolása gazdaságtalan, így a 

tehergépkocsik a termelvényt közvetlenül az üzemtérre telepített mobil törő-osztályozó berendezés 

garatjába öntik.  

A feldolgozási technológia az alábbi: 

➢meddőleválasztás (előosztályozás) vibrátorral 50, vagy 80 mm-nél. A meddő leválasztás 

szemnagyság határa a jövesztett görgetegagyag tartalmától és az időjárástól függ. Kedvezőbb 

esetben a kisebb, kedvezőtlenebb esetben a nagyobb rosta lyukméretnél történik az előosztályozás. 

➢egy fázisú törés, osztályozás 

• előtörés pofástörővel, 

• osztályozás. 

Az előosztályozás során képződő 0-50, vagy 0-80 mm szemnagyságú anyag, amely zömében mállott 

andezitet tartalmaz, útpadkák, útalapok kiképzésére és felújítására alkalmas, így ez a termék is 

értékesíthető. 

Termék elszállítás: 

A bányában a lefejtett és osztályozott anyag felrakását homlokrakodó végzi a szállító tehergépkocsikra. 

A bányabeli szállítást Engedélyes végzi saját gépkocsikkal az őrlőosztályozó műhöz, illetve az ideiglenes 

anyagdepóra vagy meddőhányóra. 
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A termék – a különböző frakciójú andezit őrlemény és vegyes anyag - elszállítása a bányából a 2416. 

számú közútig a Engedélyes tulajdonában lévő, kövezett bekötőúton történik. Innen a gépjárművek 80 

%-a (6-7 forduló/óra) a 24145. számú úton és a Mátrai Erőmű útjain halad tovább (annak érdekében, 

hogy a lakott területek kikerülje) a 3-as főút irányába, míg kb. 10-10 %-a Abasár vagy Markaz irányába 

(2-2 teherautó forduló/óra).  

A bányából 800.000 t/év kiszállítás történik, a naponta kiszállítandó mennyiség 3200 t. Ez lebontva napi 

16 órás kiszállításra 200 t/óra mennyiséget jelent. A gépjármű kapacitások (24 t/gépjármű) alapján a napi 

fordulók száma 3.200 t/nap/24 t ~ 133 forduló/nap. A jármű elhaladások száma 266 db, ami órára 

lebontva 8,3 forduló/óra (17 járműelhaladás/óra). 

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

a) Környezetterhelések, igénybevételek: 

Levegőtisztaság-védelem 

Levegőminőség: 

A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota 

A bányatelek Abasár külterületének K – ÉK-i területén fekszik. Abasárt a légszennyezettségi 

agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi 

agglomeráció 10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat zóna levegőminőségi 

csoportba sorolja. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) domoszlói állomásán 2020-ban 

mért légszennyezőanyagok (NO2) 24 órás átlagértékei alapján a vizsgált terület levegőminősége jónak 

mondható. 

A tevékenységből eredő környezetterhelés és – igénybevétel jellege 

A bányászat során a levegőminőséget befolyásoló hatótényezők az alábbiak: 

- Gépi jövesztés, fedő- és haszonanyag dózerolása: porképződés, munkagépek 

légszennyezőanyag kibocsátása 

- Törés-osztályozás: porképződés 

- Rakodás, szállítás: a felrakott anyag aprózódásból adódó porszennyezés, rakodógép és 

szállító jármű légszennyezőanyag kibocsátása 

A bányaművelésnél alkalmazott technológia légszennyezése 

Diffúz források okozta légszennyezése: 

A bányatelken 2 db diffúz forrás a D1 Depónia és D2 Szállítási útvonal található, 

Diffúz forrás 
jele 

Megnevezése 
Területe 

(m
2
) 

Kibocsátott 
légszennyező 
komponens 

EOV (súlyponti jellemző) X; Y 

D1 Depónia 6000 
Szálló por 

(PM10) 

724 409, 274 964 

724 329, 274 961 

724 314, 275 046 

724 343, 275 048 

724 350, 275 064 

724 345, 275 104 

724 398, 275 114 
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Diffúz forrás 
jele 

Megnevezése 
Területe 

(m
2
) 

Kibocsátott 
légszennyező 
komponens 

EOV (súlyponti jellemző) X; Y 

D2 
Szállítási 
útvonal 

3000 
Szálló por 

(PM10) 

724 653, 274 736 

724 489, 275 064 

724 496, 275 068 

724 663, 274 733 

 

A diffúz források jellemzően ülepedő és nem ülepedő port bocsátanak ki a környezetbe 

légszennyezőként. A dokumentációban bemutatott emissziós számítások alapján elmondható, hogy a 

kibocsátások megelőzését, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások 

(rendszeres karbantartás, útburkolat és nyersanyag nedvesítés) alkalmazásával a kibocsátások 

csökkenthetőek. 

 

Bányagépek emissziója: 

 

A kitermeléshez alkalmazott gépek, berendezések használatuk során CH, CO, NOx, SO2 és korom 

légszennyezőanyagok kerülnek a légkörbe. A termelést és rakodást végző gépeket meghajtó diesel-

motorokat pontforrásként, a szállító járműveket vonal forrásként vették figyelembe a transzmissziós 

számítások során. A dokumentációba bemutatásra került a kitermelő és rakodó gépek fajlagos 

szennyezőanyag kibocsátása, valamint a levegőszennyezés a gépektől mért távolság függvényében. A 

maximális immissziók a gépektől, illetve az út tengelyétől 10 – 60 méter távolságban alakulnak ki, és 

viszonylag kis távolságon belül egészen kicsi értékre csökkennek le.  

 

Szállítás okozta légszennyezés: 

 

A dokumentációban elemzésre került a termék elszállításából adódó szállítási forgalom. 

A termék elszállítása a bányából a 2416. számú közútig az Engedélyes tulajdonában lévő kövezett 

bekötőúton történik, majd a gépjárművek 80 %-a a 24145. számú úton és a Mátrai Erőmű útjain halad 

tovább a 3-as főút irányába, míg kb. 10-10 %-a Abasár vagy Markaz irányába.  

 

A maximális 800.000 t/év kiszállítást figyelembe véve a napi fordulók száma kb. 133 db. A jármű 

elhaladások száma 266 db, amely kb. 17 járművet jelent óránként.  

 

Az adott szakaszokon a forgalomnövekedés az alábbi: 

 

 
2416. sz. út (5+519-15+995) (Abasáron keresztül) 

Járműkategória Átlagos alapforgalom (j/nap) A szállítással növelt forgalom (j/nap) 

Összesen (I-II.-III.) 1524 1551 

 
24145. sz. út (0+000-6+363) (3-as irányába) 

Összesen (I-II.-III.) 564 778 
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Számítások alapján a gépjárművek fajlagos emissziós adatai légszennyezőanyagonként az alábbi: 

Akusztikai 
Jármű-kategória 

Emisszió [mg/(m*s)] 

Jelenlegi forgalom Megnövelt maximális forgalom 

2416. sz. út (5+519-15+995) (Abasáron keresztül) 

CO CH NO2 SO2 PM10 CO CH NO2 SO2 PM10 

Összesen 
40,96 6,31 19,01 0,69 5,14 42,2 6,41 19,83 0,71 5,36 

(I-II.-III.) 

 
24145. sz. út (0+000-6+363) (3-as irányába) 

Összesen 
17,18 2,74 8,06 0,28 2,22 26,6 3,51 14,51 0,43 3,91 

(I-II.-III.) 

 

Az adatok alapján elmondható, hogy a szállítás nagysága olyan kismértékű az eddigi forgalomhoz 

képest, hogy alig okoz növekedést az emisszióban. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A bányaművelés során a feltárás, meddőletakarítás, az andezit jövesztés, valamint a törés és 

osztályozás tevékenységekből származik zajkibocsátás. A bányában robbantásos jövesztést nem 

alkalmaznak. A számítások alapján határérték feletti zajterhelés nem várható a legközelebbi védendő 

homlokzatok előtt.  

A lefejtett és osztályozott andezitet homlokrakodóval rakják fel a tehergépkocsikra. A termék kiszállítása 

közúton történik, melynek volumene 8,3 forduló/óra, azaz 17 járműelhaladás/óra. 

b) Határérték: 

Levegőtisztaság-védelem 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I.14.) VM rendelet] 1. 

melléklet 1.1.3.1. pont szerinti táblázat 7. pontja alapján betartandó immissziós határérték az alábbi: 

Légszennyező anyag 
Határérték (µg/m

3
) 

órás 
Határérték (µg/m

3
) 

24 órás 
Határérték (µg/m

3
) 

éves 

Szálló por (PM10) - 50 40 

 

c) A tevékenység hatásterülete: 

Levegőtisztaság-védelem 

Diffúz források hatásterülete: 

A D1 diffúz forrás hatásterülete 74 m, a D2 diffúz forrás hatásterülete 82 m szállópor esetén. 

Bányában működő gépek hatásterülete: 

Az NO2 esetében 52 m hatásterület jelölhető ki, míg a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO2 

immissziója a leggyakoribb meteorológiai feltételek mellett sem éri el az 1 órás határérték 10 %-át, így 

ezen a légszennyezők esetén hatásterület nem jelölhető ki. Egészségügyi határérték feletti 

koncentrációk nem alakulnak ki a bányatelken kívül. 

 

 



 

 

 

8 

Szállítás hatásterülete: 

- 2416. sz. út (1+519-15+995): NO2 esetében jelölhető ki hatásterület maximális 

kiszállításnál, mely 29,5 m. 

- 24145. sz. út (0+000-6+363): NO2 esetében jelölhető ki hatásterület maximális 

kiszállításnál, mely 19,5 m. 

 

A számított értékek alapján a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban a kialakuló 

koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől. 

Üzemelési szakasz: 

A különböző technológiai folyamatok alatti légszennyező anyag kibocsátás megjelenik, de a települési 

környezetben a távolságok miatt nem károsodnak a környezeti elemek, a szennyezőanyag kibocsátás 

következményei nem érik el a települést. 

 

Felhagyási szakasz: 

A tevékenység felhagyását követően a légszennyezési hatások megszűnnek. 

Zaj- és rezgésvédelem 

Az üzemelés zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterülete 541 méter, amely érinti Markaz területén a 

Hámán K. utca, a Mikes K. utca, a Hunyadi J. utca, valamint az Ady E. utca egyes lakóházait. 

 

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

1. mellékletében foglalt egészségügyi határértékeket, illetve a 2. mellékletben foglalt tervezési 

irányértéket. 

4. 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.  

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

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 

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

elégetése szigorúan tilos. 

7. 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. rendeletben] meghatározottak szerint a környezetkárosodás 
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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.  

Művelés idejére 

1. Táj- és természetvédelem: 

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

1.2. A beavatkozási terület igénybevételét a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell 

csökkenteni. 

1.3. A bányatelekből bányászattal és kapcsolódó tevékenységgel kizárólag a II. fejezet Az 

engedélyezett, termeléssel érintett terület sarokponti koordinátái c. táblázatban feltüntetett EOV 

koordináták által behatárolt terület vehető igénybe. 

1.4. A Mátrai Tájvédelmi Körzet határától 500 méteres védősávot kell tartani, mely védősávban 

bányászati és mindennemű azzal kapcsolatos egyéb tevékenység folytatása tilos. 

1.5. A Mézes-domb területe nem bányászható. 

1.6. A bányatelek területén haladó két élővízfolyás (Vár-patak és Boros-patak) közti terület nem 

bányászható. 

1.7. A bányatelken áthaladó patakok partvonalától számított 50 méteres védősávban bányászati és 

azzal kapcsolatos tevékenység nem folytatható. 

1.8. A fenti előírás szerint nem bányászható területeken egyéb, a bányászattal kapcsolatos 

tevékenységek sem folytathatók. 

1.9. Tilos a bányatelken lévő patakok medrének bárminemű megváltoztatása. 

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

1.11. A bányászható terület jelenleg növényzettel borított részein a növényzet és a talajfelszín 

eltávolítását vegetációs időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között, kell elvégezni. 

1.12. 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 10 napon belül meg kell 

küldeni. 

1.13. 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 augusztus 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. 

1.14. Az évek alatt stabilizálódott, mocsári és vízi növényzettel borított élőhelyek megszüntetését el kell 

kerülni. 

1.15. A bánya tájrendezését, rekultivációját a működés alatt folyamatosan kell végezni. 
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1.16. A rekultiváció során tájba illő, az eredeti morfológiai jelleget követő felszíni formákat kell 

létrehozni. 

1.17. A bányatelek déli határának teljes hosszában [1. sz. (EOV: 274 807; 724 799) és 27. sz. (EOV: 

274 500; 724 188) pontok közötti szakasz] az Abasár-Markaz közötti műút mellett, „három szintes” 

takarófásítást kell telepíteni a tervidőszak első negyedében. Az út vonalától a bányatelek felé 

haladva a következő szinteket javasolt telepíteni: 

• Cserjeszint: kökény, vörösgyűrűsom, húsos som, galagonya telepíthető, 5 m széles sávban 

hármas kötésben. 

• Alacsony fasor: tatárjuhar, mezei szil, mezei juhar telepíthető, egy sorban, 6 m-es 

tőtávolsággal hármas kötésben. 

• Magas fasor: kislevelű hárs, magyar és magas kőris, csertölgy telepíthető, kettő sorban, 6 

m-es tőtávolsággal hármas kötésben. 

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

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

BNPI-vel. 

1.19. Az üzemelés, bányaművelés során esetlegesen szükséges megvilágítás tervezésénél a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 35. § (1) bekezdés d) pontjának, 

valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontjának előírását figyelembe kell venni. 

1.20. A bányászati és egyéb kapcsolódó tevékenységek végzése során a mesterséges éjszakai kültéri 

megvilágítást a műszakilag indokolható legkisebb térmértékűre szükséges csökkenteni. A 

szükséges világítás kialakításakor az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű 

és színhőmérsékletű fényforrások alkalmazása szükséges. A fényforrások teljes teljesítményük 

legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban. Legfeljebb 2500 K 

színhőmérsékletű fényforrások használata indokolt. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre 

szükséges irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR 

értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény. 

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

parlagfű, kanadai aranyvessző, selyemkóró, gyalogakác, fehér akác, bálványfa) megtelepedését, 

terjedését kaszálással, egyéb mechanikus eszközökkel, vagy vegyszer alkalmazásával meg kell 

akadályozni. Az inváziós növényeket rendszeresen kell irtani. 

1.22. 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). 

1.23. Kizárólag olyan kaszálási módszer alkalmazható, amely lehetőséget biztosít az állatoknak a 

menekülésre, ezért az úgynevezett szűkítő (spirálisan befelé haladó) kaszálási módszer nem 

alkalmazható. 

1.24. 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. 

1.25. A BNPI-vel folytatott minden egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni és a Heves Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Természetvédelmi Osztálynak 8 napon belül meg kell küldeni. 

 

2. Hulladékgazdálkodás: 

2.1. A tevékenység során keletkező hulladékok – a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM 

rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete alapján történő besorolást 
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követő – gyűjtéséről és további kezeléséről (annak átvételére feljogosított szervezet részére 

történő átadással) a vonatkozó, hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni kell. 

2.2. A tevékenység során keletkező hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az 

e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. 

2.3. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységeket a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet] 

előírásai szerint kell végezni. 

2.4. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási 

és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell végezni. 

2.5. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. Amennyiben a 

hulladékot lerakással ártalmatlanítják, akkor a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben [a 

továbbiakban: 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemzést el kell készíteni.  

2.6. Veszélyes hulladék gyűjtésére munkahelyi, vagy amennyiben szükséges üzemi gyűjtőhelyet kell 

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet] 

foglaltaknak megfelelően kialakítani és az üzemeltetés során gondoskodni kell azok megfelelő 

műszaki állapotáról. 

2.7. Üzemi gyűjtőhely üzemeltetésére vonatkozóan a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 17.§ (3) 

bekezdése alapján szabályzatot kell készíteni és azt jóváhagyás céljából a Heves Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztálynak (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) megküldeni. 

Üzemi gyűjtőhely csak a Hulladékgazdálkodási Hatóság jóváhagyását követően üzemeltethető. 

 

3. Levegőtisztaság-védelem: 

3.1. A bányászati, rakodási, 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. 

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

megakadályozására a munkaterületen és az üzemi úton sebesség korlátozást és vízpermetezést 

kell alkalmazni.  

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

gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. 

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

légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. 

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

kell csökkenteni a diffúz porképződést. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. A kiporzás csökkentése érdekében ügyelni kell a folyamatos tájrendezésre. 
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4. Földtani közeg védelem: 

4.1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A bányászati tevékenység végzése során olyan 

technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének 

lehetőségét.   

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

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

rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani.  

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

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. 

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

nagyjavítása tilos. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca 

felett végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön. 

4.5. A gépek üzemanyaggal történő feltöltése kizárólag kármentő tálcák alkalmazásával történhet. 

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

védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

4.7. Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket azonnal meg kell szüntetni. 

5. Zaj- és rezgésvédelem: 

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

5.2. Engedélyesnek zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Környezetvédelmi 

Hatóságtól a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 

18.) KvVM rendelet] 2. számú melléklet szerinti űrlapon a határozat véglegessé válását követő 

30 napon belül. 

5.3. Az üzemelés során a zajkibocsátási határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

5.4. A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi zajforrás területén 

bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás 

üzemeltetője a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles 

bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

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

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

bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

5.6. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani. 

5.7. A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy lehetőség szerint a lakott területeket elkerülje. 

 

Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek 

1. A telephelyen üzemelő D1 Depónia és D2 Szállítási útvonal diffúz források 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. 

 

2. Engedélyesnek zajmérést kell végeznie a határozat véglegessé válásától számított 60 napon 

belül. A méréseket a normál üzemelés alatti rendszeresen (évente legalább tizenkét alkalommal) 

előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotnak megfelelő üzemelés mellett 

kell elvégezni a vonatkozó jogszabályi, illetve szabványi előírásoknak megfelelően. A mérésekről a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
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[a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 5. számú mellékletében foglalt tartalommal 

jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a mérést követő 15 napon belül meg kell küldeni a 

Környezetvédelmi Hatóságnak.  

 

Felhagyás idejére: 

1. A tevékenység befejezését követően a létesítmények bontásából származó, illetve a telephelyen 

tárolt hulladékokat teljes körűen el kell szállíttatni, át kell adni arra engedéllyel rendelkező 

szervezetnek további kezelésre. A telephely felhagyását követően a helyszínen hulladék nem 

maradhat. 

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

3. 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. Meg kell akadályozni annak lehetőségét, hogy a technológiából eredően az emberi egészségre 

kockázatot jelentő anyag, hulladék a talajba, felszín alatti vagy felszíni vizekbe jutva 

közegészségügyi veszélyeztetést, ártalmat okozzon. Az ivóvízminőség megőrzése érdekében a 

tevékenységet a vízbázisok védelmét szem előtt tartva szükséges végezni. 

2. Törekedni kell a környezet- és település-egészségügyi kockázatok elkerülésére, minimalizálására – 

a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, valamint a lakóterületek, lakóterek 

vonatkozásában a zajterhelési határértékek teljesülésére. 

3. A veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel folytatott tevékenységet úgy kell megtervezni és 

végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni szükséges a foglalkozásszerű 

alkalmazásra szolgáló veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával, mely 

dokumentum információi érvényesek a felhasználás, tárolás során.  

4. A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönítetten való gyűjtéséről, 

átadásáról, elszállításáról gondoskodni kell. A települési vegyes hulladék zárható gyűjtőedényben 

gyűjthető. A kiszóródott hulladékot fel kell takarítani. A képződő veszélyes hulladékot az emberi 

egészség veszélyeztetését, károsítását meggátolva, elkülönítetten szükséges gyűjteni.  

 

c.) Talajvédelmi hatáskörben tett előírások: 

1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező 

termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

2. A tevékenység megvalósítása során a kivitelező köteles gondoskodni a humuszos termőréteg 

megmentéséről és hasznosításáról. 

3. A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek 

minőségében kárt ne okozzanak. 

4. A munkálatok során az érintett termőföldeken keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes 

mennyiségét a beruházás kivitelezése során igénybe vett földrészleteken kell felhasználni úgy, hogy 

a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 

métert ne haladja meg. 

5. Amennyiben a mentett humuszos termőréteg ilyen módon történő felhasználására nincs lehetőség, 

a felhasználásra nem kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként, 

vagy termesztő közeg előállítására felhasználható, illetve ezekre a célokra átruházható. 
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6. A helyben felhasználásra nem kerülő humuszos termőtalaj mennyisége után a beruházónak 

talajvédelmi járulékot kell fizetnie, melynek mértékét a humuszgazdálkodási okiratok alapján, a 

talajvédelmi hatóság állapít meg, külön eljárásban. 

7. A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön 

nyilvántartást vezetni. 

8. A földhasználó és a beruházó köteles a talaj védelmével kapcsolatos tevékenysége dokumentumait 

5 évig megőrizni. 

9. Biztosítani kell, hogy a tevékenység során az érintett területről a környező termőföldekre ne 

kerülhessen azok minőségét rontó talajidegen anyag. 

10. Termőföldön, a fenti előírásokon túl, bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, 

vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében, továbbá a vizekben kárt ne 

okozzon. 

11. A termőföld minőségét veszélyeztető tevékenységet és eseményt a talajvédelmi hatóság részére 

haladéktalanul be kell jelenteni. 

12. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. 

  

d.) Földhivatali hatáskörben tett előírás: 

A bányászati tevékenység során figyelemmel kell lenni arra, hogy a környező termőföldekre 

szennyező anyag ne kerüljön, a tevékenység a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági 

hasznosítását nem akadályozhatja. 

B.)  

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

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/5137-1/2022. 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 

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

rekultivációját. 

 

V. Jelen engedélybe a D1 és D2 jelű diffúz légszennyező források levegőtisztaság védelmi engedélyét 

belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. 

A környezetvédelmi működési engedélybe foglalt D1 és D2 jelű diffúz légszennyező forrás 

levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje: 2027. augusztus 31.  

 

VI. Tárgyi tevékenységet az Engedélyes jelen környezetvédelmi működési engedély alapján végezheti. 

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a HE-02/KVTO/04197-2/2018. számú határozattal 

módosított 877-5/2012. 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. 

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. 
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VIII.  A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Abasár Község Önkormányzat 

Jegyzőjének és a Markazi Közös Önkormányzat 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 elektronikus úton benyújtani. 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 az „Abasár I. - andezit” védnevű bányatelken folytatott tevékenységre vonatkozóan a HE-

02/KVTO/04197-2/2018. sz. határozattal módosított 877-5/2012. számú környezetvédelmi működési 

engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2022. szeptember 30-ig érvényes. 

Kérelmező 2022. május 18-án a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmében 

a környezetvédelmi engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

eljárást kezdeményezett, mivel a tevékenység továbbfolytatása tervezett.  

Fentiekre tekintettel, a kérelem alapján 2022. május 19. napján tárgyi tevékenységre vonatkozóan teljes 

körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

A Khvr. 11. §-a szerint: 

„ (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. 1. számú melléklet 10. a) pontja [Egyéb bányászat (kivéve az önállóan 

létesített ásványfeldolgozó üzemet) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] hatálya alá 

tartozik. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVO/01347-2/2022. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/01347/2022. 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) bekezdés alapján 105 nap, azaz 2022. 08. 31. 

 

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

felülvizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések 

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

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

honlapján. 

 

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., 5., 6. és 7. 

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

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre megkértem az 

ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását. 

 

A felülvizsgálati dokumentációban tapasztalt hiányosság okán, valamint a környezetvédelmi működési 

engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi engedély igazgatási szolgáltatási díjának meg nem 

fizetése miatt HE/KVO/01347-19/2022. számon hiánypótlásra hívtam fel a Kérelmezőt.  

 

Kérelmező 2022. július 11-én és 13-án, elektronikus úton benyújtott iratával teljesítette a 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. 

 

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 MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. részére az „Abasár I. 

- andezit” védnevű bányatelken folytatott tevékenységre vonatkozóan a környezetvédelmi működési 

engedélyt megadtam. A maximális kitermelhető andezit mennyiségét 800 000 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) bekezdés c) pontja, 73-76., 79-81. §-a, a Khvr. 10. § (5), (5a) 

bekezdésében a és a 11. § (3) bekezdésében foglaltak, a 71/2015. (III.30.) Korm.rendelet 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 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) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 
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környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 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. 

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: 2022. augusztus 30. 

 

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.  

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II.28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul.  

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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