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Ügyintéző szervezeti egység: 

Környezetvédelmi,Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztály 

Iktatószám:HE/KVO/02344-33/2021. 

Ügyintéző:Nagy Fanni 

Telefonszám: +36(36) 795-153 

 

Tárgy: a Kisnána 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-ú ingatlanokon tervezett kőzetgyapot szigetelőanyag 

gyártó üzem, illetve brikett- és betonüzem létesítésére vonatkozó egységes környezethasználati 

engedély 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

I. A MAB Insulations Szigetelőanyaggyártó Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 20., KÜJ: 103833462, 

a továbbiakban: Engedélyes) részére a a Kisnána 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-ú ingatlanokon 

tervezett kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem (KTJtelephely:102945707) (KTJlétesítmény:102945763), 

illetve brikett- és betonüzem (KTJtelepely:102945730)  létesítésére vonatkozóan az Engedélyes 

képviseletében eljáró Hatás-Kör 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. (3527 Miskolc, Lajos Árpád u. 19., a 

továbbiakban: Kérelmező) által készített dokumentáció és kiegészítései alapján lefolytatott összevont 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján az 

 

egységes környezethasználati engedélyt 

 

megadom. 

 

Az egységes környezethasználati engedély 2026. szeptember 30-ig érvényes. 

 

A telephely maximális kapacitása:Kőzetgyapot előállítás andezit ásványi anyag olvasztással: 

max. 49.000 t/év (156 t/nap) 

 

II. 1. Az Engedélyesre, valamint az engedélyezett létesítményre vonatkozó adatok: 

Engedélyes adatai: 

Megnevezés:  MAB Insulations Szigetelőanyaggyártó Kft. 

Székhely:   2045 Törökbálint, Torbágy u. 20. 

KÜJ:   103833462 

Adószám:  26379481-2-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-194359 

 

 

mailto:zoldhatosag@heves.gov.hu
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Létesítmény adatai: 

Cím:     3264 Kisnána, külterület  

Helyrajzi szám:   0189/2, 0189/3 és 0189/5 hrsz. 

KTJLÉTESÍTMÉNY:  102945763 

Terület nagysága:   16 ha 9208 m
2
 

 

a) Kőzetgyapotgyár: 

Helyrajzi szám:   Kisnána 0189/2, 0189/3 és 0189/5 

Központi EOV koordinátája: X= 280 481 (m), Y= 733 044 (m) 

Művelési ága:   0189/2: Beépítésre nem szánt Bányaüzem;  

0189/3: Beépítésre nem szánt Bányaüzem;  

     0189/5: Ipari gazdasági 

KTJtelephely    102945707 

Területe:    

Helyrajzi szám Teljes területe (m
2
) Beruházással érintett terület (m

2
) 

0189/2 101248 7055 

0189/3 30635 5733 

0189/5 37325 37000 

Összesen: 169208 49788 

 

A kőzetgyapotgyár által érintett terület sarokponti koordinátái: 

Sarokpont X (m) Y (m) Sarokpont X (m) Y (m) 

1. 280 617 732 997 5. 280 333 733 041 

2. 280 582 733 119 6. 280 465 732 882 

3. 280 496 733 137 7. 280 501 732 883 

4. 280 481 733 171 8. 280 544 732 895 

 

b) Brikett- és betonüzem: 

Helyrajzi szám:   Kisnána 0189/2 

Központi EOV koordinátája: X= 280 644 (m), Y= 732515 (m) 

Művelési ága:   0189/2: Beépítésre nem szánt 

KTJtelephely:    102945730 

Területe: 

Helyrajzi szám Teljes területe (m
2
) Beruházással érintett terület (m

2
) 

0189/2 101248 17920 

A brikett- és betonüzem által érintett terület sarokponti koordinátái: 

Sarokpont X (m) Y (m) Sarokpont X (m) Y (m) 

1. 280 738 732 424 6. 280 616 732 449 

2. 280 704 732 449 7. 280 620 732 449 

3. 280 694 732 515 8. 280 661 732 441 

4. 280 647 732 606 9. 280 698 732 425 

5. 280 571 732 537 10. 280 723 732 420 

 

Az engedélyezett tevékenység besorolása: 

1) TEÁOR 08 száma: 2399 (M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása) 

2) Az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerint: 
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NOSE-P kód: 104.11 [Gipsz, aszfalt, beton, cement, üveg, rostok, téglák, csempék vagy 

kerámiatermékek gyártása (ásványitermék előállító ipar tüzelőanyag felhasználásával)]  

SNAP-2 kód: 0303 

Az Európai Bizottság 29/2002/EK Rendelete szerint: 

NACE kód: 26.82 (Egyéb, máshova nem sorolt nemfém ásványi termék gyártása) 

 

3) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) szerinti besorolása: 

 2. sz. melléklet 3. 4. pontja [Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szálak gyártását 

is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül] hatálya alá tartozik. 

 3. sz. melléklet melléklet 57. pontja [Ásványi anyagokat olvasztó üzem, beleértve az ásványi szál 

gyártását is 20 t/nap olvasztókapacitástól] 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítom, hogy a Kisnána 0189/2 hrsz-ú ingatlan 

beépítésre nem szánt terület, így a tervezett brikett- és betonüzem a Khvr. 3. számú melléklet 

128. pontjába nem sorolható. A Khvr. 2. § (2) bek. d) pontja alapján a tervezett brikett- és 

betonüzem kapcsolódó létesítménynek minősül.  

 

2. A telephelyen folytatott tevékenység és a kapcsolódó létesítmények bemutatása a 

környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján: 

A) A telephely elhelyezkedése 

A tervezett tevékenység a jelenlegi is üzemelő „Kisnána Tarnóca I. andezit” kőbánya területén létesül. 

A MAB Tarnóca Kft. részére a „Kisnána Tarnóca - I. andezit” védnevű bányatelken folytatott 

tevékenységre vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság HE-02/KVTO/00235-9/2020. számon 

egységes szerkezetbe foglalva módosított környezetvédelmi engedélyt adott. 

 A kőbánya (termelő egység, bányaművelési terület) Verpelét, míg az üzemi tér (feldolgozóegység) 

Kisnána külterületére esik. A tervezett üzemek területe Kisnána község közigazgatási területére esik. 

A 0189/5, 0189/3 hrsz-ú ingatlanokon már bányászati tevékenységet nem folytatnak, míg a 0189/2 

hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el az osztályozó berendezés, azonban a tervezéssel érintett területen 

bányászati tevékenység nem folyik. A 0189/2, 0189/3 és 0189/5 hrsz-ú ingatlanokon kerül 

elhelyezésre a kőzetgyapotgyár, míg a 0189/2 hrsz-ú területen a brikett- és betonüzem. 

 

B) A tevékenység leírása 

a) Kőzetgyapotgyár: 

A tervezett tevékenység technológiai, kisebb kiszolgáló egységei, szociális és irodai helyiségei a 

telephely legnagyobb üzemépületében kerülnek kialakításra. 

Létesítmények/épületek: 

- üzemépület 

- nyersanyag tároló (nyitott) 

- nyersanyagtároló (fedett) 

- hulladéktároló udvar és raktár 

- üzemudvar, szociális helységek 

- kerékpártároló, parkoló 
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A kőzetgyapotot gyártósoron a bányából kitermelt andezit ásvány olvasztásával, az olvadt ásvány 

vékony szálakká fúvásával, a szálak gyantával történő bevonásával, a gyanta stabilizálásával, a laza 

szerkezetű szálak lemez formára alakításával állítják elő. A gyártósor végén a termékekből 

egységcsomagokat képeznek, majd a raktárrészen raklapon tárolják. Az előállított termék kiváló hő és 

hangszigetelő, nem éghető, megakadályozza a tűzterjedését. 

A kőzetgyapot előállítás minden folyamata automatikus üzemmódban, számítógép vezérléssel 

történik. Az eljárás során andezit olvasztásából állítható elő a kőzetgyapot. Az olvadék minőségének 

javítására dolomitot adagolnak az andezit mellé. Tüzelőanyagként kokszot alkalmaznak, égetéséhez 

szükséges oxigént előmelegített emelt oxigéntartalmú (kb. 23) levegő biztosítja. 

Az olvasztás 15 napig folyamatos, a termelési szakasz végén pedig a kupolában levő összes maradék 

anyagot (salakot) az ún. áthajtó folyosóba ürítik, majd a kemencét a következő termelési szakaszhoz 

készítik elő az anyagok megfelelő rétegekben való adagolásával. 

 

1. Alapanyagok adagolása, silók és kupola feltöltése 

Az első művelet az alapanyagok méretre őrlése és bemérése az olvasztáshoz. A kőzetgyapot 

alapanyagai: andezit, melyet a Kisnána I.-andezit bányaüzemben bányásznak. Hozzákevernek még 

dolomitot, valamint kokszot is, hogy a kohósításhoz fűtőanyag is adódjék a keverékhez. Alapanyag 

tároló területek 30 cm vastag teherbíró beton aljzatú fedett, a tetőzet magasságáig 40 cm vastagságú 

vasbeton oldalfallal határolt terület. Az alapanyagokat a terület egy-egy meghatározott részén 

elkülönítetten tárolják, ahova a szállító járműről kiöntik, majd mozgatásuk a gyártósor alapanyag 

adagoló egységéhez homlokrakodóval és daruval történik. 

 

2. Kohósítás 

A kőzetek megolvasztása egy duplafalú, vízhűtéses, függőleges aknakemencében, az ún. kupolában 

történik, melynek során nagy hőmérsékletű olvadék, szálazható láva keletkezik.1300-1400°C-on olvad 

meg a fenti alapanyagokból álló mixtúra. 

A kupola felső, töltő részébe táplált alapanyag rétegek automatikus záró kúp nyitásával jutnak a 

töltőcsövön keresztül a közvetítő részbe, aminek felső része körül fogja a töltőcsövet, ebben a 

térrészben gyűlik és vezetődik el a füstgáz, amit a koksz égéstermékei és a kőzetek illékony, gáznemű 

bomlás- és égéstermékei, valamint a maradék levegő alkotnak.  

Az alsó olvasztó rész kúp alakú. A koksz égéséhez szükséges oxigén forró, oxigéndús  levegő 

betáplálásával fúvókák segítségével biztosított. A kemence 1500 
o
C-ra felmelegedő zónájában az 

andezit megolvad, az olvadék az alsó részen gyűlik, ahol elválik az andezit vasoxid tartalmából 

keletkező, szállá nem alakítható olvadt vas és a tovább feldolgozható kőzetolvadék. A vas csapolása 

külön nyílásokon az alsó, levegő fúvókák alatti részében történik. 

 

3. Olvadék csapolás, szálképzés 

A kemencéből kifolyó nagy hőmérsékletű, szálazható olvadék mennyisége egy speciális tolózár 

rendszerrel szabályozható. Ez a kemence szerkezet biztosítja azt, hogy az olvasztást szakaszosan is 

lehessen végezni.   

A kemencéből kifolyó olvadékból egy négyfejes, gyorsan forgó szálképző centrifuga (ún. szálazó 

kocsi) szálakat állít elő.A szálak képzésével együtt a szálak kötésére, rögzítésére 

fenolformaldehid/karbamid-formaldehid P(U)F gyantakeverék beporlasztása is itt történik.   
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A 4-11 μm átmérőjű, különböző hosszúságú szálakat az ún. „blasering” lefúvatóval az ülepítő kamrába 

terelik. A kiszálazatlan lávát, a nem kívánt ún. göböcsöt egy mechanikai tisztítóberendezés, a 

kaparószalag távolítja el a rendszerből.   

 

4. Gyűjtődob 

A szálhúzó centrifugáról kikerülő szálakról leválasztják a szemcséket és a szálak egy lassú forgású 

gyűjtődobra tapadnak. A dob előtt egy vízhűtéses forgókamra található. A dob bemeneti részén 

található a szemcsék leválasztását szolgáló hengerek, illetve a 2 db ürítő nyílás a szállítószalaghoz, 

mely az épületen kívülre szállítja az összegyűlt szemcsés anyagot.  

A szálhúzó centrifugáról levegőszívó rendszerrel (vákuum) szállítják a szálakat a gyűjtődob perforált 

felületére. 

A gyűjtődobot kefével és nagynyomású vízzel tisztítják. A vizet a dob felületéről két levegőbefújó 

rendszer takarítja le, amelyek egy frekvenciaváltó által vezérelt levegő ventilátorhoz vannak 

csatlakoztatva.A tisztításhoz használt vizet a dob alatt lévő aknába gyűjtik össze, melyet aztán egy 

tartályba szivattyúznak. A dob tisztítása manuálisan is megoldható hordozható magasnyomású mosó 

segítségével.  

 

5. Paplanképzés 

A terelőfalakkal ellátott szállítószalagok hengersorra viszik a keletkező elemi szálacskákat. A 

hengersor tovamozdítja a ráhullott réteget, és a hengersoron elhelyezett karokkal ellátott pendulum 

berendezéssel rendezik, egyengetik a kialakuló kőzetgyapot „dunnát”. A gyapotréteg képző és 

formázó pendulum (inga) két függőleges szállítószalagból áll, amelyek között a gyapjúréteg lefelé 

halad a formázó szállítószalaghoz. A lengő szállítószalagnak lehetősége van megváltoztatni a 

sebességet helyzetének függvényében, és így egyenletes réteget képez a teljes szélességben. A két 

szállítószalag egy ingakeretbe van felszerelve. 

 

6. Tömörítés 

A lazán elrendezett kőzetgyapotpaplant tömörítő hengerek között vezetik át. Ez a művelet megfelel a 

gyapjúszálakból gyúrással összetömörített anyag szappannal végzett tömörítésének. Hatására 

kialakul a kőzetgyapotpaplan vastagsága. A hosszanti préselés javítja a termék nyomószilárdságát.  

 

7. Összesütés 

A hengersor bevezeti a tömörített paplant egy fölfűtött kemencébe. Itt a hőhatás összesüti és így 

rögzíti a tömörített paplan vastagságát. ahol befejeződik a gyantakeverék polimerizációja, a műanyag 

réteg térhálósodása. A kőzetgyapot szálak felületén a gyantakeverék megszilárdul, és a térhálós hőre 

keményedő polikondenzációs műanyag a szál felületén erős kötést alkot. 

 

8. Méretre vágás 

A kőzetgyapot paplant vastagsági, hosszvágó és keresztvágó fűrészekkel a kívánt méretre vágják. 

Némely terméknél ezt a műveletet megelőzi egy alufólia réteg fölragasztása is. Az alumínium 

fóliaréteg merevíti a paplant, és tükröző felülettel látja el egyik vagy mindkét oldalról. Ez növeli a 

végtermék szigetelőképességét. A vágás során kőzetgyapot por keletkezik, amit egy 20 m
3
/h 

légáramú, 150 kW teljesítményű levegő ventilátor a zsákszűrőhöz továbbít.  
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9. Csomagolás 

Az utolsó művelet a létrehozott kőzetgyapottáblák bálába csomagolása és szállításra való 

előkészítése. Itt kerül le a szállító hengersorról a termék, amikor is összekötözik bálákba, és 

targoncákkal a raktározóhelyre szállítják.  

 

b) Brikett- és betonüzem: 

A brikett, illetve a betonelem gyártás technológiája megegyezik, csak az alapanyagokban tér el 

egymástól. A gyártandó terméket (brikett vagy betonelem) mindig a kőzetgyapot gyár, illetve a piaci 

igény határozza meg.  

 Brikett gyártás: 

A kupolába nem betáplálható kisebb méretű anyagokból, valamint a gyártósoron leválasztott 

kőzetgyapot szálakból, hulladékból cement és víz hozzáadásával brikett készül. 

A gyártási folyamat az alapanyagok beérkezésével kezdődik. 

A brikett előállításához: 

 Kőzetgyapot gyártási ”hulladék” 

 Por, méreten aluli andezit, dolomit 

 Portland cement 

 Víz 

Ebben a folyamatban a hulladék kőzetgyapot anyag keverése történik további alapanyaggal (dolomit) 

és a cementtel a késztermék előállításához. A hulladékanyag-előkészítő tárolóból származó 

mellékterméket és további alapanyagokat a rakodó szállítja az etetőgaratokhoz. A garatból származó 

nyersanyagot a mérőrendszerbe töltik (a beállított recept szerint). A mérőrendszerből az nyersanyag 

a nyersanyag-keverőbe kerül. A szükség szerint vizet adnak a keverőhöz az anyag 

nedvességtartalma alapján. A cementet a csavaros szállítórendszer segítségével juttatják el 

keverőhöz. A keverőből kikerülő anyagot (brikett - betonkeverék) származó anyagot a vibrációs 

présbe szállítja a szállítószalag. A rezgő sajtolóban az anyagot brikett alakúra formálják reteszelő 

préseléssel. A végleges anyagot a raklapokra helyezik. A préselési folyamat végén a késztermék 

pihentetési szakaszában fedett helyen (lehetőleg 5 °C felett) 1-3 napig tárolják érlelési, szárítási 

célból. Száradás után a késztermék átszállításra kerül a kőzetgyapotgyár fedett nyersanyagtároló 

részére, ahol az adagolórendszeren keresztül újrahasznosítják.  

 

 Betonelem gyártás: 

A késztermékpaletta pontos aránya és mennyisége további meghatározás alapján kerül kialakításra.  

Előirányzott beton termékek napi mennyisége: 

 Zsalukő: 15 360 db/nap = 3.225.600 db/év  

 vagy térkő: 24.000 db/nap = 5.040.000 db/év   

 vagy útszegély: 5140 db/nap = 1.079.400 db/év  

 vagy kerti szegély: 8225 db/nap. = 1.727.250 db/év   

 

A táblázatban az előállítható beton termékek maximális mennyisége került feltüntetésre. Egy nap 

maximum az egyik termékből állítható elő a táblázatban feltüntetett mennyiség, így az egyes 

mennyiségek nem összevonhatóak.   
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A különböző alapanyagokat az alapanyagokat egymástól elkülönítve bunkerbe rakják, ahonnan a 

keverőbe kerülnek. A recepturak szerinti keverékek a keverőkből direkt módon jutnak el a 

gyártóberendezés anyagtölcséreibe. A termék jellegéből adódóan a gyártóberendezés egyféle 

alapanyagból dolgozik. A beton alapanyaga a raklapadagoló felőli anyagtölcsérbe kerül. A 

termékgyártás során a betonelem sablonba földnedves konzisztenciájú beton kerül. A berendezés 

betontöltő kocsija a betonelemek alapanyagát juttatja a sablonba – beállított elővibráció segítségével 

– szitáló mozgást végezve, majd szükség szerint közbülső bélyegnyomás fázisa következik. A 

szükséges betonmennyiségek sablonba töltés után a berendezés automataállítású, nagyfrekvenciás 

rázói megtömörítik a sablon belsejében a betont, megadva a hidraulikus úton nyomás alatt tartott 

bélyegen keresztül a beton falazóelemek végleges formáját. A beállított rázási idők leteltével a 

kizsaluzás fázisa következik, amikor is a rázólemezről a forma néhány millimétert emelkedik, a lemez 

a tolómű segítségével hátra csúszik, így szabaddá válik a kövek útja a gyártó raklap felé. A 

megtömörített elemek a bélyeg segítségével jutnak ki a sablonból a gyártó raklapra. Az 

érlelőkamrában a legyártott terméknek legalább 72 órán át kell lenni. Az érlelőben található már 

megkötött betontermékek csomagolása automata üzemben folyik. 

 

3. Az alkalmazott technológia és az alkalmazott műszaki megoldások elérhető legjobb 

technikáknak (BAT) való megfelelés vizsgálata: 

A kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem tervezett tevékenységre az Európai Bizottság az ipari 

kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb 

technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az üveggyártás tekintetében történő 

meghatározásáról szóló 2012/134/EU Végrehajtási Határozata (2012.02.28.) vonatkozik. 

 

1.1.  Általános BAT-következtetések üveggyártásra 

1.1.1.Környezetirányítási rendszerek: 

Hitelesített környezetirányítási rendszer bevezetésére elsősorban gazdaságossági okok miatt 

Engedélyesnek nincs lehetősége. 

1.1.2. Energiahatékonyság: 

2. Elérhető legjobb technika a fajlagos energia felhasználás csökkentésére az alábbi technikák egyedi 

vagy kombinált alkalmazása: 

 

Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

I 

Üzememeltetési paraméterek 

ellenőrzése révén 

megvalósított 

folyamatoptimalizálás 

Általánosan 

alkalmazható 

technikák. 

Alkalmazásra kerül 

II 
Az olvasztókemence 

rendszeres karbantartása 
Alkalmazásra kerül 

III 

A kemence kialakításának, 

valamint az olvasztási 

technika kiválasztásának 

optimalizálása 

Új üzemek esetén 

alkalmazható 

 

Alkalmazásra került az üzem 

kapacitásának meghatározásakor a 

cégvezetés által. 

IV 
Tüzelés szabályozó technikák 

alkalmazása 

Tüzelőanyaglevegőtü

zelésű kemencékre 

alkalmazható 

Alkalmazásra kerül. A tüzelőanyag 

koksz, az égéslevegő 2- 3% 

oxigéndúsítással 
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V 

Cserépszint növelése, ahol 

elérhető és gazdaságilag és 

technikailag megvalósítható 

 
Nem alkalmazható a tervezett 

üzem esetében 

VI 

Hulladékhő-hasznosító kazán 

alkalmazása 

energiavisszanyerésre, 

amennyiben műszakilag és 

gazdaságilag megvalósítható 

Tüzelőanyaglevegőtü

zelésű kemencékre 

alkalmazható 

Alkalmazásra kerül a kupola és a 
kikeményítő kemence füstgázánál 

is. A füstgáz utóégetők füstgázának 
hőjét 

közvetett hőcserélőn adja le. 

Kupola utóégetője füstgázának 

hőjét az alacsonyabb 

hőmérsékletű, az 

utóégetőbe vezetendő füstgáz 

előmelegítésére, valamint a 
kupolába vezetett levegő 

előmelegítésére 
használják. A kikeményítő kemence 
utóégető füstgázát az utóégetőbe 

vezetendő füstgáz 

előmelegítésére, 

valamint a kikeményítő kemence 

külső oldalainak köpenyszerű 

fűtésére 

VII 

A keverék és cserép 

előmelegítése, amennyiben 

műszakilag és gazdaságilag 

megvalósítható 

 
Nem alkalmazható a tervezett 

üzem esetében 

 

A kőzetgyapot szigetelőanyag gyártásnál mind az alapanyagok olvasztása, mind az olvadék vékony 

szálakká alakítása energiaigényes folyamat, hatékony üzemeltetési körülmények megválasztása, 

fenntartása alapvető érdeke az Engedélyesnek, mert az energiafelhasználás a termelés 

gazdaságosságát erősen befolyásolja. 

 
1.1.3. Anyagok tárolása és kezelése 

3. Elérhető legjobb technika a szilárd anyagok tárolásából és kezeléséből származó diffúz 

porkibocsátás az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazásával történő megelőzése vagy – 

amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése: 

Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

I. Alapanyagok tárolása  

 1. 

Ömlesztett, por anyagok porleválasztó rendszerrel 

(pl. szövet szűrővel) felszerelt, zárt silókban való 

tárolása 

Megvalósul. Levegő 

portartalmának kiszűrése 

zsákos szűrőn. Kupolába 

adagolás silókból történik 

 2. 
Finomszemcsés anyagok zárt tartályokban vagy jól 

záró zsákokban való tárolása 
Megvalósul 

 3. 
Durvaszemcsés, porlékony anyagok készleteinek 

letakart tárolása 

Az anyagok tárolása zárt 

edényben, zsákokban fedett, 

zárt helyen történik 

 4. 
Úttisztító járművek és víznedvesítési technikák 

alkalmazása 

Megvalósul. A bányában 

alkalmazott úttisztító 

járműveket (locsoló autó) 

használják, illetve vízporlasztás 

és a por tartalmú víz zárt 
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rendszerű összegyűjtése 

II. Alapanyagok kezelése 

 1. 

Föld felett szállított 

anyagok esetén zárt 

szállítóberendezések 

használata az 

anyagveszteség 

megakadályozása 

érdekében 
Általánosan 

alkalmazható 

technikák. 

Megvalósul. 

 2. 

Ahol pneumatikus 
szállítást használnak, 
olyan zárt rendszer 

alkalmazása, amelyet 
szűrővel láttak el a szállító 

levegő kiengedése 

előtti tisztításra 

Megvalósul 

 3. A keverék nedvesítése 

E technika 
alkalmazásának 
korlátot szab a 

kemence 
energiahatékonyságára 

gyakorolt kedvezőtlen 

hatása 

Nem alkalmazzák 

 4. 

Enyhén negatív 

térnyomás alkalmazása a 

kemencében 

 Nem alkalmazzák 

 5. 

Aprózódási jelenségeket 

nem okozó alapanyagok 
(elsősorban dolomit és 
mészkő) használata. 
Ezeket a jelenségek 

bizonyos ásványok hő 
hatására történő 

„szétpattogzása” okozza, 

ami 

a kibocsátott por 

mennyiségének 

növekedésével járhat 

Az alapanyagok 
elérhetősége által 

szabott korlátok között 

alkalmazható 

Megvalósul. 

A kupolába az andezit mellé 

dolomitot adagolnak. 

 6. 

Szűrőrendszerre 

csatlakozó elszívó 

alkalmazása olyan 

folyamatok esetén, 

amelyek során nagy 

valószínűséggel 

keletkezik por (pl. 

zsákbontás, por 

eltávolítása a 

szövetszűrőről 

Általánosan 

alkalmazható 

technikák. 

Megvalósul 

 7. 
Zárt adagolócsigák 

használata 
 Megvalósul 
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 8. 
Adagológaratok zárttá 

tétele 

Általánosan 
alkalmazható. A 

berendezés 
károsodásának 

megakadályozása 

érdekében hűtést 

igényelhet. 

Megvalósul 

4. Elérhető legjobb technika az illékony alapanyagok tárolásából és kezeléséből szétterjedő 

gázkibocsátások megelőzésére vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentésére az alábbi 

technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása: 

 Technika Alkalmazás 

1. 

Napsugárzás hatására bekövetkező hőmérsékletváltozásnak kitett, 

ömlesztve tárolt anyagok tartályainak alacsony napfényelnyelési 

képességű festékkel történő festése 

Nem történik ilyen 

tárolás 

2. Hőmérsékletszabályozás az illékony alapanyagok tárolása során Megvalósul 

3. Tartályok szigetelése az illékony alapanyagok tárolása során Megvalósul 

4. Készletgazdálkodás Megvalósul 

5. 
Úszófedeles tartályok használata az illékony kőolajtermékek nagy 

mennyiségekben történő tárolása során 

Nem 

alkalmazható 

6. 
Gőzvisszavezető rendszerek alkalmazása az illékony folyadékok (pl. a 

tartálykocsitól a tárolótartályig való) szállítása során 
Megvalósul 

7. 
Belső tömlőzárású tartályok alkalmazása a folyékony alapanyagok 

tárolása során 
Megvalósul 

8. 
Nyomás//vákuumszelepek alkalmazása a nyomásingadozásnak  ellenálló 

kialakítású tartályokon 
Nem történik 

9. 
Kibocsátás-kezelési technikák (pl. adszorpció, abszorpció, kondenzáció) 

alkalmazása a veszélyes anyagok tárolása során 
Nem történik 

10. 
Felszín alatti töltés alkalmazása a habosodásra hajlamos folyadékok 

tárolása során 
Nem történik 

 
1.1.4. Általános elsődleges technikák: 

5. Elérhető legjobb technika az energiafogyasztás és a levegőbe történő kibocsátás az üzemeltetési 

paraméterek folyamatos nyomon követése és az olvasztókemence programozott karbantartása általi 

csökkentése. 

Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

A technika a kemence 

elhasználódásának minimalizálására 

irányuló, amely egyedileg vagy a 

kemence típusának megfelelő 

kombinációban is alkalmazható 

nyomon követési és karbantartási 

műveletek sorozatából áll, ilyen 

például a kemence és az égőblokkok 

tömítése, a maximális szigetelés 

fenntartása, a stabilizált láng 

feltételeinek ellenőrzése, a 

tüzelőanyaglevegő arány 

szabályozása stb. 

Regeneratív, 
rekuperatív és oxigén-
tüzelőanyagtüzelésű 

kemencékre 
alkalmazható. Az 

egyéb 
kemencetípusokra való 
alkalmazhatóságra az 

adott létesítmény 
egyedi értékelése után 

van 

lehetőség 

Megvalósul. 

 Energiafogyasztás: Az 

üzemelés számítógépes 

vezérlésű, az adatok 

dokumentálása folyamatos, a 

karbantartás tervszerű, így 

mind a termelésből, mind a 

karbantartásból nyert 

információk kiértékelésével a 

hatékonyság folyamatosan 

meghatározható. 
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6. Elérhető legjobb technika a levegőbe történő kibocsátások csökkentésére vagy megelőzésére az 

olvasztókemencébe kerülő valamennyi anyag és alapanyag gondos kiválasztása és ellenőrzése az 

alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:  

 

 Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

1. 

Alacsony szennyezettségű (pl. alacsony 

fém-, klorid- vagy fluoridtartalmú) 

alapanyagok és idegen cserép használata Az alapanyagok és 
tüzelőanyagok 

elérhetőségének 

korlátaival 

alkalmazható 

Megvalósul 

2. 
Alternatív (pl. kevésbé illékony) 

alapanyagok használata 

Nem alkalmazható, 

mivel a kemencébe 

nem kerül illékony 

alapanyag 

3. 
Alacsony fémszennyezettségű 

tüzelőanyagok használata 

Megvalósul. Koksz 

a tüzelőanyag. 
 

7. Elérhető legjobb technika a kibocsátások és/vagy egyéb, vonatkozó folyamatparaméterek 
rendszeresen történő felügyeletének megoldása magába foglalja: 

 Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

1. 

Kritikus folyamatparaméterek – pl. 

hőmérséklet, tüzelőanyag-ellátás és 

levegőáramlás – folyamatos nyomon 

követése a folyamat stabilitásának 

biztosítása érdekében Általánosan 

alkalmazható 

technikák 

Megvalósul. Számítógép 

vezérlés, automatikus 

folyamatirányítással 

2. 

Folyamatparaméterek rendszeres 
nyomon követése a szennyezések 

megelőzése/csökkentése érdekében, 

pl. a füstgázok O2-tartalmának nyomon 

követése a tüzelőanyag-levegő arány 

szabályozása céljából. 

3. 

Por-, NOX- és SO2-kibocsátások 

folyamatos vagy évente legalább 

kétszer végzett, szakaszos mérése, 

valamint ezzel összefüggésben a 

helyettesítő paraméterek ellenőrzése 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

csökkentő rendszer a mérések közötti 

időszakban megfelelően működjön 

Általánosan 

alkalmazható 

technikák. 

Megvalósul. Számítógép 
vezérlés, automatikus 
folyamatirányítással 

helyettesítő paraméterek 
detektálásával és 

visszacsatolásával. A 
helyhez kötött pontforrások 

mérése 
szakaszos, a 

jogszabályban és a 

működést engedélyező 

határozatban előírt 

gyakoriságú. 

4. 

NH3-kibocsátások folyamatos vagy 

rendszeres időközönként végzett 

mérése szelektív katalitikus redukciós 

(SCR) vagy szelektív nem katalitikus 

redukciós (SNCR) technikák 

alkalmazása esetén 

Általánosan 

alkalmazható 

technikák. 

Megvalósul. Ammónia 
kibocsátás mérése 

szakaszos, 
a jogszabályban és a 

működést engedélyező 

határozatban előírt 

gyakoriságú. 
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5. 

CO-kibocsátások folyamatos vagy 

rendszeres időközönként végzett 

mérése, ha az NOX-kibocsátások 

csökkentésére elsődleges technikákat 

vagy tüzelőanyaggal történő kémiai 

redukciós technikákat alkalmaznak, 

vagy ha tökéletlen égés fordulhat elő 

Általánosan 

alkalmazható 

technikák. 

Megvalósul. Szén-monoxid 
kibocsátás mérése 

szakaszos, 
a jogszabályban és a 

működést engedélyező 

határozatban előírt 

gyakoriságú. 

6. 

HCl-, HF-, CO- és fémkibocsátások 

rendszeres időközönként végzett 

mérése, különösen, ha ilyen az 

anyagokat tartalmazó alapanyagokat 

használnak, vagy ha tökéletlen égés 

fordulhat elő 

Általánosan 

alkalmazható 

technikák 

A szükséges méréseket a 

működést engedélyező 

határozat írja elő. 

7. 

Helyettesítő paraméterek folyamatos 

nyomon követése annak biztosítása 

érdekében, hogy a füstgázkezelő 

rendszer megfelelően működjön és a 

kibocsátási szinteket a szakaszos 

mérések közötti időszakban 

fenntartsák. A helyettesítő 

paraméterek nyomon követése 

kiterjed a reagensek beadagolására, a 

hőmérsékletre, a vízadagolásra, a 

feszültségre, a pormentesítésre, a 

ventilátorfordulatszámrastb 

Általánosan 

alkalmazható 

technikák 

Megvalósul. Számítógép 
vezérlés, automatikus 
folyamatirányítással 

helyettesítő paraméterek 

detektálásával és 

visszacsatolásával 

 

8. Elérhető legjobb technika a kibocsátások megelőzésére vagy csökkentésére a füstgázkezelő 

rendszerek normál üzemeltetési feltételek mellett optimális kapacitáson és üzemképességgel való 

működtetése  

 Technika Alkalmazás 

1. indítási és leállítási műveletek során 

Megvalósul. Az optimális paraméterek 

ellenőrzése automatikus, számítógép 

vezérelt 

2. 

egyéb olyan speciális műveletek során, amelyek 

hatással lehetnek a rendszerek megfelelő 

működésére (pl. rendszeres és rendkívüli 

karbantartás, valamint a kemence és/vagy a 

füstgázkezelő rendszer tisztítási műveletei, vagy 

komoly gyártási változások) 

Megvalósul. A tisztítási és egyes 

karbantartási műveletek szintén 

számítógép vezéreltek. A kialakult 

paraméterek dokumentálásra, értékelésre 

kerülnek. 

3. 

elégtelen a füstgázáramlás vagy a hőmérséklet 

elégtelen, ami megakadályozza, hogy a rendszer 

teljes kapacitáson üzemeljen 

Megvalósul. Ekkor a számítógép 

rendszer jelzi a hibát, a technológiai sor 

részben vagy teljesen leáll. 

9. Elérhető legjobb technika a szén-monoxid (CO) olvasztókemencéből történő kibocsátásának 

korlátozása, amenynyibenaz NOX-kibocsátások csökkentésére elsődleges technikákat vagy 

tüzelőanyaggal történő kémiai redukciót alkalmaznak 
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Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

Az NOX-kibocsátások csökkentésére szolgáló 

elsődleges technikák tüzelésmódosításokon alapulnak 

(pl. a levegőtüzelőanyag arány csökkentése, 

többlépcsős tüzelési, alacsony NOX égők alkalmazása 

stb.). A tüzelőanyaggal történő kémiai redukció 

lényege, hogy szénhidrogéntüzelőanyagot juttatnak a 

füstgázáramba a kemencében képződött NOX 

redukálására. A CO-kibocsátás e technikák 

alkalmazásával járó növekedése az üzemeltetési 

paraméterek gondos szabályozás által korlátozható 

Hagyományos, 

tüzelőanyag/levegő 

kemencékre 

alkalmazható. 

Megvalósul 

Olvasztókemencék szén-monoxid-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek 

Paraméter BAT-EAL Várható kibocsátás Megfelelés 

CO-ban kifejezett 

szén-monoxid 
< 100 mg/Nm

3
 

[CO] =5,4* mg/Nm
3 

A termelés alatt 

folyamatosan 

üzemelő 

nagykéményen. 

Megfelelő 

A tényleges megfelelőséget a 

pontforrás mérésével meg kell 

határozni. 

10. Elérhető legjobb technika az ammónia (NH3) kibocsátásának korlátozása, amennyiben az NOX-

kibocsátás nagy hatásfokú csökkentése érdekében szelektív katalitikus redukciós (SCR) vagy 

szelektív nem katalitikus redukciós (SNCR) technikákat alkalmaznak 
 

Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

A technika az SCR és SNCR füstgázkezelő 

rendszerekre vonatkozó, megfelelő üzemeltetési 

feltételek bevezetését és fenntartását foglalja 

magában a szabad ammónia kibocsátásának 

korlátozása érdekében 

SCR vagy SNCR 

rendszerrel felszerelt 

olvasztókemencékre 

alkalmazható 

A tervezett 

üzemre nem 

vonatkozik. 

11. Elérhető legjobb technikának számít az olvasztókemence bórkibocsátásának az alábbi technikák 
legalább egyikét alkalmazva történő csökkentése, amennyiben a keverék-összetétel bórvegyületeket 
tartalmaz: 

 Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

1. 

Szűrőrendszer megfelelő hőmérsékleten való 

üzemeltetése a szilárd halmazállapotú 

bórvegyületek leválasztásának fokozására, 

figyelembe véve, hogy egyes bórsavak 200 °C alatt 

– de akár már 60 C-on is – gáznemű vegyületként 

lehetnek jelen a füstgázban 

A meglévő üzemekben való 

alkalmazhatóságnak korlátot 

szabhatnak a meglévő 

szűrőrendszer helyzetével és 

jellemzőivel összefüggő 

műszaki megkötések. 

A tervezett 

üzemre nem 

vonatkozik. 

2. 
Száraz vagy félszáraz mosó szűrőrendszerrel 

kombinált alkalmazása 

Alkalmazhatóságának korlátot 
szabhat az egyéb gáznemű 

szennyezőanyagok (SOX, HCl, 

HF) csökkenő eltávolítási 
hatékonysága, amelyet a száraz 

alkáli reagens felületére 
lerakódó bór vegyületek 

okoznak. 

Nem 

alkalmazzák 
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3. Nedves mosó alkalmazása 

A meglévő üzemekben való 

alkalmazhatóságnak korlátot 

szabhat a speciális 

szennyvíztisztítás 

szükségessége. 

Nem 

alkalmazzák 

 

1.1.5. Üveggyártási folyamatok során a vízbe történő kibocsátások 

12. Elérhető legjobb technika a vízfogyasztás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy 
kombinált alkalmazása: 

Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

1. 
Kiömlések és szivárgások 

minimalizálása 

Általánosan alkalmazható 

technika 

Megvalósul a vízvezetékek, 

vizes fázisok vezetékeinek 

rendszeres ellenőrzésével 

2. 
Hűtő- és mosóvíz tisztítás 

utáni újrafelhasználása 

Általánosan alkalmazható 
technika. A mosóvíz 

visszaforgatása a legtöbb 
mosórendszer esetén 

alkalmazható, mindazonáltal, 

a 

mosóközeg időszakos 

leürítését és cseréjét 

igényelheti. 

Megvalósul. A technológiai 
vízszükségletet részben a 

tisztításnál keletkező 
szennyvíz, részben a 

kondenzvizek biztosítják 

3. 

Részben zárt vízrendszer 

üzemeltetése amennyiben 

műszakilag és gazdaságilag 

megvalósítható 

 

Megvalósul. A vízvezetés 
zárt rendszerű. Vizes 
hűtőkörök zártak, a 

takarítási 

vízfelhasználás zárt 

rendszerű 

 

13. Elérhető legjobb technika a kiengedett szennyvízben lévő szennyezőanyag kibocsátási terhelés 

csökkentésére az alábbi szennyvíz kezelő rendszerek egyedi vagy kombinált alkalmazása: 

 Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

1. 

Normál szennyezés-csökkentési technikák, pl., 

ülepítés, rácsos szűrés, lefölözés, semlegesítés, 

szűrés, levegőztetés, lecsapatás, koagulálás és 

flokkulálás stb. Normál, jó gyakorlati technikák a 

folyékony alapanyagok és segédanyagok 

tárolásából származó kibocsátások 

csökkentésére, például elszigetelés, a tartályok 

vizsgálata/tesztje, túltöltés elleni védelem stb 

Általánosan 

alkalmazható technikák. 

Az üzemből 
technológiai 

szennyvíz nem 

kerül 

elvezetésre. 

2. 

A szerves vegyületek eltávolítására/lebontására 

szolgáló biológiai tisztítórendszerek, például 

eleveniszap, bioszűrés 

Alkalmazhatósága azon 

szektorokra 
korlátozódik, amelyek a 

gyártási 
folyamat során szerves 

anyagokat használnak 

(pl. 

az ásványgyapot 

szektorok) 
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3. 
Települési szennyvíztisztító telepekre történő 

elvezetés 

Olyan létesítményekre 
alkalmazható, amelyek 

esetén a 
szennyezőanyagok 

további csökkentése 

szükséges 

4. Szennyvíz külső újrahasznosítása 

Alkalmazhatósága 

általában a fritt 

szektorra korlátozódik 

(újrahasznosítás 

lehetősége a 

kerámiaiparban). 

Az üzemből technológiai víz nem kerül kibocsátásra, így az üveggyártásból adódóan felszíni vizekbe 

történő szennyvízkibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL értékek nem alkalmazandó.  
 

1.1.6. Üveggyártási folyamatokból származó hulladék 

14. Elérhető legjobb technika elhelyezendő szilárd hulladék képződésének csökkentésére az alábbi 
technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása: 

Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

1. 

Keverékanyag-hulladékok 

újrahasznosítása, amennyiben 

a minőségi követelmények 

megengedik 

Alkalmazhatóságának 
korlátot szabhatnak a 

végtermék minőségével 

összefüggő 

megkötések 

Megvalósul. A minőség 
fenntartható, ha a nagyobb 

mennyiségben az alapanyagok 

adagolásánál keletkező apró 

frakciókat anyaguk szerint 

elkülönítve kerül gyűjtésre. 

2. 

Alapanyagok tárolása és 

kezelése során jelentkező 

anyagveszteség minimalizálása 

Általánosan 

alkalmazható technika. 

Megvalósul az anyagok 

takarásával, zárt edényekben 

történő tárolásával. 

3. 
Selejt termékekből képződő 

saját cserép újrahasznosítása 

Általánosságban nem 
alkalmazható a magas 
hőmérsékletű szigetelő 

gyapot szektornál 

Megvalósul. A selejt, illetve 
vágási hulladék elkülönített 
gyűjtést követően aprításra, 

majd 

cementezéssel brikettet 

állítanak elő. 

4. 

Por újrahasznosítása a 

keverékösszetételben, 

amennyiben a minőségi 

követelmények megengedik 

Alkalmazhatóságát 
különböző tényezők 

korlátozhatják: 
végtermékkel szemben 

támasztott minőségi 

követelmények, 

A porfrakció kis mennyisége, a 

brikettbe való bekeverési 

arányok betartása mellett a 

porfrakció hasznosítható az 

üzemen belül. 

5. 

Szilárd hulladék és/vagy 

szennyiszap helyszíni 

felhasználása 

(pl. víztisztításból származó 

szennyiszap esetén) vagy 

értékesítés más iparágakban 

történő megfelelő 

felhasználásra 

A kiszámíthatatlan, 
szennyezett összetétel, 

valamint a kis 
mennyiségek és az 

alacsony gazdasági 

életképesség miatt a 

szektorban 

korlátozottan 

alkalmazható. 

Termelési szilárd hulladékon 

kívül további szilárd 

hulladékfrakció, illetve 

szennyvíziszap nem 

hasznosítható a technológiai 

soron. 
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6. 

Elhasználódott tűzálló anyagok 
lehetséges értékesítése más 

iparágak számára 

Alkalmazhatóságát 
korlátozzák a tűzálló 
anyag gyártója és a 

lehetséges 

végfelhasználó által 

szabott megkötések. 

Nem vonatkozik az adott 

üzemre 

7. 

A hulladék cementkötésű 
brikettként való felhasználása 

forró szeles 
kupolókemencékben történő 

újrahasznosítás céljából, 

amennyiben a minőségi 

követelmények megengedik 

A hulladék 
cementkötésű 
brikettként való 

felhasználása a 

kőzetgyapot szektorra 

korlátozódik. 

Kompromisszumos 

megoldást kell keresni a 
levegőbe történő 
kibocsátás és a 

szilárdhulladék-áram 

képződése között. 

Megvalósul 

1.1.7. Üveggyártási folyamatokból származó zaj 

15. Elérhető legjobb technika a zajkibocsátás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy 
kombinált alkalmazása: 

Technika Alkalmazás 

1. 

környezeti zaj-értékelés elvégzése és a helyi 

környezetnek megfelelő zajcsökkentés intézkedési terv 

készítése, 

Az üzembe helyezést követően 

javasolt a zajhatás mérése 

2. 
Zajos berendezések/folyamatok külön 

épületben/részlegben történő elkülönítése 

Megvalósul. A berendezések 

egyedi zajcsillapítással, 

árnyékolással, hangszigeteléssel 

kerülnek telepítésre 

3. Gátfalak használata a zajforrások árnyékolására 
Kiépítésük nem szükséges az 

elvégzett számítások alapján. 

4. 
Zajos szabadtéri tevékenységek nappal történő 

elvégzése, 

Megvalósul. Az alapanyagok 

telephelyre szállítása, a silók 

feltöltése, a brikett üzem 

működtetése mind a nappali 

órákban történik. 

5. 

Zajvédő falak vagy természetes árnyékolók (fák, 

bokrok) alkalmazása a létesítmény és a védett terület 

között, a helyi körülményeknek megfelelően. 

Kiépítésük nem szükséges az 

elvégzett számítások alapján. 

 

1.7. BAT következtetések ásványgyapot gyártásra 

1.7.1. Az olvasztókemencék porkibocsátása: 

56. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence füstgázaiból eredő porkibocsátás csökkentésére 

elektrosztatikus porleválasztó vagy zsákos szűrős rendszer alkalmazása 
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Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

Szűrőrendszer: 

elektrosztatikus 

porleválasztó vagy 

zsákos szűrő 

Általánosan alkalmazható technika. Az 
elektrosztatikus porleválasztók kőzetgyapot 

gyártására használt 
kupolókemencékben a kemencében keletkező 

szénmonoxid meggyulladása miatti 

robbanásveszély 

következtében nem alkalmazhatók 

Megvalósul. 

Szűrőrendszer 1. tagja 

porleválasztó ciklon, 2. 

tagja zsákos szűrő 

 

Olvasztókemence porkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek az ásványgyapot szektorban  

Paraméter 
BAT-EAL várható kibocsátás 

Megfelelés 
mg/Nm

3
 kg/t termék mg/Nm

3
 kg/t termék 

Por < 10-20 <0,02-0,050 5,7* 0,0136* Megfelelő 

 

1.7.2. Az olvasztókemencékből származó nitrogén-oxidok (NOx) 

57. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence NOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi 

technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása: 

Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

1. Tüzelés módosításai   

a) Levegő-tüzelőanyag arány 

csökkentése 

Hagyományos, levegő-
tüzelőanyagtüzelésű kemencékre 

alkalmazható. 
Előnyei optimális 

kemencekialakítással és - 

geometriával kombinált rendes 

vagy teljes kemenceátépítéssel 

használhatók ki teljes mértékben. 

Megvalósul. A levegő 
mennyiségét 

oxigéndúsítással 

csökkentik a levegő 

oxigéntartalmát 2-

3%kal növelve. 

b) Égéslevegő 

hőmérsékletének 

csökkentése 

Csak létesítmény specifikus 
körülmények között alkalmazható a 
kemence alacsonyabb hatásfoka és 
nagyobb tüzelőanyag-igénye (azaz 

regeneratív kemencék helyett 
rekuperatív kemencék 

alkalmazása) 
miatt 

Nem megvalósítható 

c) Többlépcsős tüzelés: 

- tüzelőanyag többlépcsős 

beadagolása 

- Levegő többlépcsős 

beadagolása 

A tüzelőanyag többlépcsős 

beadagolása a legtöbb 

hagyományos, levegő- 

tüzelőanyagtüzelésű kemencére 

alkalmazható. A levegő többlépcsős 
beadagolásának alkalmazhatósága 
technikai összetettsége miatt igen 

korlátozott 

Nem megvalósítható 

d) Füstgáz visszavezetés E technika alkalmazhatósága a 

speciális, a füstgázt automatikusan 

visszavezető égőkre korlátozódik 

Nem alkalmazható 
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e) Alacsony NOx égők Általánosan alkalmazható technika. 
Az elért környezeti előny 

kereszttüzelésű, gáztüzelésű 
kemencékre történő 

alkalmazás esetén a műszaki 
korlátok és a kevésbé rugalmas 
kemence miatt általában kisebb. 

Előnyei optimális 

kemencekialakítással és - 
geometriával kombinált rendes 

vagy teljes 
kemenceátépítéssel használhatók 

ki teljes mértékben. 

Nem alkalmazható 

f) Tüzelőanyag kiválasztás Alkalmazhatóságának korlátot szab 

a különböző tüzelőanyag-típusok 

elérhetősége, amelyre a tagállami 

energiapolitika is hatással lehet 

A koksz tüzelőanyag 
jó energiatartalma, 
megfelelő égési 

sebessége, 
egyenletes jó minőség 
beszerezhetősége és 

ára 

gazdaságos 

felhasználást tesz 

lehetővé 

2. Elektromos olvasztás Nagy mennyiségű (> 300 
tonna/nap) üveggyártás esetén 

nem alkalmazható. 
Nagy kihozatali változtatásokat 

igénylő gyártás esetén nem 
alkalmazható. 

Megvalósításához a kemence teljes 

átépítése szükséges. 

A tervezett 

technológiai sor nem 

elektromos 

olvasztókemencét 

alkalmaz. 

3. Oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű 

olvasztás 

A maximális környezeti előny teljes 

kemenceátépítéskor történő 

alkalmazás esetén érhető el. 

Nem ez a megoldás 

kerül kiépítésre. 

 

Olvasztókemence NOX-kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL értékek az ásványgyapot szektorban  

Paraméter Termék 
Olvasztási 

technika 

BAT-EAL 
Várható 

kibocsátás 

Megfelelés 

mg/Nm
3
 

kg/t 

olvadt 

üveg 

mg/Nm
3
 

kg/t 

olvadt 

üveg 

NO2-ben 
kifejezett 

NOx 
Kőzetgyapot 

Minden 

kemencetípus 
<400500 

<1,0-

1,25 
4,23* 0,0106* Megfelelő 

 

58. Amennyiben üveggyapot gyártása esetén a keverék-összetételben nitrátokat használnak, elérhető 

legjobb technika az NOX-kibocsátás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált 

alkalmazása: 
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 Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

1. Keverék-összetétel 
kéntartalmának 

minimalizálása és a 

kénegyensúly 

optimalizálása 

Kőzetgyapot-gyártás esetén a kénegyensúly 

optimalizálása a füstgázból származó SOX-

kibocsátások kiküszöbölése, valamint a füstgáz 

kezeléséből (szűrőpor) és/vagy a 

szálazási folyamatból származó, a keverék-

összetételben 

újrahasznosítható (cement brikettek) vagy 

esetlegesen ártalmatlanítást igénylő szilárd 

hulladékok kezelése közötti kompromisszumos 

megközelítést igényelhet. 

Megvalósul az 
alacsony 

kéntartalmú 

alapanyagok 

beszerzésekor 

2. Alacsony 

kéntartalmú 

tüzelőanyagok 

alkalmazása 

Alkalmazhatóságnak korlátot szabhat az alacsony 

kéntartalmú tüzelőanyagok elérhetősége, amelyre a 

tagállami energiapolitika is hatással lehet. 

Megvalósul. A 
koksz 

kéntartalma 

1%. 

3. Száraz vagy 
félszáraz mosó 

szűrőrendszerrel 

kombinálva 

Kőzetgyapot gyártására használt kupolókemencék 

esetén elektrosztatikus porleválasztók nem 

alkalmazhatók. 

Nem 

alkalmazott. 

4. Nedves mosó 

alkalmazása 

A műszaki, azaz speciális szennyvíztisztító telep 

szükségességével összefüggő korlátokon belül 

általánosan alkalmazható technika. 

Nem 

alkalmazott. 

 

Olvasztókemence SOX-kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL értékek az ásványgyapot szektorban  

Paraméter Termék 

BAT-EAL Várható kibocsátás 

Megfelelés 
mg/Nm

3
 

kg/t 

olvadt 

üveg 

mg/Nm
3
 

kg/t 

olvadt 

üveg 

SO2-ben 

kifejezett 

SOx 

Kőzetgyapot 

Kupolókemencék, 

brikett- vagy salak 

újrahasznosítással 

<1400 <3,5 16,9* 0,043* Megfelelő 

 

1.7.4. Az olvasztókemencékből származó hidrogén-klorid (HCl) és hidrogén-fluorid (HF) 

60. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátásának csökkentésére az 
alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása: 

 Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

1. Alacsony klór- és 
fluortartalmú 
alapanyagok 

kiválasztása a 

keverékösszetételhez 

A keverék-összetétellel és az 

alapanyagok elérhetőségével 

összefüggő korlátokon belül 

általánosan alkalmazható technika. 

Megvalósul. A dolomit 
kiválasztásának minőségi 

paramétere az alacsony HCl 

és 

HF tartalom. Az üzem 

környezetében erre van 

lehetőség. 

2. Száraz vagy 
félszáraz mosó 

szűrőrendszerrel 

kombinálva 

Kőzetgyapot gyártására használt 

kupolókemencék esetén 

elektrosztatikus porleválasztók nem 

alkalmazhatók 

A füstgáz portartalmát két 

lépcsőben, a kicsapódó vizét 

három helyen választják el a 

füstgáztól. 
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Olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek az ásványgyapot 

szektorban 

Paraméter Termék 

BAT-EAL 
Várható 

kibocsátás 
Megfelelés 

mg/Nm
3
 

kg/t olvadt 
üveg 

mg/Nm
3
 

kg/t 
olvadt 
üveg 

HCl-ben 
kifejezett 

hidrogénklorid 

Kőzetgyapot 
 

< 10 - 30 
< 0,025-

0,075 
< 30 < 0,076 

Becsült 
megfelelés 

HFl-ben 
kifejezett 

hidrogénfluorid 

Összes 
termék 

< 1-5 
< 0,002-

0,013 
< 5 < 0,0133 Megfelelő 

 

1.7.5. Kőzetgyapot-olvasztó kemencéből származó hidrogén-szulfid (H2S)  

61. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence H2S-kibocsátásának csökkentésére a hidrogén-

szulfidot SO2-vé oxidáló füstgáz-utóégető rendszer segítségével történő alkalmazása: 

Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

Hulladékgáz-utóégető 

rendszer 

Kőzetgyapot-gyártó kupolókemencék 

esetén általánosan alkalmazható 

technika 

Megvalósul. Az utóégető 

földgáz tüzelésű 

 

Olvasztókemence H2S-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a kőzetgyapot-gyártásban 

Paraméter 

BAT-EAL Várható kibocsátás 

Megfelelés 
mg/Nm

3
 

kg/t olvadt 

üveg 
mg/Nm

3
 

kg/t 

olvadt 

üveg 

H2S-ben kifejezett 

hidrogénszulfid 
< 2 < 0,005 ~ 0 ~ 0,0 Megfelelő 

 

1.7.6. Olvasztókemencéből származó fémek 

62. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence fémkibocsátásának csökkentésére az alábbi 

technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása: 

 Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

1. 

Alacsony fémtartalmú 

alapanyagok 

kiválasztása a 

keverék-összetételhez 

Az alapanyagok elérhetőségének 

korlátain belül általánosan 

alkalmazható technika 

Megvalósul az alapanyagok 

minőségük szerinti 

kiválasztásával 

2. 
Szűrőrendszer 

alkalmazása 

Kőzetgyapot gyártására használt 
kupolókemencék esetén 

elektrosztatikus porleválasztók 

nem alkalmazhatók. 

Megvalósul. A füstgáz 
portartalmát két lépcsőben, a 
kicsapódó vizét három helyen 

választják el a füstgáztól. 
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Olvasztókemence fémkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek az ásványgyapot szektorban  

Paraméter 

BAT-EAL Várható kibocsátás 

Megfelelés 
mg/Nm

3
 

kg/t olvadt 

üveg 
mg/Nm

3
 

kg/t 

olvadt 

üveg 

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) < 0,2-1 
< 0,4-2,5 · 10

-

3
 

< 1 
< 2,5 · 10

-

3
 

Megfelelő 

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, 

CrVI,, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, 

V, Sn) 

< 1-2 < 2-5 · 10
-3

 < 1 
< 2,5 · 10

-

3
 

Megfelelő 

 

1.7.7. További folyamatokból származó kibocsátások 

63. Elérhető legjobb technika a további folyamatok kibocsátásainak csökkentésére az alábbi egyedi 

vagy kombinált alkalmazása: 

Technika Alkalmazhatóság Alkalmazás 

1. 

Gázsugár-ütköztetéses és 

ciklonleválasztók. 

Technika a füstgázban található 
részecskéknek és cseppeknek 

ütköztetés, a gáznemű anyagoknak 
pedig vízzel történő 

részleges elnyeletés útján való 

eltávolításán 

alapul. Az ún. impact-jetekhez általában 

technológiai vizet használnak. Az 

újrahasznosított technológiai víz 

használat előtt szűrésen esik át. 

Kőzetgyapot-gyártási 
folyamatokra korlátozottan 

alkalmazható, mivel 

kedvezőtlen hatást 

gyakorolhat más csökkentési 

technikákra. 

Nem 

alkalmazott 

2. Nedves mosók 

A szálazási folyamatból (a 
szálak gyantával történő 

bevonása) származó 
füstgázok vagy 

kombinált (szálazásból és 

kikeményítésből származó) 

füstgázok kezelésére 

általánosan alkalmazható 

technika 

Nem 

alkalmazott 

3. Nedves elektrosztatikus porleválasztók 

Az szálazási folyamatból (a 
szálak gyantával történő 

bevonása) vagy a kikeményítő 

kemencékből származó, vagy 
kombinált (szálazásból és 

kikeményítésből származó) 

füstgázok kezelésére 

általánosan alkalmazható 

technika 

Nem 

alkalmazott 

4. 

Kőzetgyapot-szűrők A szűrő egy acél- 

vagy betonszerkezetből áll, amelynek 

belsejében szűrőközegként kőzetgyapot 

lapokat 
szereltek fel. A szűrőközeget 

rendszeresen tisztítani vagy cserélni 
kell. Ez a szűrő 

magas nedvességtartalmú, valamint 

Alkalmazhatósága elsősorban 
a kőzetgyapot gyártási 

folyamatok során az alakítási 
területről és/vagy a 

kikeményítő 
kemencékből kibocsátott 

hulladékgázokra korlátozódik. 

Alkalmazott. 
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ragadós részecskéket tartalmazó 

füstgázok szűrésére alkalmas. 

5. Hulladékgáz utóégetés 

A kikeményítő kemencékből 
származó hulladékgázok 
kezelésére általánosan 

alkalmazható technika, 

különösen a kőzetgyapot-

gyártási 

folyamatok esetén. A 

kombinált 

(szálazásból és 
kikeményítésből származó) 

füstgázokra való 
alkalmazás a gázok nagy 

mennyisége, alacsony 
koncentrációja és alacsony 

hőmérséklete miatt gazdasági 

szempontból nem életképes 

Megvalósul 

 

További folyamatokból a levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozó BATAEL értékek az 

ásványgyapot szektorban, ha e kibocsátásokat külön kezelik  

Paraméter 

BAT-EAL Várható kibocsátás 

Megfelelés 
mg/Nm

3
 

kg/t olvadt 

üveg 
mg/Nm

3
 

kg/t 

olvadt 

üveg 

Szálazás terület – 

Kombinált szálazási és 

kikeményítési 

kibocsátások – kombinált 

szálazási kikeményítési 

és hűtési kibocsátások 

     

Összes részecske anyag < 20-50 - 6,25 - Megfelelő 

Fenol < 5-10 - 1,25 - Megfelelő 

Formaldehid < 2-5 - 2,5 - Megfelelő 

Ammónia 30-60 - 1,25 - Megfelelő 

Aminok < 3 - Nincs adat - - 

C-ben kifejezett összes 

illékony, szerves vegyület 
10-30 - Nincs adat - - 

A kikeményító medence 

kibocsátásai 
     

Összes részecske anyag < 5-30 < 0,2 4,62 0,012 Megfelelő 

Fenol < 2-5 < 0,03 0,38 0,001 Megfelelő 

Formaldehid < 2-5 < 0,03 0,38 0,001 Megfelelő 

Ammónia < 20-60 < 0,4 0,77 0,002 Megfelelő 

Aminok < 2 < 0,01 Nincs adat - - 

C-ben kifejezett összes 

illékony, szerves vegyület 
< 120 < 0,065 Nincs adat -  

 
<100-

200 
< 1 162,54 0,415 Megfelelő 
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C) A tevékenységből eredő környezetterhelés és - igénybevétel jellege: 

Levegő: 

Levegőminőség: 

A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota 

A háttérszennyezés mértéke az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) domoszlói, 

manuális állomás 2019. évi 24 órás átlag adatai (NO2: 6,75 µg/m
3
), valamint az egri automata 

mérőállomás 2020. évi 24 órás átlag adatai (NO2:18,6µg/m
3
, NOX:26 µg/m

3
, CO:655 µg/m

3
, 

PM10:25µg/m
3
és SO2:6,2 µg/m

3
) alapján került meghatározása. Kisnána települést 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 sorolja. A vizsgált terület levegőminősége a 

dokumentációban bemutatott adatok alapján jó. Tekintettel arra, hogy a vizsgált terület Natura 2000 

különleges madárvédelmi terület, illetve az Országos Ökológiai Hálózat pufferövezetébe tartozik, az 

ökológiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorúbb kritikus 

levegőterheltségi szinteket határoz meg, mely NOx esetében 30 (µg/m
3
), SO2 esetében 20 (µg/m

3
) 

Kivitelezés okozta légszennyezés 

A kivitelezés esetében a kőzetgyapotgyár illetve a brikett és betonelemgyár hatásainak vizsgálata 

együttesen került bemutatásra tekintettel arra, hogy a két üzem esetében ugyanazon gépek 

alkalmazására kerül sor. Az építési-kivitelezési tevékenység során várhatóan a következő gépek 

(vagy velük egyenértékűgépek) kerülnek alkalmazásra: 

 földmunkákhoz billenőplatós tehergépkocsi, kotrórakodó, döngölő,  

 alapozáshoz billenőplatós tehergépkocsi, kotrórakodó, beton mixer, betonpumpa, 

 szerkezetépítéshez billenőplatós tehergépkocsi, mobildaru 

Legnagyobb mértékű levegő terhelés az alapozási munkák során történik, ezért ezen tevékenység 

hatása került vizsgálatra. Bemutatásra került a különböző gépjárművek fajlagos szennyezőanyag 

kibocsátása, valamint a levegőszennyezés a gépektől mért távolság függvényében, mely az alábbi: 

Levegőszennyezés a gépektől mért 50 m-es távolság függvényében 

[nappal, derült időben (u = 2,5 m/s)]  [nappal, derült időben (szélcsend)]  

CO 

µg/m
3
 

CH 

µg/m
3
 

NO2µg/m
3
 

NOxµg/m
3
 

PM10µg/m
3
 

SO2µg/m
3
 

CO 

µg/m
3
 

CH 

µg/m
3
 

NO2µg/m
3
 

NOxµg/m
3
 

PM10µg/m
3
 

SO2µg/m
3
 

179,4

4  

34,4

6  

8,36  11,49  2,09  1,16  143,

5  

27,5

7  

6,69  9,19  1,67  0,93  

A transzmissziós számítások alapján 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. 

Üzemelés okozta levegőszennyezés 

Kőzetgyapotgyár 

 Munkagépek okozta légszennyezés 
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A gyár területén alkalmazni kívánt munkagépek az alábbiak:  

• kanálmérleggel felszerelt CAT 950M típusú gumikerekes homlokrakodó (teljesítmény: 187 

kW), mely az alapanyagok rakodását végzi. 

• Jungheinrich EFG 425-S30 típusú elektromos villás targonca, mely a késztermék rakodását 

végzi. 

A levegőszennyezés a gépektől mért távolság függvényében az alábbi: 

Levegőszennyezés a gépektől mért 50 m-es távolság függvényében  

[nappal, derült időben (u = 2,5 m/s)]  [nappal, derült időben (szélcsend)]  

CO 

µg/m
3
 

CH 

µg/m
3
 

NO2µg

/m
3
 

NOxµg

/m
3
 

PM10µ

g/m
3
 

SO2µg/

m
3
 

CO 

µg/m
3
 

CH 

µg/m
3
 

NO2µg

/m
3
 

NOxµg

/m
3
 

PM10µ

g/m
3
 

SO2µg

/m
3
 

46,71 8,97 2,18 2,99 0,54 0,30 37,36 7,18 1,74 2,39 0,44 0,24 

A transzmissziós számítások alapján 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. 

 Gyártási tevékenység okozta légszennyezés 

A kőzetgyapot gyártás szilárd, darabos alap és segédanyagainak mozgatása, a szálképzés, valamint 

a termék fűrészeléssel történő méretre vágása porképzéssel jár. Az egyes helyeken a megnövekedett 

portartalmú levegőt ventilátorok segítségével porleválasztó egységeken vezetik keresztül, és csak az 

alacsony portartalmú levegőt bocsátják a környezetbe. A kőzetgyapotgyár területén tervezetten 

egyetlen kémény található majd (P1 pontforrás), melyen keresztül a légszennyezőanyagok elvezetés 

történni fog. 

A gyártás során a következő helyeken kell légszennyezéssel számolni: 

1.Portartalmú levegő elvezetése- alapanyag porok: 

Az adagolás közben esetleg keletkező portartalmú levegőt ventilátorok segítségével porleválasztó 

egységeken vezetik keresztül, és csak az alacsony portartalmú levegőt bocsátják a környezetbe. 

2.Füstgáz tartalmú levegő elvezetése – kupola: 

A kupolában az andezit olvasztásához szükséges hőt a beadagolt koksz égése, az égéshez 

szükséges oxigént a kupolába bevezetett előmelegített, oxigénnel dúsított levegő biztosítja. A 

kupolából elvezetett füstgáz csak porleválasztókon és utóégetőn keresztül juthat a környezetbe. Ezzel 

a füstgázból a porok, pernye szinte teljes mennyiségét kiszűrik, és a füstgázban még éghető anyagok 

elégnek, így a káros anyag kibocsátás, különösen a szén-monoxid alacsony szintű. Az utóégetőben a 

füstgáz hőmérséklete 820-850 ºC, ezért a füstgáz kéménybe vezetése előtt két lépcsőben adja át 

hőjét. A füstgáz vízgőz tartalma a füstgáz elvezető rendszer alacsonyabb hőmérsékletű helyein 

kondenzálódik, a kondenzvízzel nagy arányban légszennyező komponensek csapódnak le.  

3.Por és kötőanyag tartalmú levegő elvezetése: 

A szálképző egységbe permetezett kötőanyag egy része apró cseppek formájában a vízgőzzel telített 

levegővel távozik, azonban a szálgyűjtő dobban jelentősen lehűl (45- 50ºC), és kicsapódik. A szálazó 

egységben a nagy árammal mozgó levegő jelentős mennyiségben tartalmaz szilárd, kötőanyaggal 

bevont kőzetgyapot szálakat, részecskéket és apró kötőanyag cseppeket. A szálgyűjtő perforált 

felületén átjutó dobban azonban a vízgőzzel telített levegő hőmérséklete jelentősen csökken, és a dob 

perforált felületén átjutó a ragadós kötőanyag cseppek és az apró kőzetgyapot részecskék 
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összetapadnak, és kiülepednek. A kiülepedett anyagot vízzel mossák, a hígulás következtében a 

gyanta elválasztható a kőzetgyapot portól. Mindkét frakciófelhasználásra kerül. A hulladék gyantát a 

dob melletti 10 m
3
-es tartályban tároljákfelhasználásig. A szálgyűjtő dobból elvezetett levegőben 

maradó szilárd anyag tartalmát zsákos szűrő tartja vissza, az alacsony kötőanyag és szilárd anyag 

tartalmú levegőt az üzemcsarnok tetőzetén át, a környezetbe vezetik. 

4. Kötőanyag égésterméket tartalmazó levegő elvezetése 

A kikeményítő kemence 250-260 ºC hőmérsékletén a kőzetgyapot szálak felületén levő gyanta 

polimerizációja befejeződik, és térhálós, hőre keményedő P(U)F műanyag keletkezik. A polimerizáció 

során keletkező vízgőzformájában a kemence levegőjébe jut, emellett a kötőanyag többi 

komponenséből is kisebb mennyiségbe a levegőbe párolog formaldehid, ammónia és olajszármazék, 

környezetbe bocsátásukat azonban a két kazán megakadályozza. A levegőáram csak a két kazánon 

történő áthaladást követően jut a füstgáz elvezető kéményen keresztül a környezetbe. 

5. Maradó kötőanyag és víz tartalmú levegő elvezetése 

A kikeményítő kemencét elhagyó, hőre keményedő műanyag bevonatú kőzetgyapot szálakból álló 

paplan 190-200ºC hőmérsékletű, vízgőzzel telített, maradó kötőanyag és füstgáz komponenseket 

tartalmaz. A paplan hűtését a környezetből beszívott levegőárammal hűtik, a kismértékben melegedett 

levegőt a környezetbe bocsátják. A környezetbe bocsátott levegő szennyezőanyagai a füstgáz és a 

maradó kötőanyag komponensek.  

6. Portartalmú levegő elvezetése - kőzetgyapot por 

A kőzetgyapot méretre vágása és csomagolása közben keletkező portartalmú levegőt ventilátorok 

segítségével porleválasztó egységeken vezetik keresztül, és csak az alacsony portartalmú levegőt 

bocsátják a környezetbe. 

A tervezett P1 pontforrás jellemző adatai az alábbiak: 

Pontforrás  
jele  

Helye Kibocsátási 

EOV Y (m)  EOV X (m)  Magasság (m)  Felület (m
2
)  Felület  

P1  732 939  280 542  50  3,14  kör  

A P1 pontforrás várható kibocsátásai az alábbi: 

Légszennyező 
anyag 

Tömegáram 
(kg/h)  

Koncentráció 
(mg/m

3
)  

Légszennyező 
anyag osztály  

Kibocsátási határérték  

Tömegáram  Koncentráció  

Szilárd anyag  1,0373  87,26  1O  ≤0,5  150  

SO2 1,0829  446,96  

2D 
anyagonként  

≥5,0  500  

NOx 1,245  296,0  

NO2 2,25  332,32  

CO  3,655  272,76  

Ammónia  0,03  2,5  

Fenol  0,0163  1,78  3C  ≥0,1  20  

Formaldehid  0,0265  3,03  3A  ≥3,0  150  

A dokumentációban modellezésre került a levegőszennyezés terjedése, melynek eredményei az 

alábbiak: 

 Az NO2 az 1 órás maximumában (1,96 µg/m
3
) a határérték 1,96 %-a, míg 24 órás 

maximumában (0,47 µg/m
3
) a határérték 0,5 %-a. 

 Az NOx az 1 órás maximumában (1,09 µg/m
3
) a határérték 0,545 %-a, míg 24 órás 

maximumában (0,26 µg/m
3
) a határérték kisebb, mint 0,1 %-a. 
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 Az SO2 az 1 órás maximumában (0,945 µg/m
3
) a határérték 0,378 %-a, míg 24 órás 

maximumában (0,26 µg/m
3
) a határérték 0,18 %-a. 

 A CO az 1 órás maximumában (3,19 µg/m
3
) a határérték 0,0319 %-a, míg 24 órás 

maximumában (0,763 µg/m
3
) a határérték 0,0152 %-a. 

 A PM10 a 24 órás maximumában (0,203 µg/m
3
) a határérték 0,406 %-a. 

 Az ammónia az 1 órás maximumában (0,0262 µg/m
3
) a határérték 0,0131 %-a. 

 A fenol az 1 órás maximumában (0,0139 µg/m
3
) a határérték 0,139 %-a. 

 A formaldehid az 1 órás maximumában (0,0231 µg/m
3
) a határérték 0,1925 %a,  

A fentiek alapján érdemben egy légszennyezőanyag kibocsátása sem befolyásolja az alapterhelést. A 

modellezési eredmények alapján elmondható, hogy a kőzetgyapot gyár nem okoz jelentős 

légszennyezést, egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki. A számítás 

által kapott értékeket összehasonlítva az ökológiai határértékekkel (NOx: 30 [µg/m
3
]; SO2 

dioxid esetében: 20 [µg/m
3
]), megállapítható, hogy a kibocsátások nem haladják meg a 

jogszabályi előírásokban foglaltakat. 

Brikett és betonüzem 

A rakodó gépek, megegyeznek a kőzetgyapot gyárnál alkalmazott berendezésekkel. A brikett- és 

betonüzem esetében pontforrás nem létesül, mivel a technológia zárt, kibocsátásra nem kerül sor. 

Az emisszió fő forrása a portalanítás a cement raktározásánál. A cementsilók és betonkeverő 

töltésekor cementpor keletkezik. A cementsiló töltése kb. 25-40 percet vesz igénybe. A cement a 

gyártóktól tartályautókban érkezik, amelyek saját fúvókákon keresztül nyomják át a silókba (4db, 

mindegyik 80 m3 térfogatú). A siló töltése folyamán a levegő kiszorul belőle, míg a kiengedésnél 

fordítva, a siló beszívja a levegőt a környezetéből. A por levegőből való megkötésének céljából 

minden silóra a WAM gyártó, SILOTOP típusú légszűrő lesz szerelve. A szűrő automatikusan, sűrített 

levegővel tisztítják. A SILOTOP szűrők a porszemcsék PP szöveten való felfogással vannak 

kialakítva, melyeknek a teljesítménye 650 m3/1 m
2
–ben megadva 200 Pa nyomás mellett. A gyártó 

kijelenti, hogy a porszemcsék maximális áteresztése kisebb, mint 0,1%. A szűrő felülete 24,5 m
2
, a 

fenti típus esetében. Az engedélyezett mérések alapján a szilárd szennyező anyagok tényleges értéke 

a szűrő kimenetelénél 3,3 mg/m
3
. A cementsilók töltésekor használt légzők csak a töltések idején, 

rövid ideig működnek és porfilterrel vannak ellátva, viszont a rövid idejű, szakaszos üzemük, illetve 

emissziómérésre nem alkalmas műszaki kialakításuk miatt nem minősülnek engedélyköteles 

pontforrásnak. 

Szállítás okozta légszennyezés 

A gyártáshoz szükséges alapanyagok beszállítása, illetve a késztermék kiszállítása a területről a 

2416. számú közútig bekötőúton történik. A közúton a szállítás két irányba történhet, Kisnána 

irányába, illetve Verpelét felé. A szállítás általában munkanapokon 6-22 óra között fog történni. A 

legnagyobb mennyiségű alapanyag (andezit) beszállításával nem kell számolni, miután ez a „Tarnóca 

I.-andezit” bányából biztosított, mely az Engedélyes tulajdonában van. A dokumentációban a be- és 

kiszállítás volumenének meghatározása során a kőzetgyapot gyár, illetve a brikett- és betonüzem 

szállítási forgalma együttesen került meghatározásra.  

Az alap és segédanyagok beszállítása, a késztermékek (kőzetgyapot és betonelemek) kiszállítása, 

illetve a hulladékok elszállítása 39 db fuvar/nap, a személyfuvarozás további 40 fuvar/nappal 

számolható. 
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A forgalomszámlálási adatok (2019) alapján a szállítással érintett utakon okozott forgalomnövekedés 

a következő táblázatban foglaltak szerint alakul:  

Akusztikai 
járműkategória  

2416. sz. összekötő (15+947– 25+488)  

Átlagos alapforgalom 
(j/nap)  

A szállítással növelt forgalom  
(j/nap)  

I.  618  698  

II.  53  53  

III  58  136  

Összesen  729  887  

 

Az emisszió számítás eredményei az érintett szállítási út esetében az alábbi: 

Akusztikai 
járműkategória  

2416. sz. összekötő (15+947– 25+488) 

Emisszió számítás alapforgalomra [mg/(m*s)] 

Szállítás nélkül Szállítással 

CO CH NO2 SO2 PM10 CO CH NO2 SO2 PM10 

I.  5,17 0,78 0,71 0,00 0,05 5,84 0,88 0,80 0,00 0,05 

II.  10,38 1,72 5,89 0,11 1,72 10,38 1,72 5,89 0,11 1,72 

III.  2,55 0,21 1,75 0,04 0,46 5,98 0,49 4,12 0,10 1,08 

összesen  18,10 2,70 8,36 0,15 2,22 22,20 3,08 10,81 0,21 2,84 

A fentiek alapján elmondható, hogy a szállítás mértéke olyan kis mértékű az eddigi forgalomhoz 

képest, hogy alig okoz növekedést az emisszióban. 

A szállítás által érintett közút forgalma, illetve a szállítás által együttesen okozott légszennyezés 

([µg/m
3
)vizsgálati eredményei az alábbiak: 

Távolság 
az út  

tengelyétől  
(m)  

Hulladék szállítás nélkül Hulladék szállításával növelt forgalom  

CO  CH  NO2 SO2 PM10 CO  CH  NO2 SO2 PM10 

  2416. sz. összekötő (15+947– 25+488) 

10  87,46  9,14  9,64  0,40  1,10  107,28  11,22  11,82  0,49  1,35  

20  59,82  6,14  6,67  0,22  0,78  73,37  7,54  8,18  0,27  0,96  

30  39,10  4,02  4,20  0,17  0,50  47,96  4,94  5,15  0,20  0,62  

40  25,26  2,57  2,84  0,08  0,38  30,98  3,15  3,48  0,10  0,47  

50  19,16  2,00  2,09  0,04  0,22  23,50  2,45  2,56  0,05  0,27  

60  15,21  1,56  1,64  0,04  0,17  18,66  1,91  2,01  0,05  0,20  

70  12,24  1,19  1,37  0,04  0,17  15,02  1,46  1,68  0,05  0,20  

80  10,47  1,06  1,15  0,04  0,08  12,84  1,30  1,41  0,05  0,10  

90  8,88  0,92  0,97  0,04  0,08  10,89  1,13  1,19  0,05  0,10  

100  7,50  0,83  0,88  0,04  0,08  9,20  1,02  1,07  0,05  0,10  

A fentiek alapján elmondható, hogy a szállítás okozta növekmény olyan kismértékű, hogy 

elhanyagolható levegőszennyezés növekedést okoz. Megállapítható, hogy a szállítási útvonalon mind 

a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó 

légszennyezettségi határértékektől. 

A beruházás természeti katasztrófákkal és az éghajlatváltozással szembeni érzékenysége 

A dokumentációban bemutatásra került a telephely veszélyeztetettsége a különböző természeti 

katasztrófákkal szemben. A telephelyen és környezetében a földrengések, a felszínmozgások 

veszélye kismértékű, a szélerózió veszélye, a belvízveszély, az aszályveszély jelentéktelen. Továbbá 
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vizsgálatra került az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó kockázatértékelés, elemzésre került az 

egyes időjárási események bekövetkezési valószínűsége, illetve megadásra került a hozzájuk társított 

következmények mértéke. Összességében elmondható, hogy a tevékenység nem befolyásolja a 

feltételezhető hatásterület alkalmazkodási képességét a klímaváltozáshoz. A terület használata 

megváltozik a beruházás kapcsán, illetve a terület jellege, és képe is kis mértékben átalakul. A 

környezet adaptációs képességében viszont nem várható jelentős változás. 

Az üvegház hatású gázok várható kibocsátása 

A kőzetgyapot gyártási tevékenységből várható széndioxid kibocsátás 42 300 t/év, mely elsősorban a 

kupolában hőt biztosító koksz (33 500 t/év), valamint a földgáz égéséből (8800 t/év) származik.Az 

üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló intézkedések a telephely zöldterületén 

a bokros, fás területek növelése, a könnyen fenntartható füves területek gondozása.  

 

Zajterhelés: 

Kivitelezés: 

A legnagyobb zajterhelés az alapozási munkálatok során várható, a számítások alapján a gépek 

súlypontban összegzett zajteljesítménye 112,9 dB(A). A dokumentáció alapján az első védendő 

lakóépületnél a kivitelezésből eredően 33,25 dB zajterhelés várható. A legközelebbi védendőnél a 

bányászati tevékenységből és a kivitelezésből eredő együttes zajterhelés értéke 37,28 dB(A).  

Fentiek alapján, az üzemek telepítésekor megfelelő ütemezés mellett a tervezett munkák környezeti 

zajkibocsátása a környező területen nem jelentkezik, zajvédelmi intézkedés nem indokolt. 

Üzemelés: 

További zajforrásokat jelentenek még az épületben működő rakodó gépek: CAT 950M típusú 

gumikerekes homlokrakodó, Jungheinrich EFG 425-S30 típusú elektromos villás targonca. A 

dokumentáció alapján a homlokrakodó gép hangteljesítménye 107 dBA, a targoncáé 70 dB. A 

rakodógépek csak nappal üzemelnek.  

A számítások alapján a kőzetgyapot gyár működéséből eredő zajterhelés az első védendő 

lakóépületnél nappal 27,83 dB, éjjel 12,36 dB. 

A brikett- és betonüzemben a rakodást ugyanolyan gépek végzik, mint a kőzetgyapot gyárban. A 

rakodógépek éjszaka nem üzemelnek. 

A számítások alapján az első védendő lakóépületnél az üzem működéséből eredő zajterhelés nappal 

28,92 dB, éjjel 21,55 dB. 

Összegzett zajterhelés: 

A dokumentáció alapján a bányászati tevékenység és az üzemelés okozta zajterhelés mértéke az első 

védendő épületnél nappal 36,64 dB(A), éjjel 30,3 dB(A). A számítások alapján a zajterhelési 

határértékek várhatóan teljesülnek, zajvédelmi intézkedés nem szükséges. 

A bányászat és a termelés együttes hatása a bányatelek határán: 

A bányatelek DNy-i határán az MT-Z03 ponton a bányászati tevékenységből és az üzemelésből 

származó zajterhelés nappal 66,06 dB(A), éjjel 65,02 dB(A). A számítások alapján a bányatelek 

határán teljesülni fog a 70 dB-es határérték. 
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Hulladékgazdálkodás: 

A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolása az alábbiak szerint történik: 

- nem veszélyes hulladékok 

Azonosító kód Hulladék megnevezése Tárolás módja 

Egyidejűleg 
tárolható 
maximális 

mennyiség (kg) 

10 11 03 
üveg alapú, szálas anyagok 

hulladéka 
konténer 1000 

10 11 16 
füstgáz kezeléséből származó 

szilárd hulladék, amely különbözik 
a 10 11 15-től 

konténer 1000 

15 01 01 
papír és karton csomagolási 

hulladék 
konténer 1000 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék konténer 1000 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék konténer 1000 

19 09 04 kimerült aktív szén hordó 200 

19 09 05 
telítődött vagy kimerült ioncserélő 

gyanták 
hordó 200 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve 
a vegyes települési hulladékot is 

konténer 800 

-veszélyes hulladékok 

Azonosító 
kód 

Hulladék megnevezése 
Tárolás 
módja 

Egyidejűleg 
tárolható 
maximális 

mennyiség (kg) 

13 02 05* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet 

nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 
kenőolaj 

fém 
tárolóedény 

600 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként 

tartalmazó vagy azokkal 
szennyezett csomagolási hulladék 

fém 
tárolóedény 

400 

15 01 
11* 

veszélyes, szilárd porózus mátrixot 
(pl. azbesztet) tartalmazó fémből 

készült csomagolási hulladék, 
ideértve a kiürült hajtógázos 

palackokat 

fém 
tárolóedény 

100 

15 02 
02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, szűrőanyagok 

(ideértve a közelebbről meg nem 
határozott olajszűrőket), 
törlőkendők, védőruházat 

fém 
tárolóedény 

500 

16 06 01* ólomakkumulátorok 
műanyag 

tárolóedény 
500 

20 01 21* 
fénycsövek és egyéb 

higanytartalmú hulladék 
fém 

tárolóedény 
200 

20 01 33* 

elemek és akkumulátorok, 
amelyek között a 16 06 01, a 16 
06 02 vagy a 16 06 03 azonosító 

kóddal jelölt elemek és 
akkumulátorok is megtalálhatók 

műanyag 
tárolóedény 

80 
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20 01 35* 

veszélyes anyagokat tartalmazó, 
kiselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21-
től és a 20 01 23-tól 

műanyag 
tárolóedény 

200 

 

D) A tevékenység becsült hatásterülete:  

a) Levegőtisztaság-védelmi szempontból 

A munkagépekműködése során az NO2, a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO2immissziója a 

leggyakoribb meteorológiai feltételek mellett sem éri el sem a kivitelezés, sem az üzemelés 

fázisábanaz 1 órás határérték 10 %-át, így ezen légszennyező anyagok esetében hatásterület nem 

jelölhető ki. Egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki a tervezési területen 

kívül. 

 Üzemelés hatásterülete 

A P1 jelű légszennyező pontforrás a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § 14. c) pontja alapján rendelkezik 

meghatározható hatásterülettel, mely a vizsgált légszennyezőanyagok (szilárd-anyag, SO2, NOx, NO2, 

CO, ammónia, fenol,formaldehid) esetén a P1 pontforrástól számított 1964-1998 méter az egyes 

légszennyezőanyagok függvényében. 

 Szállítás hatásterülete 

A 2416. sz. összekötő (15+947– 25+488) út kapcsán NO2 légszennyezőanyag hatásterületet nem 

jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. Az üzemek megvalósulása utáni forgalom esetén 16 méter a 

hatásterület. PM10, CO, CH és SO2 esetében nem jelölhető ki hatásterület. 

 

b) Zajvédelmi szempontból 

A zajvédelmi hatásterület az éjszakai időszakra vonatkozóan, a 45 dB-es határértékre került 

lehatárolásra. A hatásterület nagysága a bányatelek határától számítva 100 méter, melyen védendő 

épület, lakóház nem található. A hatásterület meghatározásakor figyelembe vették a bányászati 

tevékenység zajterhelését is, tekintettel arra, hogy a tevékenységek összetartoznak. 

 

E) Kibocsátási határértékek: 

Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek: 

Kibocsátási határértékek technológiánként meghatározva (a légszennyezőanyagok közös 

kivezetője a P1 jelű pontforrás): 

 Alapanyag tárolás, adagolás - alapanyag adagoló porelszívása 

 Kőzetgyapot méretre vágás, csomagolás - kőzetgyapotpor tartalmú levegő elvezetése 

Légszennyező anyag megnevezése 
Határérték 

(mg/m
3
) 

Légszennyező anyag 

tömegárama (kg/h) 

Szilárd anyag 1O csoport 
150 0,5 vagy ennél kisebb 

50 0,5 vagy ennél nagyobb 

A technológiai kibocsátási határérték 273 Kº hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik  
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 Kohósítás (kőzetösszlet olvasztása) - olvasztókemence és utóégető füstgáz tartalmú 

levegőjének elvezetése 

Légszennyező anyagmegnevezése 

BAT-AEL 

(mg/m
3
) 

kg/tonna olvadt 

üveg 
(1)

 

Szilárd anyag 20 0,05 

Nitrogén oxidok (NO2-ben kifejezve) 500 1,25 

Kén-oxidok (SO2-ben megadva) 1400 3,5 

Szén-monoxid 100 - 

HCL-ben kifejezett hidrogénklorid 30 0,075 

HF-ben kifejezett hidrogénfluorid 5 0,013 

H2S-ben kifejezett hidrogén-szulfid 2 0,005 

Ʃ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI) 1 0,0025 

Ʃ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI, Sb, Pb, Cr III, Cu, Mn, V, Sn) 2 0,005 

A technológiai kibocsátási határértékek száraz véggáz 8 % O2 tartalmára, 273 Kº hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra 

vonatkoznak 

(1)
 mg/Nm

3
-ről kg/tonna olvadt üveg értékre történő átváltáshoz használt tényezők kőzetgyapot gyártás esetén 2,5x10

-3
. 

Olvasztókemence fémkibocsátására vonatkozó határértékek a füstgázokban mind szilárd, mind gázhalmazállapotban jelen levő 

fémek összességére vonatkoznak.  

 Olvadék csapolás, szálképzés, gyűjtődob: szálgyűjtő dobból a por és kötőanyag tartalmú 

levegő elvezetése 

 Paplanképzés, hűtés: maradó kötőanyag, vízgőzzel telített és füstgáz komponens tartalmú 

levegő elvezetése 

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése 
BAT-AEL 

(mg/m
3
) kg/tonna olvadt üveg 

(1)
 

Összes részecske anyag 50 - 

Ammónia 60 - 

Fenol 10 - 

Formaldehid  5 - 

Aminok 3 - 

C-ben kifejezett összes illékony szerves vegyület (VOC) 30 - 

 Határérték 

(mg/m
3
) 

Légszennyező anyag 

tömegárama (kg/h) 

Kén-dioxid 2D csoport 500 5 vagy ennél nagyobb 

Szén-monoxid 2D csoport 500 5 vagy ennél nagyobb 

Nitrogén oxidok 2D csoport 500 5 vagy ennél nagyobb 

A technológiai kibocsátási határérték 273 Kº hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak 

 Kikeményítés: kikeményítő kemence és utóégető füstgáz és kötőanyag tartalmú levegőjének 

elvezetése 

Légszennyező anyag (anyagosztály) 

megnevezése 

BAT-AEL 

Határérték 

(mg/m
3
) 

kg/tonna késztermék
(1)
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Összes részecske anyag 30 0,2 

Ammónia 60 0,4 

Fenol 5 0,03 

Formaldehid  5 0,03 

Aminok 2 0,01 

C-ben kifejezett összes illékony szerves 

vegyület (VOC) 
10 0,65 

Nitrogén oxidok (NO2-ben kifejezve) 200 1 

 
Határérték 

(mg/m
3
) 

Légszennyező anyag 

tömegárama (kg/h) 

Szén-monoxid (2D csoport) 500 5 vagy ennél nagyobb 

Kén-dioxid (2D csoport) 500 5 vagy ennél nagyobb 

Akibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak 

(1)
 mg/Nm

3
-ről kg/tonna olvadt üveg értékre történő átváltáshoz használt tényezők kőzetgyapot gyártás esetén 6,5x10

-3
. 

III. Előírások: 

 

A) A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

 

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

 

Általános előírások 

1. A létesítményt csak véglegessé vált egységes környezethasználati engedély birtokában, a 

hatályos környezetvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően – beleértve az 

adatszolgáltatások teljesítését is –, valamint az elérhető legjobb technika követelményének 

megfelelő technológiával lehet működtetni. 

2. A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) engedélye 

nélkül a Khvr. 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősülő módosítás vagy 

átépítés nem valósítható meg. 

3. Ez az engedély a Khvr. szabályai szerint került kiadásra, nem érinti az engedélyes/üzemeltető 

egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit. 

4. Az Engedélyesnek olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való 

eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell 

határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és 

jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.  

5. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, 

képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 

6. Az Engedélyes köteles a létesítményt felügyelő, az ott dolgozó alkalmazottak megfelelő 

képzéséről gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott 

követelményeket. 

7. Az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen 

engedély azon követelményeivel, amelyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia kell 

arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos munkautasítások álljanak 

rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire a tevékenység 
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jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária 

esetén szükséges teendőkre. 

8. A képződő hulladékok vonatkozásában az azok kezelésével megbízott munkavállalókat szóban ki 

kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a kezelés során betartandó műszaki és 

személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) 

következtében szükséges teendőkre. 

9. Az Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély 1 példánya, illetve az 

engedélyezési dokumentáció azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozás történik, 

rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó 

tevékenységet végez. 

10. Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a 

megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a 

munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell 

készítenie. 

11. Az Engedélyes a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött 

környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 

1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a 

a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM 

rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Környezetvédelmi Hatóság számára a 

telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. 

12. Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység esetén a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 96/B. 

§ (1) és (3) bek. alapján meghatározott éves felügyeleti díjat tárgyév február 28-ig meg kell 

fizetni. 

13. A kőzetgyapot gyár és a brikett- és betonüzem működésének megkezdéséről a 

Környezetvédelmi Hatóságot értesíteni kell. 

 

Létesítés idejére: 

Zaj- és rezgésvédelemi szempontú előírások: 

 A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

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

(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. mellékletben foglalt zajterhelési határértékek teljesüljenek. 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások: 

1. A létesítési munkákat úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan 

mértékben, amely 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy 

légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt. 

2. Szállítás során a kiporzás megakadályozása érdekében a szállító járművek takarást meg kell 

oldani, valamint száraz, szeles időjárás esetén a felületet nedvesíteni kell. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontú előírások: 

1. A telephelyen található létesítmények építési/felújítási munkái során 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 
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jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) előírásaira. 

2. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

szóló mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg 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. 

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

4. Az építési-bontási kivitelezési munkák során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.  

5. 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 rendeletben] 

meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket. 

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

7. A kivitelezési tevékenység befejezését követően a tevékenység végzése során keletkező 

hulladékokat teljes körűen el kell szállíttatni, át kell adni további kezelésre. 

8. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését 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. 

9. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének 

mennyisége elérte az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet] 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen 

keletkezett hulladékokról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet 

átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, számla, stb.) a Környezetvédelmi Hatóság 

részére meg kell küldeni. 

10. A használatbavételi engedélyezési eljárás folyamán benyújtandó dokumentációban szerepeltetni 

kell a tevékenység végzése során keletkezett hulladékok átadását igazoló bizonylatok másolatait 

(pl.: mérlegjegy, számla, szállítójegy). 

 

Próbaüzemre vonatkozó előírások: 

 Az üzem műszaki átadás-átvételét követően a 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet 23 § (4) 

bekezdése alapján legalább egy, de legfeljebb 6 hónap próbaüzemet kell tartani.  

 A próbaüzem megkezdésének időpontjáról, 8 nappal azt megelőzően írásban kell tájékoztatni 

a Környezetvédelmi Hatóságot. 

 A próbaüzem során az egyes technológiák légszennyezőanyag kibocsátásának közös 

kivezetésére létesített P1 jelű helyhez kötött pontforrás kibocsátásának ellenőrzését az 

engedélyben technológiánként meghatározott kibocsátási határértékek ellenőrzésével, 

akkreditált laboratórium által végzett emisszió méréssel kell meghatározni. A vizsgálatokat 

normál, üzemzavaroktól mentes üzemvitel mellett kell elvégezni. 

 A próbaüzem során vizsgálni kell az egyes technológiák légszennyező anyag kibocsátásainak 

megfelelését az engedély II. E) pontjában megadott valamennyi légszennyezőanyagra 

vonatkozóan.  
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 A próbaüzem befejezését követő 30 napon belül Próbaüzemi zárójelentést kell készíteni, 

valamint azt meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak. A zárójelentéshez csatolni kell 

egy Megvalósulási dokumentációt, melynek tartalmaznia kell, hogy a létesítmény milyen 

berendezésekkel valósult meg, be kell mutatni az egyes technológiák légszennyező anyagainak 

elvezetésére, illetve az emissziómérésre technológiánként kialakított rendszert, valamint annak 

bizonyítását, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az engedélyben foglaltaknak. A 

zárójelentésben be kell mutatni a keletkező légszennyezőanyag kibocsátásokat, csatolva az 

emisszió mérési jegyzőkönyveket, valamint az emissziómérési eredmények alapján el kell 

végezni a légszennyező pontforrás hatásterület számítását. Amennyiben a 

légszennyezőanyagok kibocsátása jelentősen eltér a dokumentációban bemutatott értékektől a 

zárójelentésben értékelni kell azt. 

 A próbaüzem lezárását követő 30 napon belül a P1 jelű légszennyező pontforrásra 

vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyezési dokumentációt 

tartalmazó, az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelem 

benyújtása szükséges. A kérelemhez a tartalmi követelményeken felül csatolni kell a 

Próbaüzemi zárójelentést, illetve a Megvalósulási dokumentációt. A kérelemmel egyidejűleg a 

kialakításra kerülő légszennyező pontforrásra vonatkozóan a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-

védelmi alapbejelentést (LAL) kell eleget tenni az OKIRKapu nyilvántartási rendszerben. 

Üzemelés idejére: 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírások: 

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

2. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése alapján, 

amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) 

bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs 

védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének 

határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló 

telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más 

személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az 

üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a 

környezetvédelmi hatósághoz. 

3. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 

mellékletben foglalt zajterhelési határértékek teljesüljenek. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások: 

1. Az üzemben működő technológiákhoz tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak 

folyamatos betartásával a technológiák légszennyező anyag kibocsátása nem lépheti túl a jelen 

engedély II. E) pontjában foglalt technológiai kibocsátási határértékeket. 

2. A felhasznált alapanyagok, melléktermékek tárolását úgy kell végezni, hogy az ne okozzon diffúz 

légszennyezést, valamint lakosságot zavaró bűzterhelést. 

3. Az andezit, dolomit, koksz és brikett mozgatását, adagolását úgy kell megoldani, hogy ne okozzon 

diffúz légszennyezést. 
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4. A kőzetgyapot gyártás szilárd, darabos alap és segédanyagainak mozgatását, a termék 

fűrészeléssel történő méretre vágását úgy kell végezni, hogy az ne okozzon diffúz légszennyezést. 

5. A leválasztó berendezések (zsákos szűrő, ciklon stb.), valamint az utánégetők működését 

folyamatosan biztosítani kell. 

6. A különböző technológiák üzemcsarnokainak elszívását úgy kell megoldani, hogy azok ne 

üzemelhessenek diffúz légszennyező forrásként. 

7. Az olvasztási üzemcsarnok szellőzését nem lehet nyílászárókon keresztül végezni, szükség esetén 

leválasztó berendezéssel ellátott, szabványosan mérhető légszennyező pontforráson keresztül kell 

megoldani az üzemcsarnok elszívását. 

8. A kőzetgyapot gyártási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme 

alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot zavaró bűz ne érje. Megalapozott lakossági 

panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő 

tevékenységnek minősül, mely jogkövetkezményeket von maga után. 

 

Földtani közeg védelme szempontjából tett előírások: 

1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során olyan 

technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének 

lehetőségét.   

2. A tevékenység során használt vegyi anyagokat csak az erre a célra megfelelő műszaki 

védelemmel kialakított tároló létesítményekben (kármentővel ellátott tároló tartályok), tároló 

felületeken (anyagraktár) lehet tárolni. Ezek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és a szükség 

szerinti javításokat el kell végezni. 

3. Átfejtés csak kármentő felett végezhető, az átfejtés előtt ellenőrizni kell, hogy a vegyszerek 

befogadására elegendő tároló kapacitás álljon rendelkezésre. 

4. A kármentők tároló kapacitása semmilyen módon nem csökkenthető. 

5. Az Engedélyes a földtani közeg monitoring kötelezettségéneköt év múlva tegyen eleget. Az 

egységes környezethasználati engedély lejártát követően az újabb engedély kérelmezésekor az 

engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell a telephelyre vonatkozóan a földtani közeg 

tekintetében elvégzett vizsgálatok eredményét és azok értékelését.  

6. A mintavételeket és azok értékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 

(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet] előírásainak megfelelően kell végezni. 

7. Az esetlegesen bekövetkező szennyezések elhárítására üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni, 

melynek jóváhagyását a Környezetvédelmi Hatóságnál kell kérelmezni.  Az üzemi kárelhárítási terv 

benyújtásának határideje: 2021. november 30. 

8. Esetlegesen bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – 

szennyezéssel járó káresemény, havária esetén 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. 

9. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, a környezethasználó 

haladéktalanul köteles tájékoztatni a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, 

jellegéről és mértékéről a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében meghatározott 

hatóságokat.  
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10. 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 tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján 

végzett kármentesítés végrehajtása. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontú előírások: 

1. Az andezit olvasztása során keletkező vasat melléktermékként értékesíteni kizárólag a Ht. 8-

8/A. §-oknak történő megfelelést követően, a Ht. 64. § (1) bekezdés alapján a Környezetvédelmi 

Hatóság által kiállított igazolás birtokában lehet. Ennek hiányában az olvasztás során 

keletkezett vasat hulladéknak kell tekinteni és aszerint kell gondoskodni a tárolásáról, további 

kezeléséről. 

2. 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. 

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

e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. 

4. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a Ht. és a 

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

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

hulladékot lerakással ártalmatlanítják, akkor a hulladéklerakással, valamint a 20/2006. (IV.5.) 

KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzést el kell készíteni.  

6. Veszélyes hulladék munkahelyi, vagy amennyiben szükséges üzemi gyűjtőhelyet kell a 246/2014. 

(IX.29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kialakítani és az üzemeltetés során 

gondoskodni kell azok megfelelő műszaki állapotáról. 

7. A tevékenység során keletkező hulladékok – melyek körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. 

melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további kezeléséről (annak átvételére feljogosított 

szervezet részére történő átadással) a vonatkozó, hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően 

gondoskodni kell 

8. 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.  

9. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell gondoskodni. 

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

esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. 

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

 

Természet- és tájvédelmi szempontú előírások: 

1. A kivitelezés és üzemeltetés nem veszélyeztetheti a Natura 2000 területet, az ott található védett- 

és közösségi jelentőségű növény- és állatfajokat, valamint a Natura 2000 terület fenntartási 

céljainak elérését. 
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2. A kivitelezési, üzemeltetési tevékenységeket a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell 

végezni.  

3. Gépek mozgásához, a telephely megközelítéshez, közlekedéshez használatban lévő utakat,  

földutakat, közlekedési területeket kell igénybe venni.  

4. A tervezési területeken lévő és a tervezési területeket határoló fás, cserjés  területeket, az ott élő 

védett állatvilág élőhelyének biztosítása érdekében, a  munkálatok során a műszakilag indokolható 

legnagyobb mértékben meg kell  kímélni. 

5. Az építés és üzemelés során szükségessé váló további gyepfeltörést, cserjeirtást,  fakivágást 

fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között lehet végezni, elvégzésük előtt 

hatóságom külön természetvédelmi engedélyét be kell szerezni! Az időbeli korlátozástól eltérni 

kizárólag különösen indokolt esetben, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) 

szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban 

az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérülése nélkül 

megvalósítható. 

6. Védett növények a kivitelezéssel érintett egyedeit a munkálatok megkezdése előtt, 

természetvédelmi szakértő jelenlétében és irányításával – a természetvédelmi hatóságtól beszerzett 

külön engedély alapján – megfelelő élőhelyre át kell telepíteni. 

7. A védett természeti terület közelségére és a terület Natura 2000 besorolására tekintettel a 

megszüntetendő élőhelyek pótlására legalább a felszámolásra kerülő élőhelyek összegzett 

nagyságával megegyező méretű területeken élőhelyfejlesztést kell végrehajtani, a létesített 

üzemek környezetében, illetve a bányatelek területén elhelyezkedő erősen degradált területek 

helyreállításával. A területek fele-fele arányban gyep és cserjés-fás  területek legyenek. A 

növénytelepítés során a területen őshonos, valamint a potenciális  vegetációnak megfelelő 

növényekből kell válogatni, illetve törekedni kell a fajösszetétel és a vegetáció szintek természetest 

közelítő  arányának elérésére. Gyep telepítése során a területen őshonos fűfajok vethetők. A 

telepítés során  tekintetbe kell venni az épületek árnyékoló hatását, így a vetendő fűfajok  közé 

árnyéktűrő fajokat, illetve a biodiverzitás növelése és a rovarvilág  megtelepedése érdekében 

virágos fajokat (pl. pillangósvirágú fajokat:  lucernafélék, herefélék, szarvaskerep, 

takarmánybaltacim, tarka koronafürt) is szükséges vetni.  

8. Az előirányozott védelmi célú növénytelepítést telken belül 15 m-es, telken kívül  50 m széles 

sávban az építési munkálatok befejezéséig végre kell hajtani. 

9. Egyéb növénytelepítés esetén is a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak 

megfelelő növényekből kell válogatni. 

10. A telepítésre tervezett növények listáját is tartalmazó kertészeti tervet a kivitelezés megkezdése 

előtt meg kell küldeni véleményezésre a Környezetvédelmi Hatóság és a BNPI részére. 

11. Az üzemeltetés során szükségessé váló kaszálások során kizárólag olyan kaszálási módszer 

alkalmazható, amely lehetőséget biztosít az állatoknak a menekülésre, ezért az ún. szűkítő 

(spirálisan befelé haladó) kaszálás nem végezhető. 

12. Az üzemek létesítése során törekedni kell a létesítmények barrier hatásának csökkentésére. Ennek 

érdekében körbekerítés esetén a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az a védett állatok (pl. kétéltűek, 

kisemlősök) mozgását ne akadályozza. 

13. Az üzemi létesítmények burkolatát káprázás- és tükröződésmentes jellegű anyagokból kell 

kialakítani, az alkalmazott színeknél közepes árnyalatú és telítettségű földszínekből kell választani. 
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14. Az épületek, építmények üvegfelületein, a madárütközések elkerülése érdekében ragadozómadár 

sziluettek elhelyezése, és az üvegfelület észrevétlenségének  csökkentés érdekében nem 

polarizáló, jól látható sűrű csíkozás vagy hálóminta alkalmazása szükséges.  

15. Az üzemek létesítéséhez, üzemeltetéséhez szükséges elektromos áram hálózatot a műszakilag 

indokolható legnagyobb arányban földkábellel kell kiépíteni. 

16. Az elkerülhetetlen elektromos szabadvezetékek, és szabad elektromos csatlakozások (pl. 

transzformátor) esetén a védett madarak áramütés elleni védelmét biztosító megoldásokat kell 

alkalmazni. A tervezés és kivitelezés során a PÖYRY ERŐTERV Zrt. által elkészített VÁT-H21 

TÍPUSTERV: Villamos Ágazati Típusterv középfeszültségű szabadvezetéki hálózatokra 

típustervben szereplő műszaki paramétereket figyelembe kell venni. 

17. A védett és fokozottan védett madarak megóvásának érdekében az elkerülhetetlen  

villamoshálózat szabad vezetékeire madárelterelő berendezések kihelyezése  szükséges.  

18. A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a 

leggyorsabban vissza kell temetni. A hosszabb ideig felügyelet nélkül nyitva maradó 

munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, hogy azokba állat ne eshessen bele.  

19. A kiásott munkagödrökbe, munkaárkokba betelepült vagy beleesett védett hüllőket, kétéltűeket, 

kisemlősöket naponta és a betemetés, betöltés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen 

szabadon kell engedni.  

20. A kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges megvilágítás tervezésénél az országos 

településrendezési es építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54. § (2) 

bekezdés d) pontjának előírását figyelembe kell venni. 

21. A kivitelezés és az üzemeltetés során a mesterséges kültéri megvilágítást a műszakilag 

indokolható legkisebb mértékre kell csökkenteni; az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló 

színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrásokat lehet alkalmazni. A fényforrások teljes 

teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban. 

Legfeljebb 2500 K színhőmérsékletű fényforrások használata szükséges. A fényt kizárólag a 

megvilágítandó területre kell irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz 

nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.  

22. A bolygatott felszínek helyreállítása után, illetve az üzemeltetés során az inváziós és allergén 

növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését kaszálással meg kell akadályozni. Az 

inváziós növényeket rendszeresen szükséges irtani. 

23. Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július-augusztus 

hónapokra időzítetten kell elvégezni, további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. A 

területen a levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és a kényszer magérlelést meg kell 

akadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával). 

24. A környezetterhelés hatásainak nyomon követése érdekében monitorozni kell az élővilágra 

gyakorolt hatásokat az üzemek élővilágvédelmi üzemelési hatásterületére vonatkozóan, az 

élővilágvédelmi fejezetben jelzett, az üzemektől különböző távolságra kijelölt felmérési 

egységekben, a vonatkozó fejezetekben ismertetett élőlénycsoportokra és módszertan szerint. A 

vizsgálatokat legalább 3 évente, legalább 4 alkalommal kell elvégezni és be kell nyújtani a 

Környezetvédelmi Hatóság részére az éves jelentés részeként.  

25. A BNPI-vel folytatott egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi 

hatóságnak 8 napon belül meg kell küldeni. 
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Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások 

1. Az engedélyben technológiánként meghatározott kibocsátási határértékek betartásának 

ellenőrzése érdekében a szabványos emisszió mérési helyeket a légszennyezőanyagok egyes 

technológiákból való kilépési pontjainál szükséges kialakítani. A mérési hely megválasztásánál 

figyelembe kell venni, hogy a minta minden esetben az adott technológiára jellemző 

légszennyezőanyag kibocsátást reprezentálja. 

2. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy a szabványos 

és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.  

3. A mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az 

üzemeltető feladata. 

4. Az üzemelés során a légszennyezőanyag kibocsátásával járó technológiák emisszióméréssel 

történő ellenőrzési gyakorisága az alábbi: 

- az olvasztás, szálképzés, paplanképzés, kikeményítés technológiák szilárd, SO2 és NOx 

légszennyezőanyag kibocsátását évente kétszer akkreditált mérőszervezet által elvégzett 

szakaszos méréssel, a többi komponens esetében kétévenként egyszer kell emisszió 

méréssel ellenőrizni. 

- az alapanyag tárolás, adagolás, kőzetgyapot méretre vágás, csomagolás technológiák 

szilárd légszennyezőanyag kibocsátását ötévente egyszerkell akkreditált mérőszervezet által 

elvégzett emisszió méréssel ellenőrizni. 

5. Az emissziómérések időpontjáról a Környezetvédelmi Hatóságot 8 nappal megelőzően értesíteni 

kell. 

6. Az emissziómérésről készült jegyzőkönyvet a Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni a 

tárgyévet követő év március 31-ig. 

7. A telephelyen üzemelő légszennyező pontforrás 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 (LM) kell benyújtani. 

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

légszennyező forrás üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező 

változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a 

Környezetvédelmi Hatóságnak. Változás esetén az engedély módosítása, valamint annak 

OKIRKapu rendszerbe történő átvezetése szükséges. 

9. A telephelyen üzemelő légszennyező forrásról, illetve a technológiai berendezések üzemviteléről 

folyamatosan üzemnaplót kell vezetni a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 

szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I.14.) VM rendelet] 18. (1) 

bekezdésben foglaltak szerint.  

10. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (pl. indítás, azonnali leállítás, üzemzavar és 

a tevékenység megszüntetése) esetén az üzemeltető köteles a történteket, beleértve az 

üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplóban rögzíteni.  

11. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni. A kibocsátás ellenőrzések adatait, 

részeredményeit és a forrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az Engedélyes az 

adatrögzítéstől számított 5 évig meg kell őriznie. 

12. Európai Unió tagállamainak nemzetközi adatszolgáltatást kell teljesíteniük a 2006. január 18-án 

megjelent Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) szabályai 

szerint (Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete). 
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A fentieket figyelembe véve az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos 

jelentési kötelezettségei az alábbiak: 

 A fenti rendelet II. mellékletében meghatározott, küszöbértéket túllépő szennyezőanyagok 

kibocsátása levegőbe, vízbe vagy földtani közegbe. 

 Évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnát 

meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről történő elszállítása bármely hasznosítási 

vagy ártalmatlanítási művelet céljára, a rendelet 6. cikkében említett talajban történő 

kezelés és mélyinjektálás ártalmatlanítási műveletek kivételével. 

 A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopában meghatározott küszöbértéket túllépő, 

szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő szennyezőanyag telephelyről történő 

elszállítása.  

13. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-

kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és 

Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban évente - tárgyévet követő év március 31-

ig - (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/  internetes oldalról 

tölthető le. 

14. Az Engedélyes köteles napra készen üzemnaplót vezetni. Az üzemnaplót a helyszínen kell 

tartani és nem selejtezhető. Tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 technológiai berendezések üzemideje, 

 üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét, időtartamát, 

megszüntetésükre foganatosított intézkedéseket, 

 a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát, a 

karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás változást, 

 a kibocsátások ellenőrzésének módját, mérés időpontját, gyakoriságát, időtartamát, 

végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait, 

 a kibocsátást ellenőrző szervezet megnevezését, mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv 

számát, jelét, 

 káresemények és kárelhárítási beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálását. 

 Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéssel minden év március 

31-ig meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatósághoz. 

15. Évente összefoglaló jelentést kell készíteni a kibocsátásra jellemző adatokról az üzemnapló 

alapján és legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig a Környezetvédelmi Hatóságnak meg 

kell küldeni. 

Az éves összefoglaló jelentéshez csatolni kell még: 

 a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra 

köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a tárgyévet követő év március 31-ig a 

Környezetvédelmi Hatóság részére a 7. sz. melléklet szerinti adattartalommal éves 

levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM)  

 a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint szükségszerűen március 1-ig benyújtott éves 

bejelentés borítólapjának másolatát. 

 A kibocsátásra jellemző adatokról az üzemnaplóban rögzített mérési eredmények alapján 

évente összefoglaló jelentést kell készíteni és legkésőbb a tárgyévet követő év 

március 31-ig a Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni. 

 A jelentésnek minimálisan tartalmaznia kell a következőket: az üzemi tapasztalatok alapján 

a hígtrágya forgalom nyilvántartása; hígtrágya tárolási kapacitása, panaszbejelentések; 

http://web.okir.hu/
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vízhasználat vizsgálata; keletkező kommunális szennyvizek nyilvántartása; takarmány 

összetétel és felhasználás; 

16. Éves működési tervet kell készíteni és minden év január 31-iga következő tartalommal kell a 

Környezetvédelmi Hatóságra benyújtani: 

 a tervezett tevékenységek részletes ismertetése (ütemezés, volumen stb.) 

 a technológiában várható, módosítások 

 a várható éves anyagfelhasználás 

 a várható kibocsátások 

 a várható beruházások 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

1. Engedélyesnek a tevékenység felhagyása esetén intézkednie kell a környezetszennyezés 

megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika 

alkalmazásával a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint 

az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. 

2. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár 

következett be a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni. 

3. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem 

maradhat. 

4. A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok átvételre 

feljogosított szervezetnek történő teljes körű átadásáról. A hulladékok átadása esetén meg kell 

győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. 

5. A bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM 

rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, átadásáról az 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendelet és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni 

kell. 

6. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállításra, illetve további kezelésre történő átadását a 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kell végezni. 

7. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni! 

8. A keletkező hulladékokdokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai 

szerint kell végezni. 

9. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének 

mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészített bontási 

hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” 

kísérőjegy, számla, stb.) a Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni. 

 

b) Közegészségügyi hatáskörben: 

1. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető. 

2. A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tevékenységből eredően 

keletkezhető kockázatos anyag (olajok; és hulladékok) talajra, felszíni, vagy felszín alatti vizekbe 

jutva veszélyeztetést okozzanak. 
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3. A vegyi-anyagokkal/keverékekkel környezetszennyezést kizáró tevékenység végzéssel, zárt- 

illetéktelenek hozzáférésének kizárásával-, a kémiai biztonsági törvény előírásainak betartását 

biztosítani kell üzemelés során. 

4. A tervezett létesítés és üzemelés során keletkező hulladékok szakosított gyűjtését, és 

elszállításig történő környezetszennyezést kizáró tárolását biztosítani kell.  

 

c) Talajvédelmi hatáskörben: 

1. A létesítést úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a talajvédő 

gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

2. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező 

termőföldek minőségében kárt ne okozzanak. 

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

kerülhessen azok minőségét rontó talajidegen anyag. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. 

 

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

SzervezetKatasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc)35500/4881-1/2021. ált.számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai: 

1. A tervezett beruházás során - mind az építés, mind az üzemelés fázisában- biztosítani kell a 

felszíni és a felszíni alatti vízkészletek minőségének védelmét, szennyezés kizárását, az 

építési terveket, üzemrendet ennek megfelelően kell összeállítani,biztosítani. 

2. A közművezetékeket vízzáróan, nyomásállóan kell kialakítani és a meglévő 

közüzemihálózatra kell rákötni. 

3. A keletkező szennyvizek gyűjtésére szolgáló szennyvízgyűjtőt aknát zártan, vízzáróan kell 

kialakítani. 

4. Az összegyűjtött szennyvizek elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről engedéllyel 

rendelkező vállalkozó által gondoskodni kell. 

5. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell a területen összegyűlőcsapadékvizek 

biztonságos és ártalommentes elvezetését. 

6. A Hátsó-Tarnóca patakba vezetett csapadékvizek és csurgalékvizek minőségének ki kell 

elégítenie a vonatkozó hatályos jogszabály „időszakos vízfolyás” befogadóravonatkozó 

kibocsátási határértékeit. 

7. A csapadékvíz és csugalékvíz gyűjtés és előkezelés (ülepítés) vízi létesítményei hatályos 

vízjogi létesítési engedély alapján építhetők és hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján 

üzemeltethetők. 

8. A Hátsó-Tarnóca patak parti sávjában bármilyen jellegű tevékenységet csak a 

patakkezelőjének hozzájárulásával lehet végezni. 

9. Az ingatlanon belül csak a tiszta csapadékvizek szikkaszthatók el. 

10. A tevékenység során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozásvégezhető, a 

felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet. 

11. Az esetlegesen bekövetkező szennyezések elhárítását az aktuális jóváhagyott 

ÜzemiKárelhárítási Terv szerint kell biztosítani. 

12. Minden olyan havária jellegű eseményt, amely a felszíni és/vagy a felszínalatti vízkészletre 

veszélyforrást jelent, a kár megelőzését célzó azonnali beavatkozás megkezdése mellett 

soron kívül be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságnak és az Észak-magyarországi VízügyiIgazgatóságnak. 
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Felhívja a figyelmet,hogy a tervezett építményhez szükséges csapadékvíz és csugalékvíz 

gyűjtés és előkezelés(ülepítés) vízilétesítményeire vonatkozóan külön eljárás keretében vízjogi 

létesítési engedélytkell kérnia Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságtól. Az engedély kérelmet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 

szükségesdokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján kell 

összeállítani ésbenyújtani. 

 

IV. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Eger) az ipari baleseteknek és a természeti 

katasztrófáknak való kitettség szakkérdésre vonatkozóan szakhatósági hozzájárulását előírás 

nélkül megadta.  

 

V. Jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély (P1 pontforrás) érvényességi ideje 

megegyezik jelen határozat érvényességi idejével, azaz 2026. szeptember 30. 

 

VI.  

a) A Környezetvédelmi Hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére 

kötelezi, ha megállapítja az alábbiakat: 

 a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek 

megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest 

jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani; 

 az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által 

megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását; 

 a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli; 

 ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben 

rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja. 

A Környezetvédelmi Hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy 

kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban 

kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

b) Amennyiben a jelen engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, 

technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve 

új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a 

Környezetvédelmi Hatóságnak bejelenteni, amelynek alapján a Környezetvédelmi Hatóság dönt 

a szükséges további intézkedésekről. 

c) Az 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 

6 hónapos határidővel, intézkedési terv készítésére, vagy a Khvr. 20/A. § (8) bek. a) pontja 

esetén(a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek 

megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős 

változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani) 

környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. 

e) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Kvt.) 96/B. § (1) és (3) bek. alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya 

alá tartozó tevékenységet folytat, a jogszabályban meghatározott mértékben éves felügyeleti 
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díjat fizet tárgyév február 28-ig. A felügyeleti díj mértéke a törvény 96./B. § (4) bekezdése 

szerint 100 000,- Ft, azaz százezer forint. 

 

VII. Jelen összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1.350.000 Ft, illetve az egységes környezethasználati 

engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély díja 105 000 Ft, azaz mindösszesen 

1.455.000 Ft (azaz egymillió-négyszázötvenötezer forint), mely az Engedélyes által befizetésre 

került. 

 

VIII. Jelen egységes környezethasználati engedély egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól 

nem mentesít.  

 

IX. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett KisnánaKözségi Önkormányzat 

Jegyzőjének (3264 Kisnána, Szabadság u. 3.), Verpelét Város Önkormányzat Jegyzőjének (3351 

Verpelét, Kossuth Lajos út 73.) és Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Jegyzőjének (3331 

Tarnaszentmária, Egri út 2.) azzal, hogy 10 napon belül gondoskodjanak annak közterületen és 

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

követő 5 napon belül tájékoztatni kell.  

 

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

jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon 

belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a 

közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály 

elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.  Az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a  : 

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. 

 

I N D O K O L Á S  

 

 

Engedélyes megbízásából eljáró Kérelmező 2021. május 4-én benyújtottkérelmében a Kisnána 

0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-ú ingatlanokon tervezett kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem, 

illetve brikett- és betonüzem létesítésére vonatkozóan összevont környezeti hatásvizsgálati és 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárást kezdeményezett.  

 

A Kisnána 0189/5 és 0189/3 hrsz-ú ingatlanokon tervezett kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem a 

Khvr. 2. számú melléklet 3. 4. pontja [Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szálak 

gyártását is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül] és a 3. számú melléklet 57. pontja [Ásványi 

anyagokat olvasztó üzem, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap olvasztókapacitástól] hatálya 

alá tartozik. 
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A dokumentációban foglaltak alapján megállapítom, hogy a Kisnána 0189/2hrsz-ú ingatlan beépítésre 

nem szánt terület, így a tervezett brikett- és betonüzem a Khvr. 3. számú melléklet 128. pontjába nem 

sorolható. A Khvr. 2. § (2) bek. d) pontja alapján a tervezett brikett- és betonüzem kapcsolódó 

létesítménynek minősül. 

 

A Khvr. 1. § szerint:  

„(3) A tevékenység megkezdéséhez, ha az 

e) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai 

ea) jelentősek, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, 

eb) nem jelentősek, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes 

környezethasználati  engedély szükséges. 

(4) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a 

környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - önálló engedélyezési eljárások 

lefolytatása helyett - összevontan folytatja le. Ha a környezethasználó nem kéri összevont eljárás 

lefolytatását, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes 

környezethasználati engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi.” 

(5) 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 Khvr. 24. § (2) bekezdése és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a 

továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése alapján az Engedélyes kérelmére 2021. május 5. napján 

összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult. 

 

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

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVO/02344-2/2021. számon tájékoztattam az Engedélyest, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/02344/2021. számon folyamatban összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a hatóság a továbbiakban 

az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és a teljes eljárás ügyintézési határideje a 

Kvt. 91. § (4) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 130 nap, azaz: 2021. 09. 11. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 24. § (7) alapján közleményt helyeztem el a 

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

Ezzel egyidejűleg a Khvr. 24. § (7) bekezdés alapján közzététel céljából a benyújtott dokumentációt és 

a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes jegyzőnek, a közleményt a 

feltételezhetően érintett települések jegyzőinek közhírré tételre. 

 

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] 31.§ (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. és 4. pontjában 

foglalt szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
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szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. [a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 2.,3. és 4. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre 

vonatkozóan megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, 

valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) Korm. 

rendelet [a továbbiakban: 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet] 9. § (1) bek. kimondja: „A közigazgatási 

hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben 

foglaltak szerint kell megtartani.”  

 

Fentiekre tekintettel, értesítettem a Kérelmezőt, a tevékenység telepítési helye szerinti jegyzőt, a 

feltételezhetősen érintett települések jegyzőit, a szakkérdést vizsgáló Hatóságokat és 

Szakhatóságokat, illetve az alapvető jogok biztosát, hogy a közmeghallgatás az érintettek személyes 

jelenléte nélkül kerül megtartásra, valamint az erről készült közleményt a Környezetvédelmi Hatóság 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében és honlapján közzétettem. A Kérelmező által 

készített, a tárgyi tevékenységet bemutató anyagot a Környezetvédelmi Hatóság honlapján közhírré 

tettem. 

 

Az Ákr. 36. § figyelembevételével a kérelmet megvizsgáltam és a Kérelmezőt hiánypótlásra hívtam 

fel.A Kérelmező elektronikus úton benyújtott iratában a fenti számú felhívásnak eleget tett. 

 

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. 

 

Az engedélyezési dokumentációkban foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal az 

alábbiakat állapította meg: 

 

Környezet- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

A dokumentáció készítői rendelkeznek a megfelelő szakértői jogosultsággal. A meghatalmazott 

megfelelő módon igazolta képviseleti jogosultságát az eljárásban.A benyújtott engedélyezési 

dokumentációk kielégíti aKhvr. 6-8. számú mellékleteiben meghatározott tartalmi követelményeket. 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból 

Engedélyes a Kisnána 0189/5, illetve 0189/3 hrsz-ú területeken andezit olvasztást követő 

szálképzésével, a szálak hőre keményedő gyantakeverékkel történő bevonásával kőzetgyapot 

szigetelőanyag termékeket gyártó üzemet, a 0189/2 hrsz-ú területen pedig a hulladék kőzetgyapotból 

brikett- és betonelem gyártó (zsalukó, térkő, útszegély, kerti szegély) üzemet kíván létesíteni. A 

kőzetgyapotgyár, a brikett- és betonüzem környezeti hatásai együttesen kerültek vizsgálatra 

hatásvizsgálati dokumentációban. A kőzetgyapot gyár alapanyagát a Kisnána 0189/5, 0189/3 és 

0189/2 hrsz-ú területeken jelenleg is üzemelő andezit bánya adja, mely Kisnána legközelebbi 

lakóházától északi irányban 750 m-re, a jelenlegi bányaművelési terület 2 km távolságban, Verpelét 

községtől 3,8 – 4 km, Gyöngyöstől 22 km távolságban található. 
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Engedélyes telephelyi technológiájának működtetése során a bányából kitermelt andezitet egy 

duplafalú vízhűtéses kúpolókemencében dolomit, illetve tüzelőanyagként koksz hozzáadása mellett 

1300-1400 ºC-on megolvasztja. Az olvadt ásványt vékony szálakká fújják. A szálak kötésére, 

rögzítésére fenol-formaldehid/karbamid-formaldehid P(U)F gyantakeverékkel vonják be, stabilizálják, a 

szálakat lemez formára alakítják, majd tömörítik, illetve összesütik. A kötőanyag előállításához 

szükséges alkotóelemeket, azaz fenolgyantát, szilánt, ammónium-szulfátot, pormegkötő olajat és vizet 

különböző tárolótartályokban recept szerint összekeverik, és a forgórészbe porlasztják. A 

gyantakeverék polimerizációja, a műanyag réteg térhálósodása hő hatására fejeződik be. Évi 49000 t 

mennyiségű kőzetgyapotot előállítása tervezett. Az olvasztás 15 napig folyamatos, a termelési 

szakasz végén a kupolában lévő salakot kiürítik, a kemencét a következő termelési szakaszhoz 

előkészítik. A kőzetösszlet vastartalma a kohó alján gyűlik össze, ahonnan azt időnként lecsapolják. 

A kupolából távozó 150 ºC hőmérsékletű füstgáz portartalmát ciklon és zsákos porleválasztó egység 

szűri ki. A portalanított füstgáz hőcserélőn keresztül halad, miközben melegszik, majd az utóégető 

berendezésbe jut, ahol 820-860 ºC hőmérsékleten a füstgázban maradó szénmonoxid és 

kénhidrogén, széndioxid, kén-dioxid és víz keletkezése közben oxidálódik. Az utóégető egység 

tüzelőanyaga földgáz. Az utóégetőt elhagyó magas hőmérsékletű füstgáz hőjének nagy része 

hőcserélő egységeken keresztül a levegő és a portalanított füstgáz előmelegítésére fordítódik, a kb. 

340 ºC hőmérsékletre hűlt tisztított füstgáz az 50 m magas ipari kéményen keresztül jut a 

környezetbe. 

A keményítőkemencéből származó kipufogógázokat egy kipufogórendszer üríti ki, amit égetéssel 

tisztítanak, majd az előmelegítő rendszer szakaszain keresztül vezetik a légkörbe. Az égetőműbe 

történő belépés előtt a kipufogógázokat előmelegítik egy hőcserélőben, amelyet maga a gázok 

melegítenek az égetőműből. A melegítőből vagy az égetőműből kilépő gázokat visszavezetik a 

kikeményítő kemencébe, hogy előmelegítsék a felső és az alsó szállítószalag visszatérő részét.  

A brikett gyártás alapanyagai kőzetgyapot gyártási hulladék, 60% por, méreten aluli andezit, dolomit, 

23% cement, 17% víz. A keverőből kikerülő anyagot vibrációs présbe reteszelő préseléssel formálják 

brikett alakúra. A betonelem gyártás alapanyaga cement, homok, szekcionált andezit, víz. 

A dokumentációban bemutatásra került a létesítmény kivitelezése, valamint az üzemeltetés okozta 

várható légszennyezés. Az építési munkálatok, valamint a gyártási tevékenység teher és 

személyforgalmából, valamint a munkagépek működéséből származó légszennyezés növekedés 

elhanyagolható mértékű. A tervezési területen egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem 

alakulnak ki. A gyártáshoz szükséges alapanyagok beszállítása, illetve a késztermék kiszállítása a 

területről a 2416. számú közútig bekötőúton történik. Közúton a szállítás két irányba történhet, 

Kisnána irányába, illetve Verpelét felé. A szállítás kapcsán az üzemek megvalósulása utáni forgalom 

esetén a NO2 légszennyezőanyag hatásterülete 16 méter. 

A gyártási tevékenység, a különböző technológiai műveletek - alapanyagok adagolása, silók és kupola 

feltöltése, kohósítás, olvadék csapolás, szálképzés, gyűjtődob, paplanképzés, tömörítés, összesütés, 

méretre vágás, csomagolás – működése során a kibocsátott légszennyezőanyagok meghatározó 

részei a kőzetösszlet olvasztásából, a koksz égetéséből származó füstgázok, továbbá jelentősek az 

egyes nem olvasztási termelési egységeknél keletkező porok, illetve illékony anyagok. Az alapanyag 

tároló hely fedett, három oldalról zárt, az alapanyagok mozgatásához kapcsolódóan diffúz 

kibocsátások nem alakulnak ki. A kibocsátott légszennyező anyagok helyhez kötött pontforráson 

keresztül távoznak, a kőzetgyapot gyár területén tervezetten egyetlen kémény – a P1 jelű pontforrás - 
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található majd, az összes légszennyező anyag elvezetése ezen keresztül fog történni. A 

dokumentációban bemutatottak alapján a pontforráson várható légszennyezőanyagok várható 

koncentrációi határérték alattiak. A modellezési eredmények alapján megállapításra került, hogy a 

kőzetgyapot gyár működése jelentős légszennyezést nem okoz, az alap levegőterhelést egy 

légszennyezőanyag kibocsátása sem befolyásolja érdemben. Az üzemelés hatásterülete a P1 

pontforrástól számított 1998 méter maximálisan.  

A dokumentációban bemutatásra került a telephelyen tervezett tevékenység megfelelősége az ipari 

kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb 

technikákkal kapcsolatos következtetéseknek az üveggyártás tekintetében történő meghatározásról 

szóló EU Bizottság Határozatában foglaltak alapján, továbbá az olvasztókemence, a szálazási 

technológia illetve a kikeményítő kemence működése során a BAT-ban légszennyező 

komponensenként meghatározott BAT-AEL értékeknek való megfelelőség. A várható kibocsátás 

minden légszennyező anyag tekintetében a vonatkozó BAT-AEL tartományon belüli, vagy az alatti. 

Engedélyes a telephelyen létesíteni kívánt technológiáinak működéséből származó levegőbe történő 

kibocsátásainak minimalizálása érdekében számos intézkedést, technológiai megoldást tervez 

alkalmazni. A levegőbe jutó porok elvezetése zárt, a levegőt leválasztókon keresztül bocsátja át. A 

kupolában a koksz égésekor kialakuló magas hőmérsékleten a levegő nitrogénje is oxidálódhat, 

ennek csökkentésére az égéslevegő oxigéntartalmát 2-3%-kal kívánják növelni Oximat berendezés 

üzemeltetésével, így a keletkező füstgázban az NO és a CO aránya jelentősen csökken. A kupolában 

a koksz égésekor keletkező CO, NO és az esetleges tökéletlen égés termékeit utóégetőben égetik el. 

A kikeményítő kemencében a kőzetgyapot paplanon átszívott levegőbe jutó szerves anyagok zárt 

rendszerben szintén utóégető egységbe jutva égnek el. A kemence felmelegítésénél a kemence 

levegőjét égéslevegőként alkalmazzák (levegő cirkuláció). A kikeményítő kemencében a hőigényt és 

az utóégetést földgáz égetésével biztosítják. A földgáz égésekor a CO2 és vízgőz mellett kén és 

nitrogén- oxidok a fosszilis energiák közül a legkevesebb mennyiségben keletkeznek. A nem 

olvasztásból kibocsátott levegő portartalmát kibocsátás előtt zsákos szűrők segítségével csökkentik 

jelentősen. Zsákos szűrőt használnak az alapanyag adagolásnál az adagoló egységtől elvezetett, 

leginkább nehezen ülepedő porok kiszűrésére, és a kikeményített kőzetgyapot méretre vágásakor 

keletkező, a gyártóegységből elvezetett porok "fűrészporok" kiszűrésére.  

Engedélyes a különböző telephelyi technológiákból származó légszennyezőanyagokat egy közös 

kivezetőn, a P1 jelű pontforráson kívánja kibocsátani. Megállapítottam, hogy a 2012/134/EU határozat 

az olvasztás, szálképzés és kikeményítés technológiákra (illetve az abból származó 

légszennyezőanyagokra) vonatkozóan külön-külön határoz meg BAT-AEL kibocsátási szinteket, illetve 

a különböző technológiából származó azonos légszennyezőanyag esetén (szilárd anyag, NOx) a 

határérték szinteket szintén eltérőek. Továbbá a BAT-AEL értékek referenciafeltételei olvasztási (8 

térfogat % oxigén), illetve nem olvasztási tevékenységekre (nincs oxigénre vonatkozó korrekció) 

vonatkozóan is eltérő. A fentiek alapján a telephely összkibocsátására vonatkozóan határértékek nem 

határozhatóak mely, melyre tekintettel a rendelkező részben a kibocsátási határértékeket 

technológiánként határoztam meg, a határértékeknek való megfelelősséget a BAT-ban meghatározott 

technológiára jellemző, illetve a határozatban rögzített légszennyezőanyagok akkreditált 

emissziómérésének elvégzése alapján kell vizsgálni. Előírást tettem arra vonatkozóan, hogy a 

szabványos emissziómérési helyeket a légszennyezőanyagok egyes technológiákból való kilépési 

pontjainál szükséges kialakítani. A mérőhelyek kialakítására, valamint kiépítésére vonatkozó további 

előírásaimat a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 
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vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM 

rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 7. §-a és 16. §-a alapján tettem.  

A Próbaüzemre vonatkozó előírások között a Próbaüzemi záródokumentáció részeként Megvalósulási 

dokumentáció Környezetvédelmi Hatóság részére történő benyújtásáról rendelkeztem. A 

dokumentációban ismertetni kell a létesítmény berendezéseit, az egyes technológiák 

légszennyezőanyagainak elvezetésére szolgáló rendszert, az emissziómérési helyek kialakításának 

megvalósulását. A próbaüzem lezárását követően levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési 

engedélykérelmi dokumentációt tartalmazó, az engedély módosítására vonatkozó kérelem benyújtását 

írtam elő.  

Az üzemeltetés idejére vonatkozó előírások között a kőzetgyapot szigetelőanyag gyártási tevékenység 

valamennyi technológiai elemének üzemeltetésére vonatkozóan előírtam, hogy azok nem 

üzemelhetnek diffúz légszennyező forrásként, különös tekintettel a szaghatással és porzással járó 

technológiákra vonatkozóan. A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak alapján előírást 

tettem, a tevékenység végzése során a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének 

korlátozására vonatkozására. 

Az alapanyagtárolás, adagolás, kőzetgyapot méretre vágás, csomagolás technológiák kibocsátási 

határértékeit a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. § a) és 6. melléklet 2.1.1. pontja alapján állapítottam 

meg. A kohósítás (kőzetösszlet olvasztása) technológia kibocsátási határértékeit a 2012/134/EU 

határozat mellékletének 46., 47., 49., 50., 51., 52. táblázatában foglalt BAT-AEL tartományok 

figyelembevételével határoztam meg. Az olvadék csapolás, szálképzés, gyűjtődob, paplanképzés, 

hűtés, illetve kikeményítés technológák kibocsátási határértékeit a 2012/134/EU határozat 

mellékletének 53. táblázatában foglalt BAT-AEL tartományok figyelembevételével, az SO2, CO, és 

NOx (kivéve kikeményítés) légszennyezőanyagok esetében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. § a) és 6. 

melléklet 2.2. pontja alapján határoztam meg. A BAT-AEL értékek meghatározásánál egységesen a 

megadott tartomány felső értékeit rögzítettem tekintettel a dokumentációban ismertetett várható 

kibocsátásokra. A határozatban rögzített kibocsátási értékek a tényleges emissziómérések 

eredményeinek ismeretében felülvizsgálatra kerülnek.  

Az alapanyagtárolás, adagolás, kőzetgyapot méretre vágás, csomagolás technológiák emissziómérési 

kötelezettség elvégzésének gyakoriságát a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése, a 15. § 

(3) bekezdése, valamint a 14. melléklet 1.1.3. pontja alapján írtam elő. A kohósítás (kőzetösszlet 

olvasztása), olvadék csapolás, szálképzés, gyűjtődob, paplanképzés, hűtés, illetve kikeményítés 

technológákra vonatkozóan az emissziómérési kötelezettséget a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) 

bekezdése alapján a 2012/134/EU határozat mellékletének 1.1.4.-7. pontja figyelembevételével 

állapítottam meg. Por, NOx, valamit SO2 légszennyezőanyag kibocsátások ellenőrzésére vonatkozóan 

évente kétszer végzett szakaszos mérési gyakoriságot, a többi vizsgálandó komponens tekintetében a 

6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. §. (1) bekezdés b) pontja, illetve a 14. melléklet 1.2.7. pontja alapján 

kétévente egy alkalommal történő emissziómérési gyakoriságot írtam elő. Por, NOx, valamit SO2 

légszennyezőanyag tekintetében a folyamatos mérőberendezéssel történő kibocsátás ellenőrzés 

szükségességét a tényleges emissziómérés eredményeinek ismeretében fogom felülvizsgálni. 

Az emisszióméréi jegyzőkönyvek Környezetvédelmi Hatóság részére történő megküldésére vonatkozó 

előírásomat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 19. § (3) bekezdése alapján tettem. 

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 31. § (2) bekezdését, valamint a 31. § (4) bekezdését vettem figyelembe.  
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Az üzemnapló tartalmi és formai követelményére vonatkozóan a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § (1) 

bekezdése alapján, az üzemnapló vezetésére a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § (1) c) pontjára és a 

19. § (6) bekezdésére tekintettel rendelkeztem.  

A dokumentációban foglaltak alapján a P1 jelű légszennyező pontforrás létesítési engedélyét 

megadtam, azt a határozatba belefoglaltam. A levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély 

megadásának feltételeként a próbaüzemre vonatkozó előírások teljesülését jelöltem meg. 

A létesítési engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése 

figyelembevételével határoztam meg, mely jelen határozat véglegessé válását követő 5 év.  

 

Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából 

Engedélyes a Kisnána, külterület 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz.-ú, a „Kisnána Tarnóca I.-andezit” 

bányatelek területén fekvő ingatlanokon kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzemet, illetve brikett- és 

betonüzemet kíván létesíteni. 

A tervezett üzemben kőzetgyapot termékek gyártása történik különböző méretben, formában, részben 

alumíniumfóliás rétegezéssel. A termékek andezit olvasztást követő szálképzésével, a szálak hőre 

keményedő gyantakeverékkel történő bevonásával készülnek. Az üzemet 218 t/nap andezit+dolomit 

olvasztási kapacitással tervezik működtetni. A kőzetgyapot gyártási technológiához csatlakozik a 

hulladék kőzetgyapotból előállításra kerülő brikett gyártása is. A brikett előállítása nem folyamatos, 

ezért a technológia úgy került kiválasztása, hogy alkalmas legyen betonelem gyártásra is. 

A Kisnána, 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz.-ú területek művelési ága kivett üzemi terület. A 0189/5 

hrsz.-ú ingatlan településrendezési terv szerinti besorolása Gip (Ipari gazdasági terület), a 0189/3 és a 

0189/2 ingatlanok besorolása Kb-bü (Különleges beépítésre nem szánt terület - bányaüzem). A 

szomszédos területek Má-gy1 (Általános mezőgazdasági terület - gyep), Má-sző1 (Általános 

mezőgazdasági terület - nagyüzemi jellegű szőlőterület, gyümölcsös), Eg (Erdőterület - gazdasági) és 

Kb-Bkő (Különleges beépítésre nem szánt terület - kőbánya) övetekben helyezkednek el. 

A legközelebbi védendő építmény [családi ház, Kisnána, Dózsa Gy. u. 46. (2 hrsz.)] mintegy 700 

méterre, DNy-i irányban található. 

A bányatelken a bányászati tevékenység folyamatos, környezeti hatásainak megismerése érdekében 

zajmérésre került sor. A mérési eredmények alapján nappal a bányaművelésből eredő zajterhelés 

nem határozható meg, az üzem zaja nem különül el az alapzajtól a Kisnána, Dózsa Gy. u. 46. szám 

alatti védendő előtt, a telekhatár bejáratnál (MT-Z2 jelű mérési pont) 58 dB, a DNy-i telekhatáron az 

MT-Z3 jelú mérési pontban  66 dB, az MT-Z4 jelű mérési pontban 40 dB. A dokumentáció alapján éjjel 

a Kisnána, Dózsa Gy. u. 46. szám alatti védendőnél a bányászati tevékenységből eredő zajterhelés 

nem határozható meg, nem különül el az alapzajtól, az MT-Z2 jelű mérési pontban 59 dB, az MT-Z3 

jelű mérési pontban 65 dB, az MT-Z4 jelű pontban 41 dB értékek adódtak. 

A mérési eredmények alapján a vizsgált időszakban a „Kisnána I.-andezit” védnevű bányaüzem 

bányászati tevékenységéből eredő zajterhelés nagysága nem haladja meg a vonatkozó 

határértékeket. 

Kivitelezés: 

A kőzetgyapot gyár, illetve a brikett- és betonüzem telepítésének várható időtartama 10-11 hónap. 

Munkavégzésre csak nappal került sor, hétvégén nem lesz munkavégzés. A telepítéshez szükséges 
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szállítási tevékenységet munkanapokon, a nappali órákban a műszak időtartamára korlátozzák, 

műszak utáni szállításra csak kivételes esetben kerülhet sor.  

Az építkezés során alkalmazandó gépek pontosan még nem ismertek, várhatóan az alábbi gépeket 

(vagy velük egyenértékű gépeket) alkalmazzák majd: 

 Földmunkák: 1 db Scania G490 típusú billenőplatós tehergépkocsi, 1 db KHOMATSU WB93-

5eo kotró-rakodó, 1 db Wacker BS60-2 típusú döngölő 

 Alapozás: 1 db Scania G490 típusú billenőplatós tehergépkocsi, 1 db KHOMATSU WB93-5eo 

kotró-rakodó, 1 db Mercedes Benz Actros 3235 8x4 Karrena beton mixer, 1 db betonpumpa 

 Szerkezetépítés: 1 db Scania G490 típusú billenőplatós tehergépkocsi, 1 db LIEBHERR LTM 

1030-1 mobildaru. 

A legnagyobb zajterhelés az alapozási munkálatok során várható, a számítások alapján a gépek 

súlypontban összegzett zajteljesítménye 112,9 dB(A). A dokumentáció alapján az első védendő 

lakóépületnél a kivitelezésből eredően 33,25 dB zajterhelés várható. A legközelebbi védendőnél a 

bányászati tevékenységből és a kivitelezésből eredő együttes zajterhelés értéke 37,28 dB(A).  

Fentiek alapján, az üzemek telepítésekor megfelelő ütemezés mellett a tervezett munkák környezeti 

zajkibocsátása a környező területen nem jelentkezik, zajvédelmi intézkedés nem indokolt. 

Üzemelés: 

A dokumentáció alapján az üzemelés időszakában a telephelyen használt zajforrások szabadban, 

fedett területen és üzemépületben lévő zajforrások, használatuk helyhez kötött, illetve kisebb 

távolságra korlátozódik.  

 Kőzetgyapot gyár: 

A kőzetgyapot gyár nappal üzemelő zajforrásai [Lwi]: 

- Alapanyag beszállítás, lerakodás, 95 dB, 

- Rakodó gép üzemelése, 89 dB, 

- Alapanyag silókba töltése, 85 dB, 

- Kupola alapanyag adagolás, 90 dB, 

- Kupola hűtővizét hűtő ventilátorok, 82 dB, 

- Kupola füstgázának porleválasztó és utóégető egységei az égési levegő áramot biztosítő 

ventilátorokkal, 83 dB, 

- Szálképző és szálgyűjtő dob levegőelszívását végző ventilátorok az elszívott levegő 

porleválasztó egységeivel, 83 dB, 

- Üzemépületen belül elhelyezett egységek épületen kívüli zajhatása az épület ÉNy-i 

oldalánál, 75 dB. 

Éjszaka üzemelő zajforrások [Lwi]: 

- Kupola alapanyag adagolás, 90 dB, 

- Kupola hűtővizét hűtő ventilátorok, 82 dB, 

- Kupola füstgázának porleválasztó és utóégető egységei az égési levegő áramot biztosító 

ventilátorokkal, 83 dB, 

- Szálképző és szálgyűjtő dob levegőelszívását végző ventilátorok az elszívott levegő 

porleválasztó egységeivel, 83 dB, 
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-  Üzemépületen belül elhelyezett egységek épületen kívüli zajhatása az épület ÉNy-i 

oldalánál, 75 dB. 

További zajforrásokat jelentenek még az épületben működő rakodó gépek: CAT 950M típusú 

gumikerekes homlokrakodó, Jungheinrich EFG 425-S30 típusú elektromos villás targonca. A 

dokumentáció alapján a homlokrakodó gép hangteljesítménye 107 dBA, a targoncáé 70 dB. A 

rakodógépek csak nappal üzemelnek.  

A számítások alapján a kőzetgyapot gyár működéséből eredő zajterhelés az első védendő 

lakóépületnél nappal 27,83 dB, éjjel 12,36 dB. 

 Brikett- és Betonüzem: 

Az üzemben nappal és éjszaka üzemelő zajforrások [Lwi]: 

- Betonkeverő berendezés, 95 dB, 

- betonkeverő berendezés, 95 dB, 

- Gyártóberendezés, 92 dB, 

- Anyagmozgató rendszerek, 94 dB, 

- Csomagolástechnika, 89 dB. 

A brikett- és betonüzemben a rakodást ugyanolyan gépek végzik, mint a kőzetgyapot gyárban. A 

rakodógépek éjszaka nem üzemelnek. 

A számítások alapján az első védendő lakóépületnél az üzem működéséből eredő zajterhelés nappal 

28,92 dB, éjjel 21,55 dB. 

 Összegzett zajterhelés: 

A dokumentáció alapján a bányászati tevékenység és az üzemelés okozta zajterhelés 

mértéke az első védendő épületnél nappal 36,64 dB(A), éjjel 30,3 dB(A). A számítások 

alapján a zajterhelési határértékek várhatóan teljesülnek, zajvédelmi intézkedés nem 

szükséges. 

 A bányászat és a termelés együttes hatása a bányatelek határán: 

A bányatelek DNy-i határán az MT-Z03 ponton a bányászati tevékenységből és az 

üzemelésből származó zajterhelés nappal 66,06 dB(A), éjjel 65,02 dB(A). A számítások 

alapján a bányatelek határán teljesülni fog a 70 dB-es határérték. 

Hatásterület: 

A zajvédelmi hatásterület az éjszakai időszakra vonatkozóan, a 45 dB-es határértékre került 

lehatárolásra. A hatásterület nagysága a bányatelek határától számítva 100 méter, melyen védendő 

épület, lakóház nem található. A hatásterület meghatározásakor figyelembe vették a bányászati 

tevékenység zajterhelését is, tekintettel arra, hogy a tevékenységek összetartoznak. 

Szállítás okozta zajterhelés: 

A gyártáshoz szükséges alapanyagok beszállítása, illetve a késztermék kiszállítása a tervezési 

területről a 2416. számú közútig bekötőúton történik. Közúton a szállítás Kisnána és Verpelét irányába 

történhet. A szállítás általában munkanapokon 6-22 óra között történik. A legnagyobb mennyiségű 

alapanyagot, az andezitet a Kisnána I.-andezit bányából biztosítják. A dokumentáció alapján 39 fuvar 

várható naponta, a személyszállítás mértéke napi 40 fuvar. A számítások alapján a 2416. számú 

összekötőúton (15+947-25+488) a vizsgált tevékenység nélküli forgalom okozta zajterhelés 58,40 dB, 
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a vizsgált tevékenységből származó forgalommal megnövelt zajterhelés 61,3 dB, azaz a zajterhelés 

várható növekedése 2,9 dB, ezért hatásterület nem jelölhető ki. A szakértői vélemény alapján, a 

szállítást végző gépjárművek okozta zajterhelés megfelelő műszaki állapotú járművekkel minimálisra 

csökkenthető. 

Fentiek alapján a tervezett beruházás megvalósításával kapcsolatos zajvédelmi szakterületet érintő 

kizáró ok nem áll fenn. A benyújtott dokumentáció adattartalma alapján megállapítható, hogy a 

vonatkozó szakterületi jogszabályokban rögzített határértékek betartása külön intézkedések nélkül 

biztosítható, a zajvédelmi szempontú hatásterületen védendők nem találhatóak.  

Zajvédelmi ügyekben a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a 

hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, 

környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevekénység 

esetén. 

Zajvédelmi szempontú szakvéleményemet a fentiek figyelembevételével a 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdés, 9. §, 4. § (3) bekezdés b) pont, 5-7. §, 9. § (1) bekezdés, 10-11. §, 12-13. 

§, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) (2) bekezdés, 1-2. melléklet, és a 

zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján adtam meg. 

 

Földtani közeg védelme szempontjából 

A tárgyban megjelölt engedélyezési eljárásban benyújtott összevont környezeti hatásvizsgálati és 

egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció és mellékletei alapján megállapítottam, 

hogy az engedély kiadása az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért. 

Az engedélyezésre benyújtott dokumentációban és a hiánypótlás során benyújtott kiegészítésben 

földtani közeg védelme szempontjából az alábbiak lettek rögzítve: Az üzem padozata ipari betonpadló 

műgyanta bevonattal. A csarnok padozata biztosítja, hogy esetleges kifolyás esetén veszélyes anyag 

nem kerülhet a talajba, illetve a felszín alatti vizekbe. A kötőanyag keverő üzemben az egyes tartályok 

alá kármentő kerül elhelyezésre annak érdekében, hogy havária esetén a kifolyt anyag könnyen 

összegyűjthető legyen. Mindegyik tartály esetében a tartálykocsiból történő lefejtéshez egy-egy 

csatlakozás kerül kiépítésére a csarnoképületen kívüli részen. A földtani közeg védelme érdekében a 

lefejtésre kialakított térrészen kármentő kerül kialakításra.  

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favi R.) 15. 

§ (8) bekezdés szerint az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a 

környezethasználó egy alkalommal alapállapot-jelentést köteles készíteni és benyújtani a 

környezetvédelmi hatóság részére a 13. számú mellékletben meghatározott tartalommal. Az 

Engedélyes benyújtotta a kőzetgyapot gyár területére (Kisnána 0189/5 hrsz.) vonatkozó alapállapot-

jelentést, melyet a Khvr. 20/B. § (1) bekezdése is előír. Az alapállapot-jelentést (készítette: Köcski 

Attila, 3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) földtani-közeg védelmi szempontból elfogadom. 

A Khvr. 22. § (10) bekezdése szerint a környezethasználónak monitoringot kell végeznie az egységes 

környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal földtani közeg tekintetében legalább tízévente. 

Az öt éves vizsgálat előírását az engedély időbeli hatályának figyelembevételével tettem. 
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Az üzemi kárelhárítási terv készítési kötelezettséget a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) 

Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdése és 2. számú mellékletének 3.4 pontja írja elő. 

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél 

kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében, a Kvt. 14-15. §. alapján, a Favi R. 8-11. §-ai, valamint 

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendelet 2-4. §-ai, illetve a Khvr. 22. § (10) bekezdése, illetve a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet figyelembevételével tettem. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

Engedélyes Kisnána 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-ú ingatlanokon tervezett kőzetgyapot 

szigetelőanyag gyártó üzem, illetve brikett- és betonüzem létesítésére vonatkozó összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt nyújtott be a 

Környezetvédelmi Hatósághoz.  

A tevékenység során a MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. által üzemeltetett „Kisnána Tarnóca 

I.-andezit” bányából származó andezitből olvasztásos eljárással kőzetgyapot szigetelőanyagot 

gyártanak, valamint brikett és betonelem gyártást is végeznek. 

Az olvasztás során az olvadt kőzetből vas is keletkezik, amit Engedélyes melléktermékként kíván 

értékesíteni. 

A Ht 8. § alapján „Valamely anyag vagy tárgy, amely olyan előállítási folyamat eredményeként 

keletkezik, amelynek elsődleges célja nem az ilyen anyag vagy tárgy előállítása, a következő feltételek 

együttes teljesülése esetén nem hulladéknak, hanem mellékterméknek minősül: *    

a) további felhasználása biztosított, 

b) előállítását követően - a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül - közvetlenül 

felhasználható, 

c) az előállítási folyamat szerves részeként állítják elő, 

d) a környezetet és az emberi egészséget hátrányosan nem érinti, és 

e) további használata jogszerű, azaz meghatározott módon történő felhasználása tekintetében az 

anyag vagy tárgy megfelel a termékre, a környezet- és egészségvédelemre vonatkozó összes 

jogszabályi előírásnak.” 

A Ht. 8/A. § alapján „(1) A 8. § szerinti melléktermék státuszhoz szükséges előírásokat - ideértve a 

szennyező anyagok határértékeit, az anyag vagy tárgy emberi egészséget érintő hatásait, továbbá a 

lehetséges káros környezeti hatások elkerülésére vonatkozó szabályokat - a 2008/98/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (2) bekezdése végrehajtására kiadott uniós jogi aktus állapítja 

meg a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel. 

(2) Ha a melléktermék státuszhoz szükséges egyedi, illetve részletes előírásról uniós jogi aktus nem 

rendelkezik, a melléktermék státusz feltételeit e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 

állapítja meg. 

(3) A melléktermék előállítása során a melléktermék előállítója minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, 

amelynek részletes szabályait e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg. A 

minőségbiztosítási rendszernek a felhasznált alapanyagok, a gyártási, előállítási folyamatok 

ellenőrzésére, az ellenőrzések nyilvántartására, a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára és a 
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képzésre vonatkozó előírásokat, valamint szükség esetén az akkreditációra vonatkozó 

követelményeket kell legalább tartalmaznia. 

(4) A melléktermék státusz megfelelését a körforgásos gazdasági és hulladékgazdálkodási felügyeleti 

szervként a hulladékgazdálkodási hatóság szükség szerinti közreműködésével a termék 

megfelelőségének és biztonságának ellenőrzéséért felelős hatóság, illetve piacának felügyeletéért 

felelős hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról a hatóság előzetesen tájékoztatja a 

hulladékgazdálkodási hatóságot. 

(5) Ha a melléktermék nem felel meg a rá vonatkozó feltételeknek, a (4) bekezdés szerinti hatóságok 

ennek tényéről a tudomására jutást követő 15 napon belül tájékoztatják a gyártó telephelye szerint 

illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot.” 

A Ht. 64. § (1) bekezdése alapján „Ha valamely gazdálkodó szervezet mellékterméket állít elő vagy 

tevékenysége során melléktermék képződik, és azt melléktermékként tárolja, használja fel vagy 

forgalmazza, a 8. § szerinti melléktermékre vonatkozó feltételeknek való megfelelésről a 

hulladékgazdálkodási hatóságnak nyilatkozik. A hulladékgazdálkodási hatóság a megfelelés tényét 

igazolja” 

A gyártás során keletkező egyéb anyagokat (por, vágási maradék, nem megfelelő szemcsemérető 

kőzet) a brikett és betonelem-gyártási technológiában használják fel. 

Az üzemelés során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen, a 

hulladék fajtájának megfelelő tárolóedényben gyűjtik, maximum fél évig, majd átadják engedéllyel 

rendelkező részére. 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

rendelet439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. 

(VIII. 27.) VM rendelet alapján adtam meg. 

 

Természet- és tájvédelmi szempontból 

A tervezési terület (Kisnána 0189/2, 0189/3, 0189/5 hrsz.) országos jelentőségű védett természeti 

területet, barlang felszíni védőövezetet nem érint, ugyanakkor az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 

2000 hálózathoz tartozó Mátra (HUBN10006) különleges madárvédelmi terület, illetve a Magyarország 

és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kijelölt 

országos ökológiai hálózat pufferterület övezetének részét képezi. A tervezési terület a 137/2007. (XII. 

27.) KvVM rendelettel fenntartott Mátrai Tájvédelmi Körzet országos jelentőségű védett természeti 

területtől keleti, délkeleti irányban mintegy 320 m távolságra fekszik. 

A tervezési terület az 1996-ban megállapított „Kisnána I. – andezit” védnevű bányatelken belül 

helyezkedik el. A bányászati tevékenységgel igénybe nem vett területre a kitermelt ásványi 

nyersanyag helybeni feldolgozása erős hatást gyakorolt; részben belső közlekedési területek, részben 

anyagdepóniák elhelyezése érintették. A tervezési terület kisebb részén – az erős zavartság ellenére 

– kisebb-nagyobb, viszonylag természetközeli cserjés, gyepes foltok találhatók. 

A természetvédelmi kezelésért felelős BNPI-nek a tervezési területen védett növény- vagy állatfaj 

előfordulásáról nincs adata. A dokumentáció élővilág-védelmi fejezete szerint a 2020-21-ben elvégzett 
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felmérések során a tervezési területről az alábbi, a védett és a fokozottan védett növény- és 

állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 

természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) 

KöM rendelet alapján védett fajok kerültek elő:  

 bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria) 

 a tervezett kőzetgyapotgyár területének 3. élőhely-foltja (a vizsgált terület DK-i része – 

fajgazdag gyepes és cserjés foltok mozaik élőhelye) 

 a tervezett brikett- és betonüzem területének 2. élőhely-foltja (a vizsgált terület DK-i része 

– jellegtelen, zavart cserjés, gyomos terület) 

 zöld gyík (Lacerta viridis) 

 a tervezett kőzetgyapotgyár területe (bányakövekkel tarkított terület) 

 fali gyík (Podarcis muralis) 

 a tervezett kőzetgyapotgyár területe (bányakövekkel tarkított terület) 

 a tervezett brikett- és betonüzem területe (bányakövekkel tarkított terület) 

 kenderike (Carduelis cannabina) fészkelése 

 a tervezett kőzetgyapotgyár területe 

 barázdabillegető (Motacilla alba), házi rozsdafarú (Phoenicurus ochruros), erdei pacsirta 

(Lullula arborea – jelölő állatfaj!) fészkelése 

 a tervezett kőzetgyapotgyár területének 25-50 méteres körzetében  

 házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), mezei veréb (Passer montanus), kenderike  (Linaria 

cannabina) 

 a tervezett brikett- és betonüzem területe 

 nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus - fokozottan védett), szőröskarú koraidenevér 

(Nyctalus leisleri), rőt koraidenevér (Nyctalus noctula), közönséges törpedenevér (Pipistrellus 

pipistrellus), szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus), alpesi denevér (Hypsugo savii), kis 

patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) 

 az üzemelés várható hatásterületén akusztikai mintavétellel kimutatva  

A tervezési területtől kb. 1000 m-re a fokozottan védett békászó sas (Aquila pomarina) fészkelése 

ismert. A bánya fejtési falán, a tervezési területtől mintegy 330 m távolságra a fokozottan védett uhu 

(Bubo bubo) fészkelése ismert, a madár 2021-ben is költ. Uhu költés rendszeresen megfigyelhető 

működő bányák zavartalanabb területein, és a tapasztalatok szerint jól tűri a bányászati tevékenység 

zavaró hatásait. 

Tekintettel a terület Natura 2000 besorolására és a beruházás során szükségessé váló növényzetirtás 

kiterjedésére, a Natura 2000 terület kijelölésének egyik alapjául szolgáló erdei pacsirta (Lullula arborea) 

érintettségére, természetvédelmi kármérséklő intézkedések (élőhelyfejlesztés) megtétele szükséges. 

Tekintettel a Mátrai Tájvédelmi Körzet közelségére és a tervezési terület Natura 2000 besorolására, 

indokolt a várható környezetterhelésnek az élővilágra gyakorolt hatásainak monitorozása. Ehhez a 

tervezett üzemek vélhető élővilágvédelmi üzemelési hatásterületén elvégzett vizsgálatok (zuzmók, 

magasabb rendű növényzet, herpetofauna, madárfauna, denevérfauna) jó kiindulási alapot (alapállapot 

felvétel) jelentenek. A monitorozás során az ismertetett élőlénycsoportok vizsgálata, az élővilágvédelmi 

fejezetben szereplő felmérési egységek és módszertan használatával, megfelelő. 

A hiánypótlásként benyújtott tájvédelmi munkarész megállapításai alapján a tervezett beruházás 

tájképre gyakorolt hatásai az előírások (megfelelő burkolat- és színválasztás, véderdősáv) 
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betartásával, megvalósításával elfogadhatóak. A viszonylag nagytömegű ipari üzemek, és az azok 

részét képező, magasra nyúló kémény és cementsilók megjelenése erősíti a táj ipari jellegét; azonban 

a művelt bánya már meglévő „tájsebének” uralkodó látványa miatt a tájképben bekövetkező változás 

nem lesz szignifikáns.  

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján a Natura 2000 területek lehatárolásának és 

fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. 

számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 

megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául 

szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján olyan terv vagy beruházás elfogadása, 

illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület 

természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 

területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv 

kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással 

érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított 

elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra 

figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének 

alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi 

helyzetére gyakorolt hatásokat.  

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján amennyiben az (1) bekezdés szerinti 

vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni. 

A kérelmező benyújtotta a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. melléklete szerint elkészített Natura 

2000 hatásbecslési dokumentációt, amely megfelelő részletességgel és mélységgel tárja fel a jelölő 

fajokra gyakorolt várható hatásokat. A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció és a BNPI 

természetvédelmi kezelői véleménye alapján, a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 15. számú melléklete 

szerinti szempontok figyelembevételével elvégeztem a Natura 2000 hatásbecslést, amely során 

megállapítást nyert, hogy az előírások maradéktalan betartásával a kivitelezési és üzemeltetési 

tevékenység az érintett Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok természetvédelmi 

helyzetére várhatóan nem gyakorol jelentős hatást. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése alapján 

minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és 

területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a 

veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik 

megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. 

A Tvt. 5. § (2) bekezdése alapján a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe 

vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok 

folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. 

A Tvt. 5. § (3) bekezdése alapján a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági 

tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési 

döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni. 

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek 

és esztétikai adottságok megóvása érdekében a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen 
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a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a 

természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére. 

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei 

megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 

A Tvt. 9. § (1) bekezdése értelmében a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó 

gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek 

működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. 

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő 

szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet 

a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. 

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély 

nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. 

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, 

költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

A beruházás az előírások szigorú betartása mellett a természet- és tájvédelmi érdekekkel 

összeegyeztethető. Előírásaimat a tervezési területen és környezetében előforduló védett fajok, 

valamint az élővilág és a táji értékek általános védelme érdekében, a fent hivatkozott jogszabályi 

rendelkezések alapján tettem. 

Az eljárás során a BNPI 2127/2/2021. és 2127/4/2021. sz. szakvéleményeiben tett javaslatait és 

adatszolgáltatását figyelembe vettem. 

 

Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztálya (3300 Eger, Kossuth L. u. 11.)HE/NEF/1043-2/2021. számú 

szakvéleményében az alábbiakat állapította meg: 

„Megkérték a közegészségügyi szempontú szakmai véleményt a Heves Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályától: 

A MAB InsulationsSzigetelőanyaggyártó Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 20.) megbízásából eljáró 

Hatás-Kör 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) kérelmére a Kisnána 

0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem, 

illetve brikett- és betonüzem létesítésére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásban a 71/2015 (III.30) Kormányrendelet 28§ (1) 5. melléklet 

I. táblázat 3 pontjában foglaltak szerinti szakkérdésben. 

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítottam az alábbiakat: 

A MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. „Kisnána Tarnóca I.-andezit” bánya néven külszíni 

bányát üzemeltet. A bánya jelenleg is érvényes környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik: 

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 15346-30/2011. 

számon kelt határozata alapján, mely a Heves Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi Osztályának HE-02/KVTO/00235-9/2020. számú 

határozatával került módosításra. 
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A MAB Insulations Kft. a Kisnána, 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-ú területeken a tervezett gyártási 

kapacitást biztosító üzemet kíván kiépíteni és azt követően működtetni. 

Az üzemben kőzetgyapot szigetelőanyag termékeket terveznek gyártani különböző méretben, 

formában, részben alumíniumfóliás rétegezéssel. A termékek andezit olvasztást követő 

szálképzésével, a szálak hőre keményedő gyantakeverékkel történő bevonásával készülnek. 

A kőzetgyapot gyártási technológiához csatlakozik a hulladék kőzetgyapotból előállításra kerülő brikett 

gyártása is. Az ehhez szükséges technológia telepítése a 0189/2 hrsz-ú területen valósul meg. A 

brikett előállítására nem folyamatosan kerül sor. Annak érdekében, hogy a technológia folyamatosan 

működjön, ezért a technológia úgy került kiválasztásra, hogy az betonelem előállítására is alkalmas 

legyen. Így a 0189/2 hrsz-ú területre tervezett üzemrész egyszerre brikettáló és egyszerre betonelem 

üzem is. 

A felszín alatti víz szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004 

(XII. 25.) KvVM rendelet szerint Kisnána érzékeny besorolású település. 

Az érintett terület ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt hidrogeológiai 

védőterületét, védőidomát nem érinti. 

Az ivóvíz ellátás a közüzemi hálózatra csatlakozással biztosított. 

A szennyvíz elvezetése a közüzemi szennyvízhálózatra csatlakozással történik. 

A technológiai vízigényt a vezetékes hálózatról elégítik ki. Technológiai szennyvíz folyamatosan 

keletkezik és folyamatosan fel is használják, a technológiai soron tartályban gyűjtik. Épületen kívül, 

illetve felszín alatt talajra, felszín alatti vízre ható anyagokat nem helyeznek el. 

A veszélyes hulladékokat keletkezésükkor a veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyre viszik, ahol 

kisebb, felirattal ellátott edényekben elhelyezett fóliazsákban gyűjtik, a keletkezéstől számított 

maximum félévig. A folyékony veszélyes hulladékok gyűjtőedényeit a gyűjtőhelyen kármentő tálcán 

helyezik. 

A nem veszélyes hulladékokat keletkezésükkor a nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyre 

viszik, ahol felirattal ellátott fedett edényeikben helyezik. A gyűjtőhely fedett, beton aljzatú építmény. 

A hulladékokat a telepről hulladékszállítást végző szervezet szállítja el. 

Népegészségügyi hatósági jogkörömben a környezet- és település egészségügyi szakkérdések 

vizsgálatához rendelkezésemre bocsátott dokumentációk figyelembevételével a vonatkozó eljárásban 

kizáró okot nem állapítottam meg. Vélelmezhető, hogy a tervezett létesítés és a majdani üzemeltetés 

során települési és környezet-egészségügyi szempontból a tevékenység végzéséből jelentős 

környezeti hatások nem feltételezhetők. A területen élő lakosság akut, és krónikus egészségi 

kockázata várhatóan nem fog megnövekedni az előírások betartása mellett. 

Település- környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatom során figyelembe vettem az alábbi 

jogszabályokban előírtakat: 

 1997. évi CLV törvény az egészségügyről 46. § 

 123/1997 (VII.18) Kormány rendelet 6. § c); és a 4.melléklet; a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 



61 
 

 a vegyianyagok/keverékekre vonatkozóan a 2000. évi XXV-ös kémiai biztonsági törvény 15. 

§(2) kockázatokra, 28. §(3) biztonsági adatlap; 29. § veszélyes vegyianyaggal, keverékkel 

végzett tevékenység bejelentésre vonatkozó előírásai,  

Állásfoglalásomat a - „a környezet - és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és 

esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott 

területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, 

veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi 

használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően” – szakkérdés vizsgálat során 

megkeresésre adtam. 

Hatáskörömet, illetékességemet meghatározó jogszabályok: az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) d.) pontjában biztosított hatáskörben, 3/2020. 

(II.28) utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

utasításban, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 9/2021. (VI.3.) 

Kormánymegbízotti utasítás 1. melléklet 13. § és a 10. melléklet 11. § (5) bekezdésben foglaltak 

előírásai.” 

 

Talajvédelmi hatáskörben, a termőföld minőségi védelme vonatkozásában a Heves Megyei 

Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya (3300 Eger, Szövetkezet utca 

6.)HE-02/NTO/026047-2/2021. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg: 

„A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi 

OsztályHE/KVO/02344-12/2021. iktatószámú megkeresésében, melyben talajvédelmi szakmai 

véleményt kért hatóságomtól a Kisnána 0189/2, 0189/3 és 0189/5 hrsz-ú alatti ingatlanokon tervezett 

kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem, illetve brikett- és betonüzem létesítésére vonatkozóan 

összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában a 

következő szakmai véleményt adom. 

A létesítés megvalósításának talajvédelmi szempontból kizáró oka nincs, a termőföld minőségi 

védelme tekintetében a talajvédelmi előírások betartása mellett.” 

Indoklásában az alábbiakat állapította meg: 

„2021. június 2. napján hatóságomhoz érkezett a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/02344-12/2021. iktatószámú 

megkeresése, melyben talajvédelmi szakmai véleményt kért hatóságomtól a Kisnána 0189/2, 0189/3 

és 0189/5 hrsz-ú alatti ingatlanokon tervezett kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem, illetve brikett- 

és betonüzem létesítésére vonatkozóan összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásában, a MAB InsulationsSzigetelőanyaggyártó Kft. (2045 

Törökbálint, Torbágy utca 20.), mint ügyfélügyében, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdés 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja szerinti szakkérdésben. 

A megkereséshez benyújtott kérelem és dokumentáció átvizsgálását követően megállapítottam, hogy 

a termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység 

engedélyezésére irányuló összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásban, talajvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában a termőföld minőségi 

védelme tekintetében a beruházásnak talajvédelmi szempontból akadálya nincs. 
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A tárgyi ügyben felmerült talajvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése, 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020.  

(II.28.) MvM utasítás 26. § és a 27. § (2) bekezdése, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal 

egységes ügyrendjéről szóló 9/2021. (VI. 3.) számú Kormánymegbízotti utasítás 1. melléklet 12. § és 

13. § alapján vizsgáltam meg.” 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal előírásait a határozat III. A) pontjában szerepeltettem. 

 

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

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat35500/4881-1/2021.ált számú szakhatósági 

állásfoglalásában a tevékenység folytatásához előírásokkal hozzájárult.  

Indoklásában az alábbiakat állapította meg: 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi ésHulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály – 3300 Eger, Szövetkezet út 4. –HE/KVO/02344-8/2021. számon 

2021. június 03.-án megkereste a Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 

szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, aMAB InsulationsSzigetelőanyaggyártó Kft. (2045 

Törökbálint, Torbágy út 20.) részére,Kisnána 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-ú ingatlanokon tervezett 

kőzetgyapot szigetelőanyaggyártó üzem, brikett- és betonüzem létesítésére vonatkozó összevont 

környezetihatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban. 

A Főosztály megkereséséhez dokumentációt nem csatolt, annak hozzáférhetőségét aFőosztály 

internetes oldalán biztosította. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelölésérőlszóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján azösszevont 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezésieljárásban a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyihatáskörében eljárva) 

szakkérdése „annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz 

elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e,vízbázis védőterületére, védőidomára, 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározottelőírások érvényesíthetők-e, továbbá annak 

elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jéglevonulására,a mederfenntartásra milyen hatást 

gyakorol, a tevékenység kapcsán a felszíni ésfelszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és 

állapotromlására vonatkozójogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e”. 

Az elektronikusan elérhető környezetvédelmi hatástanulmány és egységeskörnyezethasználati 

engedélyezési dokumentáció (Készítette: Hatás-Kör 2000 MérnökiSzolgáltató Bt.) szerint az 

alábbiakat állapítottam meg: 

„A MAB Tarnóca Kft. 100 %-os tulajdonában álló MAB Insulations Kft. (Székhely: 2045Törökbálint, 

Torbágy u. 20.) a Kisnána, külterület, 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-úterületeken (mely a bányatelek 

részét képezi) a tervezett gyártási kapacitást biztosító üzemetkíván kiépíteni és azt követően 

működtetni. 
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Az üzemben kőzetgyapot szigetelőanyag termékeket terveznek gyártani különböző 

méretben,formában, részben alumíniumfóliás rétegezéssel. 

A termékek andezit olvasztást követő szálképzésével, a szálak hőre keményedőgyantakeverékkel 

történő bevonásával készülnek. 

A kőzetgyapot gyár a Kisnána, külterület, 0189/5 és 0189/3 hrsz-ú területeken valósulna meg. 

A kőzetgyapot gyártási technológiához csatlakozik a hulladék kőzetgyapotból előállításrakerülő brikett 

gyártása is. Az ehhez szükséges technológia telepítése a Kisnána, külterület,0189/2 hrsz-ú területen 

valósul meg. A brikett előállítására nem folyamatosan kerül sor. 

Annak érdekében, hogy a technológia folyamatosan működjön, ezért a technológia úgy 

kerültkiválasztásra, hogy az betonelem előállítására is alkalmas legyen. Így a 0189/2 hrsz-úterületre 

tervezett üzemrész egyszerre brikettáló és egyszerre betonelem üzem is. 

A Kisnána 0189/5, 0189/3 hrsz-ú területek a bánya bejáratától É-i irányba, míg a 0189/2 hrszúterület 

ÉNY-ra esik. 

A 0189/5, 0189/3 hrsz-ú területeken már bányászati tevékenységet nem folytatnak, míg a0189/2 

területen helyezkedik el az osztályozó berendezés, azonban a tervezéssel érintettterületen bányászati 

tevékenység nem folyik. 

Vízfelhasználás: 

A gyártás vízszükséglet meghatározó része lágy víz. A lágyító berendezés reverz ozmózis(RO) elven 

működik és a vizet nagy arányban vezetékes rendszer szolgáltatja. 

A legnagyobb mennyiségű lágy víz igény az 50%-os gyanta 10%-ra történő hígításakorkeletkezik. 

A keletkező füstgáz nagy részénél hőcserélő egységeknél a hőhasznosítás következtében afüstgáz 

víztartalmának egy része (nagy része) kondenzálódik. 

A gyártási és tisztítási folyamatokban keletkező vizeket összegyűjtik, és a 

vízszükségletekkielégítéséhez használják fel, ezért az üzemből nem vezetnek el technológiai 

szennyvizet. 

Brikett- és betonüzem: A technológiai vízigény: 35 m3/nap. A technológiához szükséges vizet 

hálózatról biztosítják. 

Szennyvízelvezetés: 

A kőzetgyapot szigetelőanyag gyártás során nem keletkezik telephelyen kívül kezelendőtechnológiai 

szennyvíz. 

A keletkező kommunális szennyvizet zárt szennyvízaknákban gyűjtik. A szennyvízaknákbólszükség 

szerint a szennyvizet elszállítják a legközelebbi szennyvíztisztító telepre. 

Csapadékvízelvezetés: 

A kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem nincs hatással a környezetében levő felszíni 

vizekállapotára. A termelés épületen belüli, illetve fedett területeken történik, így a lehullottcsapadék 

nem szennyeződik. Az épületek, fedett építmény tetőzetéről zárt rendszerű acsapadék elvezetés, a 

telephely zöldterületeit nem érinti a termelés, ezért a zöldterületekrehulló csapadék a felszín alá 

szivárgásakor nem visz magával szennyező anyagokat. 

A telephelyen az épületek tetőzetéről az esőzések ideje alatt nagyobb mennyiségű 

csapadékvezetődik el. 

A tevékenységhez kapcsolódóan csak kisebb területrészen kerül kialakításra fedetttárolóegység - 

hulladék gyűjtőhely - a burkolt felületek nagysága is csak kismértékbennövekszik. 
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A telepítési időszakban telephelyen már hosszú ideje meglevő csapadékvíz elvezetési módnem kerül 

elbontásra, új csapadékvíz elvezető rendszer nem kerül kialakításra. A zöldfelületena felszín alá 

szivárgó csapadék mennyisége és minősége a telepítés előtti állapothoz képestnem változik. 

A tervezett tevékenység a csapadékvíz elvezetésének, felszín alá szivárgásnak arányát,minőségét 

nem változtatja meg. 

Az épületekre és térbetonra hulló csapadékvizet csapadékvízgyűjtő aknákba gyűjtik össze,ülepítés 

után a csapadékvizet a Hátsó-Tarnóca patakba tervezik bevezetni. 

A csurgalékvíz gyűjtő aknák zárt ülepítő rendszerrel lesznek ellátva. 

Ülepítés után a csurgalékvizet a Hátsó-Tarnóca patakba szivattyúzzák majd. 

A veszélyes hulladékokat keletkezésükkor a veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyreviszik, ahol 

kisebb, felirattal ellátott edényekben elhelyezett fóliazsákban gyűjtik, akeletkezéstől számított 

maximum félévig. A telephelyen a veszélyes hulladékok gyűjtőedényeijól zárhatók. 

A folyékony veszélyes hulladékok gyűjtőedényeit a gyűjtőhelyen kármentő tálcán helyezik el. 

A tevékenység nem jár vizekbe történő beavatkozással.” 

Hatóságunk nyilvántartása szerint a terület (Kisnána 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz.) nagyvízimedret 

nem érint, azonban a Hátsó-Tarnóca patak parti sávját érinti továbbá hatályoshatározattal kijelölt 

vízbázis védőterületét, védőidomát nem érint. 

„A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő településekbesorolásáról” szóló 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Kisnána települések területe„érzékeny” felszín alatti 

vízminőség védelmi kategóriába tartozik. 

Hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaink betartása mellett a 

szakhatóságihozzájárulás kiadható. 

Előírásaimat a fentieket figyelembe véve az alábbi jogszabályok alapján tettem: 

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

- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm.rendelet, 

- a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásukegyes 

szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete 3.időszakos vízfolyás 

befogadóra vonatkozó kibocsátási határértékek, 

- a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területekhasználatáról, 

hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelésiterv készítésének rendjére és 

tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet parti sávra vonatkozó 

előírásai 

- és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. 

rendelet 

- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 

- és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján tettem. 

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljárószakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat2. és 
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3. pontjai alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény(Ákr.) 55. § (1) 

bekezdése szerint eljárva adtam meg. 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 

hatóságifeladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § 

(2)bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg. 

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.” 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat előírásait határozatom III. B) pontjában szerepeltettem. 

 

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3300 Eger Klapka György u. 11.) 36000/987-

1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély 

kiadásához előírások nélkül hozzájárult. 

Szakhatósági állásfoglalása indoklásában az alábbiakat adta elő: 

„A MAB InsulationsSzigetelőanyaggyártó Kft. megbízásából eljáró HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki 

Szolgáltató Bt. a Kisnána 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-ú ingatlanokon tervezett kőzetgyapot 

szigetelőanyag gyártó üzem, illetve brikett – és betonüzem létesítésére vonatkozó összevont 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a Heves 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság 2021. június 4-én megkereste a Heves Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban:szakhatóság), mint első fokú katasztrófavédelmi 

szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja szerint vizsgált szakkérdés: 

„Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek 

való kitettségből eredő várható hatások elbírálása. A természeti katasztrófáknak való kitettség 

tekintetében: annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely 

környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.” 

A megkereső hatóság által csatolt dokumentáció alapján az Ügyfél által kezdeményezett eljárásban 

hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam ki. 

A szakhatósági eljárás során megállapítottam, hogy 

- a dokumentáció a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzem(ek)ben feltételezett súlyos balesetek minden lehetséges károsító hatásának következményeit 

tartalmazza; 

- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből származó hatótényezők bemutatása 

arányban áll a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem(ek)ből 

származó, a telepítési helyet esetlegesen érintő károsító hatásokkal; 

- a hatótényezők bemutatása során a környezethasználó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset 

értékeléséhez és a vizsgálat tárgyának a hatásokkal szembeni érzékenységéhez a megfelelő 

kiindulási mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta; 
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- a dokumentáció a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni 

védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 

11.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben 

meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító 

hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza. 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

1. melléklet 9. táblázat 4. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 

10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.” 

 

Domoszlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a K/585-2/2021. számú, 2021. június11-én kelt 

iratában az alábbi nyilatkozatot tette: 

„Domoszlói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként Kisnána 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-ú 

ingatlanokon MAB InsulationsSzigetelőanyaggyártó Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 20.) 

megbízásából eljáró Hatás-Kör 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. (3527 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) 

tervezett kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem, illetve brikett- és betonüzem létesítésére 

vonatkozó összevoint környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásban nyilatkozom, hogy a tervezett tevékenység Kisnána Községi Önkormányzat helyi 

környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szabályaival,valamint a településrendezési 

eszközökkel összhangban van.” 

 

Fentiek alapján, a benyújtott dokumentáció és kiegészítései, valamint a szakhatósági állásfoglalások 

figyelembevételévela MAB InsulationsSzigetelőanyaggyártó Kft.részére a Kisnána 0189/5, 0189/3 

és 0189/2 hrsz-ú ingatlanokon tervezett kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem, illetve 

brikett- és betonüzem létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati 

engedélyt 2026. szeptember 30-igmegadtam. 

 

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 20/A. § (2) bekezdés e) pontja figyelembevételével 

állapítottam meg. 

 

A Khvr. 20/A. § (6) bekezdésben foglaltak alapján:az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a 

környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a környezetvédelmi 

felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel. 

 

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy aKörnyezetvédelmi Hatóság hat hónappal az egységes 

környezethasználati engedély időbeli hatályának lejártát megelőzően értesíti az Engedélyest a lejárat 

időpontjáról és a tevékenység továbbfolytatásának feltételeiről. Az értesítés elmaradása miatt a 

Környezetvédelmi Hatósággal szemben kárigény nem érvényesíthető, továbbá az nem mentesíti 

azEngedélyest a tevékenység folytatásához szükséges eljárás kellő időben történő kezdeményezése, 

valamint a tevékenység jogellenes folytatása miatti felelősség alól. 
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A Khvr. 20.§ (3) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó – külön 

jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell 

foglalni és a 20/A.§ (3) bekezdése értelmében az engedély időbeli hatályát az arra vonatkozó külön 

jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.  

 

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. 

 

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi 

idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 25.§ (5) bekezdése alapján 2026. szeptember 30-ig 

megadtam. 

 

Tájékoztatom az Engedélyest arról, hogy a belefoglalt engedélyek érvényességi határidejének lejárta 

előtt engedélykérelmet kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz. 

 

Határozatomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, a 9. § (2) 

bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva a 

Kvt. 66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, továbbá a Khvr. 24.§-a, a 11. sz. 

melléklet figyelembevételével valamint az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései 

szerint hoztam meg. 

 

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. rend. 1. § (1) 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (3) bek. értelmében a 3. számú mellékletének 3.2. és 10.3. pontja, 

valamint a 4. melléklet 8.2. 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 a Engedélyes viseli, hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 91. § (4) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

 

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

 

Határozatomat a Kvt. 71. § (3) bek. és a Khvr. 24.§ (1) bek. alapján az Ákr. 89.§-ra tekintettel közhírré 

teszem. Az egységes környezethasználati engedélyről készült közlemény jegyző részére történő 

megküldéséről a Khvr. 21.§ (8) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

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 
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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. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 

 Kelemen Zoltán 

                főosztályvezető 
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