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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. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( 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 (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 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01657/2022. 

Ügy tárgya: a Petőfibánya, Mulató-hegyen található „Lőrinci II. – riolit” védnevű bányatelek-, és 

kitermelési kapacitásbővítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás 

Engedélyes: RIO-KŐBÁNYA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Zsolnai utca 63.) 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal  

fenti tárgyban lefolytatott eljárást a HE/KVO/01657-28/2021. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

 

I. A Rio-Kőbánya Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsolnai utca 63.; 

KÜJ: 103274850, a továbbiakban: Engedélyes) meghatalmazottjaként eljáró Hatás-Kör 2000 Bt. (3528 

Miskolc, Lajos Árpád u. 19., a továbbiakban: Kérelmező) által, a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán 

(a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) kezdeményezett környezeti hatásvizsgálati eljárást 

lezárom, és a „Lőrinci II. – riolit” védnevű bővített bányatelken (KTJ: 102385659) folytatott 

tevékenységre vonatkozó 

környezetvédelmi engedélyt megadom. 

 

Az Engedély érvényességi ideje: 2037. október 31. 

Engedélyezett maximális kitermelési kapacitás: 400 000 t/év (166 000 m
3
/év) riolit 

 

II. Az engedélyezett tevékenység jellemzői: 

a) Engedélyes adatai: 

Neve:  RIO-KŐBÁNYA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhelye:  8000 Székesfehérvár, Zsolnay u. 63. 

Cégjegyzékszám: 07-09-031822 

Statisztikai számjel: 24790482-0812-113-07 
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Adószám: 24790482-2-07 

KÜJ: 103274850 

 

b) Az érintett terület adatai: 

Megnevezés: „Lőrinci II. – riolit” védnevű bányatelek 

KTJ: 102385659 

Helyrajzi számok: Petőfibánya külterület 0206/a, 0206/b, 0207, 0208/1, 0208/2, 0209. hrsz.  

Művelési ág szerinti besorolás: erdőgazdálkodási terület - Eg; Különleges terület bánya – Kb-B1 

A bővített bányatelek területe: 13 ha 7744 m
2
 

Fedőlap:  +189,58 mBf. 

Alaplap:  +140,00 mBf. 

 

A bővített bányatelek sarokpontjainak EOV koordinátái: 

sarokpont 
EOV koordináták 

Y (m) X (m) 

1. 699327,00 267020,00 

2. 699314,77 267022,55 

3. 699236,10 267053,06 

4. 699221,77 267079,92 

5. 699206,02 267118,86 

6. 699210,51 267181,29 

7. 699222,60 267460,04 

8. 699236,17 267464,70 

9. 699250,99 267473,68 

10. 699281,17 267471,13 

11. 699302,72 267462,08 

12. 699320,94 267463,9 

13. 699326,84 267456,46 

14. 699345,04 267451,08 

15. 699355,92 267454,81 

16. 699377,14 267447,95 

17. 699447,06 267441,37 

18. 699463,67 267594,62 

19. 699473,64 267590,75 

20. 699468,02 267530,98 

21. 699583,39 267500,37 

22. 699583,39 267208,06 

23. 699559,32 267201,59 

24. 699553,94 267190,83 

25. 699480,75 267244,69 

26. 699475,40 267246,84 

27. 699475,00 267180,00 

28. 699365,70 267011,90 

 

A kitermelhető ásványi nyersanyag megnevezése: Riolit (1110) 
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A bővített bánya kitermelhető ásványvagyona 2.273.408 m
3
, mely a tervezett maximális kapacitással 14 

év alatt kitermelhető. 

Kategória 

Riolit (1110) Andezit (1142) Riolittufa (1211) 

Földtani vagyon (m
3
) 

C2 516 227 643 952 1 113 229 

 

c) A bányatelken tervezett tevékenység a benyújtott dokumentáció alapján: 

Feltárás, letakarítás  

A bánya a Mulatóhegy oldalában, a 146-167 m mBf. szintadatokkal jellemezhető területrészen 

található. A terület felszínét átlagosan 50 cm vastagságú humuszos talajréteg fedi, mely alatt 4,5 m 

vastagságú homok és riolittörmelék keveréke található. E fedőréteg alatt teljes egészében vulkanikus 

eredetű kőzet található. A felszíni takarórétegben található töbrök kitöltési anyaga riolit és andezittufa, 

azonban ez a töbrösödés a hegyoldalban ritkán fordul elő.  

Első lépcsőben a humuszréteget tolólapos munkagéppel távolítják el. A humuszos réteget külön 

deponálják a bányaterület szélén a későbbi rekultivációs felhasználásig. A riolittörmelékes fedőréteget, 

mint meddőt külön deponálják a bányatelken. Azon mennyiség melyet nem értékesítenek, 

visszatöltésre kerül. 

Fejtés 

A kitermelendő ásványi nyersanyag riolit, mely szürkésfehér színű. “In situ” állapotában közel 

vízszintes síkban vállaposodott. A vállapok egymástól való távolsága a vállap síkjára merőleges 

irányban 0,5-2 m. A kőzetanyagra a vállaposodástól eltérő irányokban is jellemző a töredezettség. A 

kitermelt kőzet jól megmunkálható, építészeti célú felhasználásra kiválóan alkalmas.  

A fejtést a lehetőségekhez képest a bányavállalkozó úgy alakítja ki, hogy a bányát elrejtve a tájképi 

hatást a legkevésbé bontsa meg. A bányaművelés fúrásos, robbantásos kőzetjövesztési technológiával 

történik, egy művelési szintet kialakítva. A fejtési homlok dőlését a robbantási móddal lehet 

szabályozni, ill. 70
o
 alatt tartani. Ezzel biztosítható a fejtési homlok stabilitása, állékonysága. Ha a 

robbantások során a rézsűfelületeken alávájt falrészek alakulnának ki, azokat a fal letakarításával 

megszüntetik. A lerobbantott kőzetanyagot osztályozzák, majd homlokrakodó géppel rakják 

teherautókra. 

Robbantás  

Az ásványi nyersanyag kitermelését robbantásos jövesztéssel, nagyátmérőjű oszlopos fúrólyukakkal 

tervezik a „Lőrinci II.-riolit” védnevű bányatelek műszaki üzemi tervében (a továbbiakban. MÜT) előírtak 

alapján.  

A terepszint alatti robbantási tevékenységnél a csapadék miatt kialakuló esetleges robbantólyukak 

vizesedését figyelembe veszik. A riolitban alkalmazni tervezett D=85-90 mm-es robbantólyukak esetén 

a későbbi számítás eredményeként 2,5-3,0 méteres előtét, 2,5-3,5 méteres sortávolság és 2,5-3,0 

méteres lyuktávolság mellett a jövesztés biztosításához a sorok számát növelik. A kőzet 

robbanthatóságától függően talpfúrással, vagy talpfúrás nélkül, havi max. 2 robbantásra van szükség.  

Alkalmazott robbantási módok, robbantó és robbanóanyagok:  

Nagyátmérőjű, 85-95 mm-es fúrtlyukakban elhelyezett robbantóanyaggal, ANDO típusú ANDO-Prill, 

EMSIT-V, EMULGIT robbanóanyaggal, RIOGEL, EMSIT-1, Semtex 1A booster negyed, vagy fél kilós 
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indítótöltettel, villamos (pl, DEM-S), vagy nem elektromos( NONEL, vagy BIHNEL, a lyukakban való 

gyutacs BIHNEL MS, a külső kapcsoló BIHNEL SL) gyutacs indítással történő robbantás.  

Törés, osztályozás  

A lerobbantott kőzetanyagot osztályozzák méret szerint. Először kézi úton történik a szétválogatás, a 

nagyobb darabok (20 cm átmérőjű, 5-20 cm vastagságúak) külön válogatást igényelnek, ugyanis 

díszburkolati, ill. mederburkolási célra kerülnek felhasználásra igénytől függően. A többi haszonanyag 

a finomabb frakció leválogatása érdekében diesel meghajtású mobil osztályozóra kerül, ahol a 30 mm 

alatti kőzetszemcséket leválasztják. Ezek útépítési (útpadka, útburkolat, stb.) célra kerülnek 

felhasználásra. Az ettől nagyobb darabok térburkolatként kerülnek forgalomba.  

Meddőelhelyezés  

A művelés során kevés nem hasznosítható anyag, meddő keletkezik. A meddőhányót a bányaudvar 

északi részén lehet kiképezni. A kitermelt meddőt a művelés előrehaladtával visszatöltik a termelés 

során keletkezett mélyedésekbe. 

Rekultiváció  

A felhagyást követő tájrendezés során a kitermelés végén visszahagyott területek tájba illesztése és 

utóhasznosításra történő előkészítése fog történni. 

A beruházás tárgyi és személyi feltételei 

A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez a következő gépeket üzemelteti:  

- 1 db Hitachi 520 lánctalpas kotrógép (270 kW)  

- 1 db CAT 330 lánctalpas kotrógép (204 kW)  

- 1 db VOLVO L120 L homlokrakodó (170 kW)  

- 1 db Komatsu WA400 homlokrakodó (154 kW)  

- 1 db Komatsu WA350 homlokrakodó (143 kW)  

- MFL R-CJ 130/130 mobil pofástörő (180 KW)  

- EXtec S4 osztályozó (75 kW)  

- Terex 883 osztályozó (100 kW)  

Az alkalmazottak létszámát úgy választották meg, hogy az üzemelő berendezések kezelése és 

ellenőrzése biztosított legyen. A termelés általában napi 12 órában történik (6:00 – 18:00), éjszakai 

termelésre nem kerül sor. A bányában idényjellegű szüneteltetést a téli időszakban tartanak 

hozzávetőleg december 15. és január 15. között. Az alkalmazott tervezett létszám: 4 fő. 

Az alkalmazott bányászati technológia nem igényel vízfelhasználást, így technológiai szennyvíz nem 

keletkezik. A telephelyen csak kommunális szennyvíz keletkezik. A területen mobil WC kerül 

kihelyezésre, melyet megfelelő rendszerességgel ürítenek. A dolgozók ivóvíz igényét ballonos víz 

formájában biztosítják. 

 

d) Környezetterhelések, igénybevételek: 

Levegőtisztaság-védelem: 

A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota: 

Petőfibánya és Lőrinci területét a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 

módosított 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeráció 10. Az ország többi területe, 

kivéve az alább kijelölt városokat zóna levegőminőségi csoportba sorolta. A vizsgált környezetnek 

alapterheltségét főként a közlekedés és a lakossági emisszió alakítja. 
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Az éves átlagok az OLM mérőállomás adatai szerint: 

Légszennyező 

anyag 

Határérték (µg/m
3
) Légszennyezettség éves átlag – 

koncentrációk alapján (µg/m
3
) OLM 

Salgótarján (2019) órás 24 órás éves 

CO 10000 5000 3000 790 

NO2 100 85 40 15,9 

PM10 - 50 40 26 

SO2 250 125 50 - 

 

A tevékenységből eredő környezetterhelés és – igénybevétel jellege: 

A környezeti levegő terhelését egyrészt a területen zajló közlekedésből – mely során a járművek 

kipufogó gázai bocsátanak ki szennyezőanyagokat – illetve magából a bányászati technológiából 

keletkező légszennyező anyagok alakítják. 

• Gépek, járművek égéstermékeinek légszennyező hatása: 

- a fejtő-rakodó gépek, valamint a szállítójárművel kipufogógázában lévő szennyezőanyagok: CO, 

NO2, SO2, szilárd anyag és különböző szénhidrogének. 

• Bányaműveléssel és szállítással járó légszennyezés: 

- a bányaudvar, a bánya belső útjainak és az ideiglenes depóniák nyitott felületének porzása, 

- fúrás, robbantás során szálló-és ülepedő por, NOx, CO, 

- a bányászati tevékenység (gépi jövesztés, törés, osztályozás) kiporzása, 

- rakodás és szállítás kiporzása, CO, NOx, SO2, NO2, CH-k. 

 

A bányaművelésnél alkalmazott technológia légszennyezése: 

Az üzemelési idő alatt a bányaművelés nappali időszakban történik egy műszakban, heti 5 munkanappal 

számolva. A telephelyen helyhez kötött pontforrást nem terveznek. 

Az alkalmazott technológia lépései: 

- terület előkészítés, takaróréteg és meddő eltávolítása;  

- fúrás-robbantás; 

- gépi jövesztés 

- kőzet feldolgozás (közvetlen rakodás, törés, osztályozás); 

- rakodás, belső szállítás, termékdepózás, elszállítás. 

A kiporzás által okozott légszennyezés: 

A bányászati tevékenység során a kiporzás minimalizálása érdekében a tájrendezés folyamatos. A 

bányatelken történő belső szállítás légszennyező hatása várhatóan elhanyagolható lesz, mivel a 

kiporzás megakadályozása érdekében a porzó felületeket locsolni kívánják és a nehézgépjárművek 

sebességét a minimális porképződésnek megfelelően korlátozzák. A jövesztett kőzet természetes 

nedvességtartalma révén nem hajlamos kiporzásra, az tartósan száraz időszak során jelentkezhet. A 

terület előkészítése során letermelt humuszdepónia füvesítésével tovább csökkenthető a terület diffúz 

kiporzása. 
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A munkagépek okozta levegőterhelés: 

A bányászat során a II. c) pontban felsorolt munkagépek használatát tervezik. 

A környezetvédelmi tervfejezet szerint a legkedvezőtlenebb esetben évi 310 napos munkarenddel 

számolva 620.358 kg/év CO2 kibocsátást jelent a munkagépek üzemelése. A közúti szállítás során napi 

64 fordulóval számolva 100 km-en egy évben a kibocsátott CO2 mennyisége az előzetes becslések 

alapján kb. 1.991.200 kg. 

Az üvegházgázok kibocsátásának csökkentése érdekében lehetséges módszerek a géppark 

modernizálása, a szállítmányozást végző cégek felé elvárás a géppark modernizálása, illetve a füvesítés 

és fásítás. 

 

Levegőszennyezés a bányagépektől mért távolság függvényében (nappal, derült 

idő; u=2,5 m/s) 
távolság 

(m) CO 

µg/m
3
 

CH 

µg/m
3
 

NO2 

µg/m
3
 

NOx 

µg/m
3
 

SO2 

µg/m
3
 

PM10 

µg/m
3
 

270,52 51,93 12,58 17,34 3,16 1,78 50 

174,05 36,35 6,96 9,57 1,73 1,23 100 

92,83 19,43 4,63 6,35 1,15 0,73 150 

49,84 10,90 2,43 3,35 0,60 0,44 200 

28,97 6,04 1,07 1,49 0,26 0,29 250 

19,27 4,13 0,81 1,12 0,18 0,21 300 

13,34 2,95 0,60 0,81 0,16 0,18 350 

9,34 2,20 0,44 0,65 0,13 0,13 400 

7,01 1,46 0,39 0,52 0,10 0,13 450 

4,97 1,02 0,34 0,44 0,08 0,08 500 

3,92 0,73 0,29 0,39 0,08 0,08 550 

3,11 0,44 0,24 0,34 0,05 0,03 600 

2,67 0,29 0,24 0,31 0,05 0,03 650 

2,30 0,29 0,18 0,26 0,05 0,03 700 

 

A szállítás okozta légszennyezés: 

A nyersanyag kiszállítás a bányatelek D-i feléből történik földút szakaszon a 2401. számú közúthoz, 

melyen tovább történik a szállítás a 24102. számú bekötő és a 21. számú főúton keresztül az M3 

autópályára. A szállítási útvonal nem érint lakott területet. Évi 400.000 tonna kapacitás mellett és 25 
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tonnás teherbírású tehergépjárművek alkalmazásával, éves szinten 250 munkanappal számolva max. 6 

gépkocsi fordulóval számolnak óránként. 

A szállítási tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatása az előzetes számítások alapján gyakorlatilag 

minimális, a jelenlegi forgalomhoz képest alig okoz növekedést az emisszióban. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A bányaművelés során a meddő letakarítás, a kőzetjövesztés, az osztályozás és a szállítási 

tevékenységből származik zajkibocsátás, amely várhatóan nem okoz határérték túllépést a védendő 

környezetben. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A tevékenységhez köthetően normál üzemi körülmények között az alábbi hulladékok keletkezése 

várható. 

Nem veszélyes hulladékok mennyisége és tárolási módja 

Azonosító 

kód 
Hulladék megnevezése 

Tárolás 

módja 
Éves mennyiség 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes 

települési hulladékot is 

műanyag 

tárolóedény 
6-8 m

3
 

 

Veszélyes hulladékok mennyisége és tárolási módja 

Azonosító 

kód 
Hulladék megnevezése 

Tárolás 

módja 
Éves mennyiség 

13 02 05* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj 

fém 

tárolóedény 
150 kg 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), 

törlőkendők, védőruházat 

fém 

tárolóedény 
30 kg 

16 01 07* olajszűrő 
fém 

tárolóedény 
4 kg 

 

e) Hatásterület: 

Levegőtisztaság-védelem: 

A tevékenység hatásterülete: 

A hatásterület meghatározása során az értékelés a tervezett üzemelési állapotban a munkagépek, 

valamint a belső és külső szállítási útvonalon oda-vissza közlekedő szállítójárművek emissziójának 

együttes figyelembevételével történt. 

A vizsgált bányászati tevékenység esetén a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 

[a továbbiakban: 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet] 2. § 12c. pontja alapján az a) feltétel - az egyórás 

(PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-ánál nagyobb - szerinti a CH, a SO2 és a 
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CO légszennyező komponensek esetében adódik a legnagyobbnak a hatásterület, mely 78 méter a 

bányatelek határától számítva. 

A modellezési eredményekből megállapítható, hogy a rövid átlagolási idejű modellezett maximumok jóval 

határérték alattiak. A hatásterület nem érint lakott területet, védendő ingatlanokat. 

 

A szállítás hatásterülete: 

A hatásterületek meghatározásánál a 24102. sz. bekötő út és a 2401. számú közút, valamint a 21. 

számú főút szállítási útvonalát vizsgálták. A 2401. számú út esetében hatásterület nem jelölhető ki, a 

24102. számú bekötő út esetében a megnövekedett forgalommal a NO2 komponens esetében 12 méter, 

a 21. számú főút a megnövekedett forgalom hatására a NO2 komponens esetében 87 méter a 

hatásterület. A további komponense setében a hatásterület ezen az értéken belül található vagy nem 

kimutatható. 

A környezetvédelmi dokumentációba bemutatott hatásterület lehatárolások alapján a levegőterheltségi 

szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

4/2011. (I.14.) VM rendeletben [a továbbiakban: 4/2011. (I.14.) VM rendelet] meghatározott határértékek 

várhatóan biztonsággal teljesülnek. 

A légszennyezőanyagok hatásterülete nem érint védendő ingatlant. Összességében a technológiai 

fegyelem betartása mellett egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációk nem várhatóak. 

 

Éghajlatvédelem: 

A dokumentáció tartalmazza az éghajlatvédelmi tervfejezetet és a klímakockázat értékelést, melynek 

alapján elmondható, hogy a környezetvédelmi és műszaki előírások betartása mellett a tervezett 

technológia légszennyező anyagai nem terhelik olyan mértékben a légkört, amely a terület 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképességét befolyásolná. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A tevékenység jelenlegi zajvédelmi hatásterülete védendő területeket nem érint. A bányatelek bővítése 

után a hatásterület érinti a Petőfibánya Temető, valamint üdülőövezeti ingatlanjait. 

 

f) Határértékek: 

A D1 diffúz forrásra vonatkozóan a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pont (4., 5., 6., és 7. 

pontjai) szerint a betartandó immissziós határértéket az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Légszennyező anyag 
Határérték [µg/m

3
] 

órás 

Határérték [µg/m
3
] 

24 órás 

Határérték [µg/m
3
]  

éves 

Szálló por (PM 10) - 50 40 

CO 10 000 5000 3000 

SO2 250 125 50 

NOx 100 85 40 
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III. Előírások: 

A.) A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

a.) Környezet- és természetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások: 

1. Általános előírások: 

1.1. A tevékenység a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott, véglegessé vált környezetvédelmi 

engedély birtokában, az abban foglaltak szerint, a hatályban lévő környezetvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak megfelelően folytatható. 

1.2. 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. 

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

1. mellékletében foglalt egészségügyi határértékeket. 

1.4. 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. 

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

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 

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

elégetése szigorúan tilos! 

1.7. A telephelyen keletkező hulladékokkal - amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 

27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg 

– végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, 

ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) előírásaira. 

1.8. A képződött hulladékok gyűjtését és átadását úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető 

legyen. 

1.9. Amennyiben a hulladékok lerakóban kerülnek ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell 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 alapjellemzési kötelezettségeket. 

1.10. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni. 

 

2. Levegőtisztaság-védelem: 

2.1. A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az üzemi és a közúti szállítási útvonalon a 

szállítmány ne okozzon határérték feletti ülepedő por és szálló porterhelést, szükség esetén 

gondoskodni kell a szállítmány takarásáról. 

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

megakadályozására a munkaterületen és az üzemi úton sebesség korlátozást és 

vízpermetezést kell alkalmazni.  

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

gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. 

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

légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. 

2.5. A robbantólyukak fúrását végző fúrógépek porleválasztó berendezéseinek karbantartását 

szükségszerűen el kell végezni a diffúz levegőterhelés elkerülése végett. 

2.6. A törési, osztályozási tevékenység során, valamint a porképződésre kiemelten hajlamos frakciók 

gyártása során vízpermetezéssel kell csökkenteni a diffúz porképződést. 
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2.7. 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. 

2.8. 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. 

2.9. A kiporzás csökkentése érdekében ügyelni kell a folyamatos tájrendezésre. 

 

3. Zaj- és rezgésvédelem: 

3.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni, az 

üzemelés alatt a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet] 1. és 5. mellékletében foglalt zaj- és rezgésterhelési határértékek betartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. 

3.2. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket, gépeket rendszeresen karban kell tartani. 

3.3. A munkagépek feleslegesen nem üzemeltethetők. 

3.4. A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy a lakott területeket elkerülje. 

3.5. Engedélyesnek zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Környezetvédelmi 

Hatóságtól 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 60 napon belül.  

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

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

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

üzemeltetője a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendelet 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a Környezetvédelmi 

Hatóságnak. 

3.8. 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. 

3.9. A határozat véglegessé válását követő 1. robbantás során zajmérést kell végezni a vonatkozó 

jogszabályi és szabványi előírásoknak megfelelően. A mérésről a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. 

(X. 29.) Korm. rendelet] 5. számú mellékletében foglalt tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni 

és 15 napon belül meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

 

4. Hulladékgazdálkodás: 

4.1. A tevékenység során keletkező hulladékokat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet  

[a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírásai szerint kialakított munkahelyi 

gyűjtőhelyen kell tárolni. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolása nem haladhatja meg 

a fél évet. 

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

az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. 

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

a hulladékot lerakással ártalmatlanítják, akkor a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben 

meghatározott alapjellemzést el kell készíteni.  

4.4. Az üzemeltetés során a veszélyes hulladék munkahelyi, vagy amennyiben szükséges üzemi 

gyűjtőhelyek megfelelő műszaki állapotáról gondoskodni kell. 
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4.5. A tevékenység során keletkező hulladékok – a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján történő 

besorolását követő – gyűjtéséről és további kezeléséről (annak átvételére feljogosított szervezet 

részére történő átadással) a vonatkozó, hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően 

gondoskodni kell. 

4.6. Megfelelő műszaki védelemmel – a veszélyes hulladékok kémiai hatásának és a mechanikai 

igénybevételnek ellenálló göngyölegek rendszeresítésével – ki kell zárni a környezetszennyezést 

és biztosítani kell a hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést, ezen belül törekedni kell az 

anyagfajták szerinti elkülönített hulladékgyűjtésre.  

4.7. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről 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 gondoskodni. 

4.8. A tevékenység során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása 

esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. 

4.9. A tevékenység befejezését követően a létesítmények bontásából származó illetve a telephelyen 

keletkezett és tárolt hulladékokat teljes körűen el kell szállítani, a hulladékokat azok átvételére 

jogosult szervezetnek át kell adni. Felhagyást követően a helyszínen hulladék nem maradhat. 

 

5. Földtani közeg védelem: 

5.1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A bányászati tevékenység végzése során be 

kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Favir.) előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek 

egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét. 

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

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. 

5.3. A bányászat során alkalmazott rakodógépek, szállító járművek és egyéb munkagépek tisztítása, 

karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb 

javítási munkálatok a telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett kármentő tálca 

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

5.4. A gépek üzemanyaggal történő feltöltése kizárólag az erre a célra kijelölt telephelyen megfelelő 

műszaki védelemmel ellátott területen történhet. 

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

védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

5.6. 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. rendelet] meghatározottak szerint a 

környezetkárosodás 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.  

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

rekultivációját. 

5.8. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok, kupacok, korábbi bányászati 
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tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények nem 

maradhatnak vissza. 

5.9. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a 

Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a Favir. szerinti tényfeltárás 

elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása. 

 

6. Táj- és természetvédelem: 

6.1. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni, védett- és 

fokozottan védett fajok egyedei nem károsodhatnak. 

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

6.3. A bányában a fokozottan védett uhu (Bubo bubo) fészkelését továbbra is biztosítani kell; 

fészkelésre alkalmas helyeket a bányászat során fenn kell tartani. A zavartalan költés biztosítása 

érdekében a február 1-jétől július 31-ig terjedő időszakban az uhut zavaró távolságon belül olyan 

tevékenység, amely a fészkelő madarak költését zavarná, veszélyeztetné vagy megakadályozná, 

nem folytatható.  

6.4. Az uhu jelenlétét, fészkelésének megkezdését minden évben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

(a továbbiakban: BNPI) szakembereivel a helyszínen ellenőrizni szükséges. Az ellenőrzést a 

BNPI felé az Engedélyesnek kell kezdeményezni. Amennyiben az uhu jelenléte nem igazolódik a 

bányaterületen, vagy a bánya által az uhu számára zavaró zajhatással érintett környezetben, az 

időbeli korlátozás feloldható.  

6.5. 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 tilos.  

6.6. Amennyiben a bányászati tevékenység miatt a vizes élőhelyek megszüntetése indokolttá válik az 

augusztus 15. és március 1. között végezhető, a területen esetlegesen előforduló kifejlett védett 

kétéltűek áttelepítését követően. A védett kétéltűek áttelepítéséhez be kell szerezni a területileg 

illetékes természetvédelmi hatóság engedélyét.  

6.7. Amennyiben a bányában lévő, arra alkalmas falakban védett és fokozottan védett madarak 

[partifecske (Riparia, riparia), gyurgyalag (Merops apiaster)] költése tapasztalható, a 

költőhelyeknél fészkelési időszakban (március 31. és szeptember 1. között) bányászati 

tevékenység végzése tilos.  

6.8. Amennyiben szükségessé válik a partfalakban fészkelő madarak költőhelyeinek felszámolása, a 

termeléssel nem érintett területeken ennek kompenzálásra olyan rézsűszakaszokat (legalább 

20 m hosszú és 2 m magas) kell kialakítani, ahol a madarak költése biztosítható.  

6.9. A költésre alkalmas falszakaszok kijelölését a fészkelési időszakon kívül (március 31. és 

szeptember 1. között), a BNPI szakembereivel a helyszínen közösen kell végezni. A kijelölésről 

jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályához (a 

továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) be kell nyújtani.  

6.10. A nem kívánt területen történő költés elkerülése érdekében a termelés során a munkarézsűk 

dőlésszögét úgy kell kialakítani (például: 30º-tól kisebb), hogy azok a madarak számára 

fészkelésre alkalmatlanok legyenek és/vagy a fészkelésre alkalmas felszíneket megfelelő sűrű 

szövésű hálóval vagy geotextíliával le kell takarni.  

6.11. A bányászati tevékenység során múzeumi értékű ásványok, ősmaradványok előkerülése esetén 

a Természetvédelmi Hatóságot, valamint a BNPI-t 8 napon belül értesíteni kell és a leletmentést 

lehetővé kell tenni; addig a leleteket a fellelt állapotban meg kell őrizni.  

6.12. A bánya tájrendezését, rekultivációját a működés alatt folyamatosan kell végezni.  
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6.13. A rekultiváció során tájba illő, az eredeti morfológiai jelleget követő felszíni formák hozhatók létre.  

6.14. Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő 

növényekből kell válogatni. A telepítésre tervezett növények listáját a BNPI-vel előzetesen 

egyeztetni szükséges.  

6.15. A tevékenység végzése során a mesterséges éjszakai kültéri megvilágítást a műszakilag 

indokolható legkisebb térmértékre 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.  

6.16. A bányateleken belül – kiemelten a bolygatott felszíneken – az inváziós és allergén növényfajok 

(pl. parlagfű, kanadai aranyvessző, selyemkóró, gyalogakác, fehér akác, bálványfa) 

megjelenését, megtelepedését, terjedését kaszálással, egyéb mechanikus eszközökkel, vagy – a 

szükséges engedély beszerzése után – vegyszer alkalmazásával meg kell akadályozni. Az 

inváziós növények rendszeres irtásáról gondoskodni kell. 

6.17.  Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július, 

augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének 

elkerülése érdekében. A területen a levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és a kényszer 

magérlelését szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).  

6.18. 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 természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az 

egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a Természetvédelmi Hatósághoz be kell nyújtani. 

 

7. Mérési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek: 

7.1. A környezetvédelmi engedély véglegessé válását követő 30 napon belül a D1 diffúz forrásra 

vonatkozóan a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a 4. melléklet 

szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentési kötelezettségnek (LAL) 

kell eleget tenni az OKIRKapu rendszerben. 

7.2. A telephelyen üzemelő D1 diffúz forrás 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. 

7.3. A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése értelmében az adatszolgáltatásra 

köteles légszennyező források üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben 

bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell 

jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Változás esetén a környezetvédelmi engedély 

módosítása, valamint annak OKIRKapu rendszerbe történő átvezetése szükséges. 

7.4. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a 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. 

 

b.) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály HE/NEF/1465-2/2022. számú véleményében a tevékenység 

folytatásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 
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1. A felszín alatti vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tevékenységből 

adódóan (bővítés, üzemeltetés, gépek javítása) veszélyes anyagok, veszélyes keverékek talajra, 

felszín alatti vizekbe jutva veszélyeztetést okozzanak.  

2. Zaj és levegő-tisztaságvédelmi szempontból törekedni kell az egészségügyi határértékek 

betartására az emberi egészség védelme érdekében. 

 

c.) Erdészeti hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

(a továbbiakban: Erdészeti Hatóság) HE/EO/5750-3/2022. számú véleményében a tevékenység 

folytatásához az alábbi előírás betartása mellett hozzájárult: 

Az erdészeti hatóság erdőterület igénybevételi engedélye nélkül a kivitelezési munkák nem 

kezdhetőek el. Az erdőterületek igénybevételéhez az erdészeti hatóság végleges erdőterület 

igénybevételi engedélye szükséges, melyet az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77-79. §-aiban 

foglaltak figyelembevételével kell kérelmezni.  

 

d.) Örökségvédelmi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály Építésügyi Osztály 1 HE/EOF1/00739-2/2022. számú véleményében a tevékenység 

folytatásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 

1. A tervezett beruházáshoz kapcsolódó földmunkák (takaróréteg eltávolítása) régészeti megfigyelés 

biztosítása mellett végezhetők.  

2. Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát 

igényel, akkor a régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.  

3. Ha a régészeti megfigyelés során előkerült régészeti lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása 

nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható fel, a régészeti megfigyelést végző intézmény 

haladéktalanul értesíti a hatóságot. A szükséges intézkedésekről bejelentés kézhezvételétől 

számított öt napon belül az örökségvédelmi hatóság helyszíni szemle alapján dönt.  

4. A régészeti megfigyelést a beruházó/építtető és a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi 

múzeum, azaz egri Dobó István Vármúzeum (3300 Eger, Vár 1. tel: 36/312-744) előzetes írásos 

megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell elvégezni. A szerződés tartalmazza a 

feltárás módját, időtartamát, a feltárásra jogosult intézmény által végzendő régészeti feladatellátás 

költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket.  

 

B.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a 35500/6882-1/2022. ált. számú szakhatósági 

hozzájárulásában tett 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 
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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 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. 

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

rekultivációját. 

9. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok kupacok, korábbi bányászati 

tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések 

nem maradhatnak vissza. 

 

C.) A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36000/1413-1/2022. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a bányászati tevékenység folytatásához kikötések nélkül hozzájárult. 

 

IV. Jelen eljárás összesen 1 320 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely Engedélyest terheli és 

általa befizetésre került. 

 

V. A környezetvédelmi engedélybe a levegőtisztaság-védelmi engedély belefoglalásra került. Érvényességi 

ideje: 2027. október 31. 

 

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a környezetvédelmi engedélyben foglalt diffúz forrás 

levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélye időbeli hatályának lejártakor a környezetvédelmi 

engedély módosítására vonatkozó kérelemmel egyidejűleg levegőtisztaság-védelmi engedélyezési 

dokumentáció benyújtása szükséges.  

 

VI. Egyéb rendelkezések, jogkövetkezmények: 

1. Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben az Engedélyes 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. 

2. A környezetvédelmi engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett 

jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Környezetvédelmi 

Hatóságnak tizenöt napon belül bejelenteni. Jelentős változásnak minősül a körülmények, a 

technológia olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy igénybevételnek az 

engedélyezettnél nagyobb mértékét eredményezi. 

3. 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. 

4. Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő 

változtatások három év alatt együttesen elérik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

továbbiakban: Khvr.) 2. § (2) bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, 
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a környezethasználó ezt köteles jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Ezekben az esetekben a 

Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el. 

5. A környezetvédelmi 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. 

6. Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység, 

vagy egy részének gyakorlását a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, 

felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben az Engedélyes a határozatban foglaltaknak nem tesz 

eleget, a Környezetvédelmi Hatóság ugyanezen jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy a 

környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja, és az Engedélyest a tevékenység környezetre való 

veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet elektronikus 

úton a Környezetvédelmi Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon 

belül kell benyújtani. 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 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. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél 

benyújtásának nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

 

Az Indokolás kivonata: 

A „Lőrinci II. – riolit” védnevű bányában történő kőzetkitermelésre vonatkozóan a Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 4416-36/2013. számon 

környezetvédelmi engedélyt adott, amely KTVF:4416-36/2013., KTF:3466-1/2014. és KTF:3466-

15/2014. számon módosításra került. Az engedély érvényességi ideje: 2023. május 31. 

 

A bánya 2023. május 31-ig érvényes MÜT határozattal rendelkezik, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztálya 

adott ki BO/15/2480-14/2021. számon. 

 

Engedélyes a bányatelek területét, illetve a kitermelési kapacitást is bővíteni kívánja, ezért az általa 

megbízott Kérelmező 2022. július 18-án környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte a 

Környezetvédelmi Hatóságnál. 

 

A tervezett bányatelek növelés a Khvr. 2. § (2) bekezdés abf) pontja, a termelési kapacitás bővítése a  

2. § abg) pontja alapján jelentős módosításnak minősül, ezért a 3. számú melléklet 130. [Az 1. számú 

melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 89-

94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont 

ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa 

szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] pontjába sorolható, amely alapján a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat 

köteles. 
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A Khvr. 1. § (5) bekezdésében foglaltak szerint „a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi 

hatóság – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a 

környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel”. 

 

A benyújtott kérelem alapján 2022. július 19. napján környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban 

az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § figyelembevételével közleményt helyeztem el a 

Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapján. 

Ezzel egyidejűleg a Khvr. 8. § (2) bekezdés alapján közzététel céljából a kérelmet, a dokumentációt és a 

közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes Petőfibánya Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjének és tájékoztattam arról, hogy a Khvr. 1. § (6b) pontja alapján a 

tervezett tevékenységgel kapcsolatban nyilatkozatot tehet.  

 

A Khvr. 3. § (4) bekezdés alapján a Hatvani Polgármesteri Hivatal, illetve a Lőrinci Polgármesteri Hivatal 

- mint a tevékenységgel feltételezhetően érintett település – Jegyzőjének megküldtem a közleményt. 

 

A Khvr. 9. §-a alapján értesítettem a Kérelmezőt, az érintett települések jegyzőit és a szakhatóságokat, 

illetve az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 21. § (1) bekezdés c) pontjára 

hivatkozással az alapvető jogok biztosát arról, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a beruházással 

kapcsolatosan közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a Khvr. 9. § (6) 

bekezdése alapján közleményt adtam ki, melyet megküldtem az érintett települések jegyzőinek 

közzétételre, illetve a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, 

valamint a honlapján közzé tettem. 

 

A közmeghallgatás megtartására 2022. augusztus 25. napján 11:00 órai kezdettel került sor Petőfibánya 

Polgármesteri Hivatalának épületében (3023 Petőfibánya, Bánya u. 3.), melynek időpontjában a 

Környezetvédelmi Hatóság, a Kérelmező, illetve az Engedélyes képviselői a helyszínen megjelentek. Az 

érintett lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg a közmeghallgatáson, melynek tényét a 

Környezetvédelmi Hatóság a HE/KVO/01657-22/2022. számú feljegyzésében rögzítette. 

 

A közmeghallgatást megelőzően 2022. augusztus 25-én 9:00 órakor a „Lőrinci II. – riolit” védnevű 

bányatelken a Környezetvédelmi Hatóság helyszíni szemlét tartott, melyen jelen voltak a Kérelmező, az 

Engedélyes, illetve az Erdészeti Hatóság képviselői is. A szemlén tett megállapításokat a 

HE/KVO/01657-20/2022. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

Az eljárás során az érintett települések jegyzői tájékoztatták a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a 

tárgyi beruházással 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 benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, 

hogy a benyújtott kérelmi dokumentáció nem tartalmazza a környezetvédelmi engedélybe belefoglalandó 
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levegőtisztaság-védelmi engedély igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki bizonylatot, 

illetve zajvédelmi szempontból is hiányos volt, ezért a HE/KVO/01657-25/2022. számú végzésben 

hiánypótlásra hívtam fel Kérelmezőt, melynek a 2022. október 21-én megküldött dokumentumokkal 

eleget tett. 

 

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., 4. és 6. pontjában foglalt szakkérdést, 

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., 3. és 4. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan megkértem az érintett 

szakhatóságok állásfoglalását. 

 

 

Petőfibánya Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője a bővített bányatelken tervezett 

bányászati tevékenységgel kapcsolatban nyilatkozatot nem tett. 

 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi előírások 

mellett végzett tevékenység – a benyújtott és kiegészített környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 

alapján – összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a 

tevékenység folytatásának engedélyezését kizárná. 

 

A benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és annak kiegészítései alapján, a szakhatósági 

állásfoglalások és szakvélemények, illetve a rendelkezésre álló adatok figyelembevételével a „Lőrinci II. 

– riolit” védnevű bővített bányatelken tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó 

környezetvédelmi engedélyt megadtam. Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 11. § (1)-(2) 

bekezdése alapján határoztam meg. 

 

A dokumentációban foglaltak, valamint a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján, 

a bányaterületen működő D1 diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyt 

a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdésére tekintettel 2027. október 31. napi 

érvényességi dátummal megadtam, a környezetvédelmi engedélybe azt belefoglaltam. 

 

Határozatomat a Khvr. 1. § (5) bekezdése figyelembevételével a Kvt. 66. § (1) bekezdésében,  

68. §-ában, a Khvr. 10. § (4)-(5) bekezdésében, a 11. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak, a 71/2015. 

(III.30.) Kormányrendelet 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 eljárási költséget az Engedélyes viseli, amely az eljárás során megfizetésre került. A hatóságnak 

fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, hogy a Kvt. 91. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési 

határidőt megtartotta.  

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján, a 10. § (3) 

bekezdése figyelembe vételével rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § 

(3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszi. 
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Az Ákr. 124.- 129. § -ai alapján, 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 szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a 4. számú melléklet 2. és 22. pontja alapján 

állapítottam meg. 

 

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

A döntés elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a Kp.  

50-55. §.a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) 

bekezdése, 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. 

 

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. 

 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

A közzététel napja: 2022. október 28. 

 

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

szóló 10/2022. (IX. 22.) 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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