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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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 d) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

Khvr.) 5. § (6) 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/01382/2022.  

 

Az ügy tárgya: A Geosol Kft. által a Ludas 077/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett nem veszélyes, inert 

hulladékhasznosító telepre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

 

Az ügyfél neve: Geosol Kft. (3273 Halmajugra 07/130 hrsz.) 

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/01382-16/2022. számú 

határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

I. A Geosol Kft. (3273 Halmajugra 07/130 hrsz., a továbbiakban: Ügyfél, KÜJ:101836777) megbízásából 

eljáró Bányagép Kft. (2234 Maglód, Sugár u. 120., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, az 

Ügyfél által a Ludas 077/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett nem veszélyes, inert hulladékhasznosító telepre 

(KTJ:103018163) vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást 

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, így 

az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozat 

beszerzése szükséges: 

 A tevékenység a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: 

Hulladékgazdálkodási Hatóság) által kiadott érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában 

végezhető. A hulladékgazdálkodási engedélykérelemi dokumentációban pontosan meg kell nevezni 

a végezni kívánt műveleteket és a hasznosítás során előállítani kívánt termékeket, a termékek 

felhasználásának pontos célját, valamint az adott termékekre vonatkozó pontos jogszabályi 

előírásokat, szabványokat. Az érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában megkezdett 

hulladékhasznosítási tevékenység során az előállított termék első alkalommal történő minősítési 

dokumentációját a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére meg kell küldeni. 

 

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

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálatot (Miskolc) 35500/5011-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását kikötések nélkül 

megadta. 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő. 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A beruházás ismertetése:  

Ügyfél a Ludas 077/1 hrsz-ú telephelyen, a Visonta Bánya Déli bányamezőjéből kivett területen, nem 

veszélyes, inert hulladékok kezelését és hasznosítását tervezi.  

Ügyfél a telephelyen először - szükség szerint – a gyűjtési és előkezelési tevékenység keretén belül a 

hulladékok válogatását tervezi, ezt követi a hulladékok mobil törőgéppel való törése, majd osztályozása. 

Ügyfél a hulladék aprítását saját beszerzésű, vagy bérelt géppel kívánja végrehajtani. A törés után a 

minősített tört inert anyagot a helyszínen felhasználják, illetve értékesítik. A tervezett tevékenység célja a 

főként építési bontási tevékenységből származó nem veszélyes hulladék, vagy ezek alkotóinak minél 

nagyobb arányú feldolgozása félkész- vagy késztermékké. A keletkező haszonanyagokat a vállalkozó a 

bányászati tevékenység során kialakult bányagödör feltöltésére és értékesítésre tervezi felhasználni. 

A beruházás területigénye: 

A tevékenységet Ludas külterületén a 077/1 hrsz-on, bányamezőből kivett területen kívánják végezni. 

Ingatlan területe: 963 372 m
2
 

A telephely területe: 241 318,0153 m
2
. 

Az ingatlan az MVM Mátra Energia Zrt tulajdona, Ügyfél a területet bérelni fogja. 

Jelenleg a tervezett telephelyen létesítmények nem találhatóak. Egy 5000 m
2
-es zúzottköves kezelőtér 

kialakítását tervezik. A 3-as számú főútról egy 35 m hosszú bekötőút vezet a telephely irányába. 

A kezelőtér megközelítéséhez további 170 m hosszú, 4 m széles zúzott kőút építése szükséges. 

A tevékenység volumene: 

A telephelyen összesen évi 80 000 tonna hulladék kezelését tervezik, illetve az egy időben gyűjtött, 

kezelésre váró hulladék és a kezelt inert anyag mennyisége kb. 10 000 – 10 000 tonna lenne. 
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A telephelyen belül kezelni kívánt hulladékok éves mennyisége: 

Hulladék-
azonosító kód 

Megnevezés 
Éves 

mennyiség 
Hasznosítás 

kódja 

17 01 01 beton 80 000 R5a 

17 01 02 tégla 80 000 R5a 

17 01 03 cserép és kerámia 80 000 R5a 

17 01 07 
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 
keveréke, amely különbözik a 
17 01 06-tól 

80 000 R5a 

17 05 04 
föld és kövek, amelyek különböznek a 
17 05 03-tól 

80 000 R5a 

17 05 06 
kotrási meddő, amely különbözik a 
17 05 05-től 

80 000 R5a 

17 09 04 
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik 
a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 

80 000 R5a 

Összesen 80 000 R5a 

A hulladéktípusonként (R5 kód szerint) kezelt anyagok törete depózásra kerül, majd a megfelelő 

minősítéseket követően kivezetésre kerül a hulladékkörből. A hulladékkörből kivezetett (hulladéknak nem 

minősülő) anyagok építőanyagként tovább értékesíthetőek, illetve alkalmasak lehetnek útépítés, illetve 

egyéb feltöltési rétegében történő felhasználásra. A 17 09 04 kódú hulladék csak előzetes válogatást 

követően, 17 01 07 HAK kódra történő átsorolást követően kerül hasznosításra. 

Létesítés időtartama, üzemeltetés várható kezdete: 

A nem veszélyes hulladékok hasznosítását Ügyfél a szükséges hatósági engedélyek megszerzését 

követően, azonnal szeretné elkezdeni. A telepet a megrendelések függvényében a kapacitáshoz igazítva 

éves szinten ~250 nap kívánják üzemeltetni. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Ludas, Halmajugra 

V. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Karácsondi Közös 

Önkormányzati Hivatal Ludasi Kirendeltség Jegyzőjének (3274 Ludas, Fő tér 1.), valamint a 

tevékenységgel feltételezhetően érintett Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Halmajugrai Kirendeltség 

Jegyzőjének (3273 Halmajugra, Kossuth Lajos u. 163.) azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon 

belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való 

közzétételéről. A közzétételről a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi 

Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely Ügyfél által befizetésre került. 

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

Környezetvédelmi Hatósághoz a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül, 

elektronikus úton kell 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 
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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:  

Ügyfél megbízásából eljáró Kérelmező 2022. május 26. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében 

előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

tv. (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése alapján 2022. május 27. napján eljárás indult. 

 

A dokumentációban bemutatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

Khvr.) 3. számú melléklet 107. pontja [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól] 

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/KVO/01382-2/2022. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/01382/2022. 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 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (a 

továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 45 nap, azaz: 2022. 07. 

08. 

 

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, a közleményt a feltételezhetően érintett település jegyzőjének közhírré tételre.  

Ezzel egyidejűleg felhívtam a telepítés helye szerinti település jegyzőjének figyelmét, hogy a tervezett 

beruházással kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot tehet. 

 

Ezt követően a Khvr. 3. § (3) 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 a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységének bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 5. és 6. pontjában 

ismertetett szakkérdést, 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. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a Kérelmező a dokumentációt zaj- és rezgésvédelmi 

szempontból nem megfelelő részletességgel nyújtotta be, ezért HE/KVO/01382-13/2022. számon 

hiánypótlási felhívás került kiadásra. Kérelmező pótlási kötelezettségének 2022. július 1-jén eleget tett. 
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A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

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

részéről. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény 

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett 

munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű 

környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

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

figyelembevételével a Geosol Kft. által a Ludas 077/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett nem veszélyes, 

inert hulladékhasznosító telepre vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom 

szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül 

kivitelezhető. 

 

A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) 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. 

 

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

 

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 

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 az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg. 
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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. július 8. 

 

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

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik 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 kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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