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KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  
 

 

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

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

 

KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti 

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

Korm. rendelet (Khvr.) 10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak 

szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00166/2021. (HE/KVO/01510/2020.) 

 

Az ügy tárgya: A Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. részére a „Szihalom II. - kavics, átmeneti 

törmelékes nyersanyagok” védőnevű bányára vonatkozó környezetvédelmi engedély 

 

Kérelmező: Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. (3390 Füzesabony, Ipartelep út 16. 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal fenti 

tárgyban lefolytatott, környezetvédelmi működési engedély kiadására irányuló környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárást a HE/KVO/00166-11/2021 (HE/KVO/01510/2020.) számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T  

 

I. A Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. (3390 Füzesabony, Ipartelep út 16.; KÜJ: 100256341, a 

továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3545 

Miskolc, Kazinczy u. 28.) kérelmére a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályán ( a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 

indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban a „Szihalom II. - kavics, átmeneti törmelékes 

nyersanyagok” védnevű bányára (KTJ:100772886) vonatkozó  

 

környezetvédelmi engedélyt megadom. 

 

Engedély érvényességi ideje: 2030. december 31. 

 

Engedélyezett maximális kitermelési kapacitás:  

1 020 000 tonna/év, azaz 600 000 m
3
/év kavics, kavicsos homok és agyagos törmelék együttes 

mennyisége. 

 

mailto:zoldhatosag@heves.gov.hu
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II. Engedélyezett tevékenység ismertetése a környezeti hatástanulmányban foglaltak alapján: 

Az engedélyes adatai: 

Neve:   Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. 

Székhelye:   3390 Füzesabony, Ipartelep út 16. 

KÜJ:   100256341 

 

A bányatelek adatai: 

Megnevezése: „Szihalom II.-kavics, átmeneti törmelékes nyersanyagok” 

KTJ száma:  100772886 

Területe:   71 ha 3849 m
2 

Alaplap szintje: +101,00 mBf 

Fedőlap szintje: +116,34 mBf 

 

A bányatelek elhelyezkedése:  

A bányatelek Heves Megyében, Szihalom külterületén, Szihalom lakott területétől 1480 m-re DNY-ra 

helyezkedik el. A területet DNy‐ról az Eger‐csatorna; ÉNy‐ról és ÉK-ről földút és mezőgazdasági 

területek; DK‐ről a 3-as számú közlekedési út határolja. 

 

A bányatelek töréspontjainak EOV rendszerben és Balti magassági rendszerben vett koordinátái: 

Töréspont jele Y m X m Z mBf 

1. 754508,00 269900,00 114,80 

2. 754236,00 270338,00 115,70 

3. 754562,00 270866,00 115,90 

11. 754567,91 270859,08 115,06 

12. 754589,11 270891,55 115,42 

13. 754688,51 271054,53 115,49 

14. 754713,09 271094,83 115,69 

15. 754716,11 271099,79 115,70 

16. 754732,91 271126,40 116,16 

17. 754837,07 270987,87 115,14 

18. 754907,12 270894,71 114,64 

19. 754907,97 270893,59 114,65 

20. 754935,46 270857,02 114,66 

21. 754943,46 270846,38 114,71 

22. 754949,11 270838,87 114,73 

23. 754990,21 270784,21 114,72 

24. 754997,04 270775,12 114,64 

25. 755013,23 270753,59 114,58 

26. 755015,38 270750,74 114,57 

27. 755026,14 270736,42 114,42 

28. 755045,44 270710,76 114,09 

29. 755068,47 270680,12 113,88 

30. 755121,47 270609,64 113,96 

31. 755191,77 270516,13 113,75 
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32. 755249,36 270439,55 114,50 

33. 755290,23 270385,20 114,11 

34. 755325,63 270338,12 113,02 

35. 755378,63 270267,63 112,93 

36. 755376,33 270266,17 112,87 

37. 755381,86 270256,20 112,94 

38. 755222,84 270153,95 112,66 

39. 754986,94 270005,51 113,01 

40. 754926,34 269967,38 113,31 

41. 754904,85 269994,27 113,20 

42. 754861,15 270048,96 113,15 

43. 754875,55 270074,92 112,95 

44. 754924,95 270110,17 113,06 

45. 754904,25 270140,47 113,51 

46. 754871,42 270188,52 113,87 

A bányatelek által érintett ingatlanok: Szihalom 0214/2, 0214/4, 0214/6, 0214/8, 0214/9, 0217, 0218/7, 

0218/8, 0218/9, 0218/10, 0218/11, 0218/12, 0218/13, 0218/15a, 0218/15b, 0218/15b, 0218/16, 0218/17, 

0218/18, 0218/19, 0218/33, 0218/34, 0218/35, 0218/36, 0218/37, 0218/38a, 0218/38b, 0218/39a, 

0218/39b hrsz. 

 

A bányatelek haszonanyagai az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, 

valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.8.) Korm rendelet 1. sz. 

melléklete szerint: 

 „1460 kavics” 

 „1472 kavicsos homok 

 „1473 agyagos törmelék” ásványi nyersanyag. 

 

A folytatott tevékenység TEÁOR’08 besorolása: 0812. Kavics-, homok-, agyagbányászat 

 

Ásványvagyon mennyisége: 

 Kavics [m
3
] Kavicsos homok [m

3
] Agyagos törmelék [m

3
] 

Földtani vagyon 2 777 74 1 852 336 300 432 

Műrevaló vagyon 1 788 509 1 852 336 300 432 

Nem műrevaló vagyon 989 240 0 0 

Pillérben lekötött 989 240 282 555 33 589 

Kitermelhető vagyon 1 308 427 1 569 781 266 843 

A bányatelek Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban szereplő 

ásványvagyona a 2020. január 1-i  és 2020.június 12. állapot szerint 

 

A maximális termelési kapacitással számolva a bánya élettartama 5,5 év lenne. Mivel az éves kitermelt 

mennyiségeket jelentősen befolyásolhatja (csökkentheti) a piaci igények alakulása, a bánya várható 

élettartamát 10 évre becsülik.  
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A munkanapok száma a törvényes munkaidőnek megfelelő, mintegy 255 nap évente. A napi 

munkavégzés (a bányászati tevékenység végzése) kb. 200 napon át folyik a nappali napszakban, 07-17 

óráig, az ásványi anyag kiadása ugyancsak 07-17 óráig tart. 

 

A módosított bányatelken a haszonanyagok kitermelése, szállítás előtti deponálása, folyik és fog folyni. 

Jelenleg a haszonanyag értékesítéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek a Füzesabonyi 

Kavicsértékesítő Kft. központi telephelyén, valamint a szomszédos - szintén a Füzesabonyi 

Kavicsértékesítő Kft. tulajdonát képező volt „Szihalom -I. kavics” védnevű bányatelken levő üzemtéren 

történnek. 

 

A közeljövőben az üzemtér a módosított bányatelek területére kerül áthelyezésre a Szihalom 0218/7 

hrsz.-ú ingatlanra (új üzemtér). 

 

Az új üzemtéren a következő létesítmények kialakítása tervezett: 

 1 irodakonténer, 

 1 ebédlő konténer mosdóval, tusolóval, WC-vel ellátva, 

 1 db műhelykonténer 

 

A bányaüzemben alkalmazott bányaművelési technológia: 

A terület geológiai adottságaiból fakadóan az ásványvagyon külfejtéses technológiával kerül lefejtésre. 

Az ásványi nyersanyagot kizárólag gépi jövesztés útján termelik ki. A bányászati tevékenységet száraz, 

valamint víz alatti kotrási eljárásokkal végzik, illetve tervezik végezni. 

 

Lefedés: 

A termelési technológia során a termelés üteméhez, a termelési tervhez igazodóan kerül eltávolításra a 

humuszos feltalaj, homlokrakodó segítségével. 

A nem értékesíthető humuszt humuszdepónián helyezik el. Ezek a bányatelek határpilléreinek 

védősávjain, illetve a bányatelektől D-re a Szihalom 0214/10, illetve 0218/8 hrsz.-ú területkenen 

találhatóak. 

A bányatelek határán a humuszhányóval nem érintett szakaszokon a tájrendezési terv szerint 0,8 m 

magas védőtöltés épül a tó vízminőségének védelme, és a véletlenszerű bejutás akadályozása 

érdekében. 

A bányászati műveletek befejezése után a humuszt a tájrendezésnél használják fel a visszamaradt tó 

partszegélyén és a visszatöltési területeken. Amennyiben a tájrendezés után is marad hasznosítható 

humusz azt értékesítik, vagy a szomszédos szántó területeken terítik majd el. 

A letakarítandó talaj mennyisége: 148 066 m
3 

A humusz lefedés várható maximális mennyisége 30 000 m
3
/év. 

 

Kitermelése: 

 Száraz szinti kitermelés: 

Agyagos, kőzetlisztes képződmények termelése 

A talajréteg és a kavicsréteg között található a kőzetlisztes anyag. Átlagos vastagsága a bányatelek 

módosítási területen 0,9 m. Az agyagos, kőzetlisztes képződmények termelése homlokrakodóval vagy 

mélyásó szerelékes kotróval történik, közvetlenül szállító gépjárműre rakva. A művelésre tervezett terület 

DK-i részén egy kisebb területen az agyagos, kőzetlisztes képződmények kitermelése – azok 

kivastagodása miatt - víz alól történik. Az agyagos, kőzetlisztes képződmények (agyagos törmelék) 

várható maximális mennyisége 49 000 m
3
/év. 
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Kavics, kavicsos homok termelés 

Átlagos vastagsága a bányatelek módosítási területen 3,1 m. A kavics termelése homlokrakodóval vagy 

forgó-felsővázas hidraulikus kotróval történik, közvetlenül szállító gépjárműre rakva. Az agyagos 

kőzetlisztes képződmények és a száraz szinti kavics kitermelése – a megrendelői igénye szerint - 

együttesen, egy szeletben is történhet. Az kavics, kavicsos homok száraz szinti várható maximális 

mennyisége 239 000 m
3
/év. 

 Víz alóli kavics és kavicsos homok termelés: 

Átlagos vastagsága a bányatelek módosítási területen 2,6 m. A kavics és kavicsos homok jövesztése 

forgó-felsővázas hidraulikus kotróval történik. Víz alatti kotrás termelvénye a partvonallal párhuzamosan 

kerül depózásra. Az kavics, kavicsos homok víz alóli várható maximális mennyisége 312 000 m
3
/év. 

 

Rakodás, szállítás: 

A depózott kavicsot, kavicsos homokot, agyagos törmeléket homlokrakodó géppel rakják fel a szállító 

járművekre. A rakodást a depónia lábánál kezdik meg, és a természetes rézsűjének megfelelően 

folytatják. 

A haszonanyagok tehergépkocsikkal történő elszállítása a bányától a Szihalom 0217 hrsz.-ú földúton, - a 

bányatelek bővítés területének termelésbe vonása után - a Szihalom 0218/4 hrsz.-ú úton a 3. sz. főútig, 

majd onnan a forgalom 

 kb. 90 %-ban a 3. sz. főúton Füzesabony irányában, lakott terület érintése nélkül, 

 kb. 10 %-ban a 3. sz. főúton Szihalom irányában oszlik meg.  

A kiszállítás érintheti az új üzemteret is, illetve folyhat az új üzemtér és a Szihalom 0217 hrsz.-ú földút 

között kialakított ideiglenes úton is. 

A kiszállítás munkanapokon 7 – 17 óra között történik. Ez azt jelenti, hogy a termelvény szállítás, és 

rakomány nélkül a bányához való visszaérkezés 375 tehergépkocsi/nap maximális teherautó forgalmat 

igényel, ami Füzesabony irányában: 337 tehergépkocsi/nap; Szihalom irányában: 38 tehergépkocsi/nap 

maximális teherautó forgalom. 

 

Rekultiváció: 

A művelés során folyamatosan végezik a tájrendezést. A hasznosítási végcél egy 64 ha-os horgásztó 

kialakítása. Legnagyobb mélysége -a vízállástól függően- 8 – 10 m lesz. A tervezett horgásztó 

vízutánpótlása elsősorban a talajvízből történik, ezért rendszeres karbantartással, mesterséges 

beavatkozással fogják megakadályozni a tó elöregedését.  

 

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

Levegő 

Szihalom területét a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. 

(X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeráció 10. Az ország többi területe, kivéve az alább 

kijelölt városokat zóna levegőminőségi csoportba sorolta. A vizsgált környezetnek alapterheltségét főként 

a közlekedésből, valamint a bánya technológiájából adódó légszennyező anyagok kibocsátása alakítja.  

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

kipufogó gázai bocsátanak ki szennyezőanyagokat – illetve magából a bányászati technológiából 

keletkező légszennyező anyagok alakítják.  

 • Gépek, járművek égéstermékeinek légszennyező hatása: 

- A fejtő-rakodó gépek, valamint a szállítójárművel kipufogógázában lévő 

szennyezőanyagok: CO, NO2, SO2, PM10, és különböző szénhidrogének.  

• Bányaműveléssel és szállítással járó légszennyezés: 



 

 

 

6 

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

porzása. 

- A bányászati tevékenység porzása. 

- Rakodás és szállítás porzása. 

 

A bányaművelésnél alkalmazott technológia légszennyezése 

Az üzemelési idő alatt a bányaművelés nappali időszakban történik.  

Az alkalmazott technológia lépései: 

- terület előkészítés, termőföld letakarítása;  

- száraz szinti kitermelés (agyagos, kőzetlisztes képződmények és kavics, kavicsos 

homok); 

- víz alóli kavics és kavicsos homok kitermelés; 

- termékdepózás, belső szállítás, rakodás;  

- letermelt területrészek tájrendezése.  

A kiporzás által okozott légszennyezés: 

A bányatelek területén a szállítási útvonal diffúz légszennyező forrásnak tekinthető. Száraz, szeles 

időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a szállítási útvonal locsolásával biztosítják. A nem 

értékesíthető humuszt humusz depónián helyezik el. Ezek a bányatelek határpilléreinek védősávjain, 

illetve a bányatelektől D-re találhatóak. 

A tevékenységből adódóan a területen a D1 Szállítóút,  valamint D2 Humusz depó jelű diffúz 

légszennyező forrás található, mely a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által az Engedélyes 

részére HE-02/KVTO/01282-6/2018 számon kiadott 2023. március 31-ig érvényes levegőtisztaság-

védelmi üzemelési engedéllyel rendelkezik.  

A humuszréteg és az agyagos, kőzetlisztes képződmények letakarítása, valamint a rakodás és 

tájrendezés során lehet kiporzásra számítani.  

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

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

kiporzás megakadályozása érdekében a porzó felületeket locsolni kívánják.  

A munkagépek okozta levegőterhelés: 

A bányászat során az alábbi munkagépek használata fog történni: 

- 2 db homlokrakodó gép  

- 2 db lánctalpas hidraulikus kotró  

- 1 db tehergépkocsi 

A dokumentációban bemutatott adatok alapján a munkagépek kipufogógázában lévő nitrogén-oxidok 

(mint NO2) fajlagos emissziója munkagépenként 20,22 mg/s. 

Egy időben maximálisan 4 munkagép és egy teherautó végez belső munkákat.  

A szállítás okozta légszennyezés: 

A haszonanyagok tehergépkocsikkal történő elszállítása a bányától a Szihalom 0217 hrsz.-ú földúton, - a 

bányatelek bővítés területének termelésbe vonása után - a Szihalom 0218/4 hrsz.-ú úton a 3. sz. főútig, 

majd onnan a forgalom kb. 90 %-ban a 3. sz. főúton Füzesabony irányában, lakott terület érintése nélkül, 

és kb. 10 %-ban a 3. sz. főúton Szihalom irányában oszlik meg.  

Kiszállítás csak munkanapokon, nappali időszakban 7 – 17 óra között történik. 

A haszonanyag közúti szállításánál a kiporzás megakadályozása érdekében a gépkocsi rakfelületét 

takarják. 
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A termelvény elszállítását 27 t teherbírású tehergépjárművekkel külső cégek végzik. A maximális 

teherautó forgalom munkanapokon: 187,5 forduló/nap. A fentiek alapján a haszonanyag szállítása, és 

rakomány nélkül a bányához való visszaérkezés 375 tehergépkocsi/nap maximális teherautó forgalmat 

igényel. 

A bánya átlagos létszáma miatt a tevékenység személyszállítási vonatkozása elhanyagolható. 

Határérték 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

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

1.1.3.1. pont (4., 5., 6., és 7. pontjai) szerint a betartandó imissziós határértéket az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Légszennyező anyag 
Határérték [µg/m

3
] 

órás 

Határérték [µg/m
3
] 

24 órás 

Határérték [µg/m
3
]  

éves 

Szálló por (PM 10) - 50 40 

CO 10 000 5000 3000 

SO2 250 125 50 

NOx 100 85 40 

 

Hatásterület 

A szállítás hatásterülete (közvetett hatásterület)  

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban a különböző sebességekre, és különböző szállítási 

útvonalakra is bemutatásra került a szállítás okozta levegőterhelés hatásterülete 

A bemutatott forgalmi adatok alapján a bányászati tevékenységgel összefüggő szállításból adódó 

levegőterhelés hatásterülete – a legrosszabb esetet figyelembe véve – nitrogén-oxidok (mint NO2) 

tekintetében a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § 12c. pont a) feltétel szerinti 54 méter. 

A környezetvédelmi dokumentációban bemutatott számítások alapján a kavicsbánya nyersanyag 

kiszállításához kapcsolódó tehergépjármű forgalmának nitrogén-dioxid (NO2) légszennyezőanyag 

kibocsátása nem jelent számot tevő környezeti kockázatot a környező védendő létesítményekre, az 

útvonalak mentén kismértékű háttérterhelés növekedést okoz. A vizsgált területen a bemutatott 

számítások alapján a bányászati tevékenységből adódó kiszállítással növelt tehergépjármű forgalom 

mellett is nagy biztonsággal teljesül az egészségügyi határérték. 

Közvetlen hatásterület: 

A közvetlen hatásterület vizsgálata során a munkagépek égéstermékeinek, valamint a bányászati 

tevékenységből, és deponálásból adódó szálló por okozta emissziót vizsgálták.  

A munkagépek kipufogógázában lévő szennyezőanyagok hatásterületének figyelembevételekor a napi 

szintű minimális helyváltoztatás miatt pontforrásként vizsgálták. 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a munkagépek által emittált nitrogén-oxidok (mint NO2) 

hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pont a) feltétele szerint 85 méter.  

A számítás alapján megállapítható, hogy a bányászati tevékenység okozta levegőterhelés legnagyobb 

hatásterületét a bányászati tevékenységből keletkező szálló por határozza meg, melynek értéke a 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pont a) feltétel szerinti 133 méter. 

A környezetvédelmi dokumentációba bemutatott hatásterület lehatárolások alapján a levegőterheltségi 

szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határértékek várhatóan biztonsággal teljesülnek. 
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Zaj 

A telephely környezetében mezőgazdasági területek találhatóak. A legközelebbi védendő ingatlanok 

Szihalom és Füzesabony településeken, falusias övezeti besorolású területen találhatóak. A 

legközelebbi védendők kb. 1500 méterre találhatóak. 

A bánya területén kizárólag nappali munkavégzést terveznek. A tevékenység során a haszonanyag 

jövesztésből, a gépi rakodásból és a rakodás-szállításból származik környezeti zajterhelés. Domináns 

zajforrásként 2 db homlokrakodó, 2 db hidraulikus kotrógép és egy tehergépkocsi jelenik meg. 

A védendők esetében a vonatkozó jogszabályban foglalt határértékek teljesülnek (Lt=40 dB). Az előzetes 

számítások alapján a megnövekedett kapacitás hatására a várható hatásterület nagysága 952 méter, - a 

40 dB-es határértéket figyelembe véve - melyen nem található védendő ingatlan. A 45 dB-es 

határértéket figyelembe véve a módosított bányatelek művelésre tervezett területeitől 585 méter a 

hatásterület zaj-és rezgésvédelmi szempontból. 

A bányát földúton lehet elhagyni, mely becsatlakozik a 3. számú országos főútra, ahol a forgalom kb. 90 

%-a Füzesabony irányába - lakott terület érintése nélkül – és kb. 10 %-a Szihalom irányába bonyolódik 

le. A maximális teherautó forgalom napi 187,5 forduló, ami 375 teherautó elhaladást jelent naponta az 

érintett szakaszokon. 

Közlekedési szempontból a tevékenység volumenének bővítése a megközelítési utak forgalmában a 

korábbi állapotok volumenéhez képest jelentős változásokat nem eredményez, a zajterhelés növekedése 

nem éri el a 3 dB-t (0,1 dBA növekmény), így hatásterület kijelölése nem indokolt. 

 

Földtani közeg 

A tárgyban megjelölt felülvizsgálati eljárásban benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy 

üzemszerű működés során a bányászati tevékenységből folyamatos ellenőrzés mellett, és kármentő 

rendszerek alkalmazásával nem várható szennyező anyag földtani közegbe jutása, az engedély kiadása 

az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért. 

A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásterülete a módosított bányatelek művelésre tervezett 

területével esik egybe. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A módosított bányatelek területén a bányászati technológia nem jár hulladékképződéssel. 

A bányászati tevékenységekhez közvetetten kapcsolódó tevékenységek a következő hulladéktípusok 

megjelenésével járnak: veszélyes hulladékok, termelési hulladékok, kommunális hulladékok. 

A bányászati tevékenység során alkalmazni kívánt gépek tárolását, a bányatelken, karbantartását és 

javítását a meghibásodás mértékétől függően vagy a bányaüzemben, vagy a javítást végző a saját 

telephelyén végzi. A mozgásképtelen munkagép javítását a helyszínen olajfogó tálca fölött végzik. A 

munkagépből származó gépolaj, üzemanyag esetleges talajra jutásakor azonnal felitatják az elcsepegett 

olajszármazékot. Ehhez a bányaterületen, egy zárható fémhordót valamint perlitet, fűrészport, vagy 

homokot tartanak. Abban az esetben, ha a meghibásodás kijavítása a bányatelken történik a kicserélt 

alkatrész, fáradt olaj, stb. kezelése a szervizelő feladata. 

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a bányavállalkozó füzesabonyi telephelyén található. 

A keletkező kommunális hulladékok mennyisége évente kb. 50 kg. Összetevői elsősorban az 

étkezésekkor keletkező csomagolóanyagok, flakonok. A szilárd kommunális hulladékot műanyag 

zsákokban gyűjtik össze. 

A bányaüzem szociális ellátása konténerépületben biztosított, illetve lesz biztosítva. A kommunális 

szennyvíz tároló megfelelő műszaki védelemmel, szigeteléssel rendelkezik.  

A veszélyes hulladékokat a bányavállalkozó füzesabonyi központi telephelyéről arra engedéllyel 

rendelkező vállalkozó eseti megbízással havonta veszélyes hulladéklerakóra szállítja el. 
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A telephelyen összegyűjtött kommunális hulladékot heti rendszerességgel szállítják el hulladéklerakó 

telepre. 

 

Élővilág 

A bányatelek területén a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) adatbázisa szerint az 

alábbi védett, fokozottan védett állatfajok fordulnak elő: 

fokozottan védett: nagy kócsag (Egretta alba), gyurgyalag (Merops apiaster), bakcsó (Nycticorax 

nycticorax), küszvágó csér (Sterna hirundo) 

védett: nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris), szürke gém 

(Ardea cinerea), kis lile (Charadrius dubius), barna rétihéja (Circus aeruginosus), vörös vércse (Falco 

tinnunculus), erdei pinty (Fringilla coelebs), búbos pacsirta (Galerida cristata), tövisszúró gébics (Lanius 

collurio), fülemüle (Luscinia megarhynchos), barázdabillegető (Motacilla alba), sárga billegető (Motacilla 

flava), kárókatona (Phalacrocorax carbo), búbos vöcsök (Podiceps cristatus), partifecske (Riparia 

riparia), cigánycsuk (Saxicola torquatus), mezei poszáta (Sylvia communis), búbosbanka (Upupa epops), 

bíbic (Vanellus vanellus) 

A madarak nagy része a területet táplálkozó területként használja, de a gyurgyalag és a partifecske 

2018-ban és 2019-ben is fészkelt a bányászat során kialakított bányafalakban. 

A bővítési területet északnyugati határát képező Szihalom 0218/19 hrsz.-ú ingatlanon lévő facsoportban, 

cserjesávban a fokozottan védett szalakóta (Coracias garrulus), a védett vörös vércse (Falco 

tinnunculus) és kis őrgébics (Lanius minor) fészkelőhelye található. 

A környezeti hatástanulmány élővilágvédelmi fejezete védett kétéltűek [kecskebéka (Pelophylax kl. 

esculentus), zöld varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo)] és hüllők [vízisikló (Natrix natrix)] 

előfordulását ismerteti, illetve valószínűsíti [lábatlan gyík (Anguilla fraguilis), fürge gyík (Lacerta agilis)]. 

 

IV. Előírások: 

 

A.) A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

 

a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások: 

 

Általános előírások 

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

működési engedély birtokában, a hatályban lévő környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően, a határozat I. és II. fejezetében ismertetett feltételekkel folytatható. 

2. Az esetlegesen bekövetkezett káreseményekről és a megtett intézkedésről a  környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) 

bekezdése szerinti esetben haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.  

3. Az engedélyezett tevékenység vagy az abban foglalt körülmények jelentős megváltozását, illetve 

tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az Engedélyes köteles a 

Környezetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. 

4. A bányászat, valamint a nyersanyag szállítása során is be kell tartani a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

4/2011. (I.14.) VM rendelet [továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 1. mellékletében foglalt 

egészségügyi határértékeket. 

5. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki. A diffúz 

forrás működtetése során a diffúz forrás és az ingatlan környezetének rendszeres tisztántartásáról 

gondoskodni kell.  
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6. A telephelyen folytatott tevékenységeket csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 

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

elégetése szigorúan tilos! 

8. A bánya levegőtisztaság-védelmi engedélyében bekövetkező változás esetén az engedély 

módosítása, valamint az OKIR rendszerbe történő átvezetése szükséges.  

9. Esetlegesen bekövetkező – földtani közeget érintő, azokat veszélyeztető – szennyezéssel járó 

káresemény, havária esetén a HE-02/KVTO/02177-10/2018. számú határozattal jóváhagyott üzemi 

kárelhárítási tervben foglaltaknak és az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó határozat előírásainak 

megfelelően kell eljárni. 

 

Művelés idejére 

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

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

gondoskodni kell a szállítmány takarásáról. 

2. Az üzemi szállítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélsebesség) 

a porképződés megakadályozására locsolni kell, a járművek sebességét a nem pormentesített 

utakon csökkenteni kell 10 km/óra értékre. 

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

gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. 

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

elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. 

5. A kiporzásra hajlamos frakciók kitermelése során vízpermetezéssel kell csökkenteni a diffúz 

porképződést. 

6. A depók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban élénk szél mellett se 

alakulhasson ki a legközelebbi településen határérték feletti ülepedő és szálló porterhelés. 

7. A belső anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek okozta 

sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának 

csökkentése érdekében. 

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

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

technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének 

lehetőségét.   

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

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

rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. 

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

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. 

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

nagyjavítása tilos, az csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet 

végezhető. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca felett 

végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön. 

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

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

védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

15. Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket azonnal meg kell szüntetni. 
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16. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján: „Tilos a védendő 

környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.” 

17. A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 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. 

18. Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett 

minden olyan változást, amely a határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 

napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

19. A szállítási tevékenység során be kell tartani a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. 

mellékletében meghatározott határértékeket. A szállítást lehetőség szerint a lakott területek 

elkerülésével javasolt megoldani. 

20. A nem közvetlenül a bányászati tevékenység végzése során képződő, nem bányászati 

hulladékokkal (pl.: a gépek és járművek karbantartási hulladékai, kevert települési szilárd hulladék) 

– melyek körét a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. melléklete 

határozza meg – végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, 

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

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

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet – előírásaira. 

21. 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 szelektív hulladékgyűjtésre.  

22. Amennyiben a keletkező hulladékok gyűjtésére munkahelyi- vagy üzemi gyűjtőhelyet üzemeltetnek, 

akkor az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

23. A nem közvetlenül a bányászati tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi 

jogosultságáról. 

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

25. Fenti hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen. 

26. A tevékenység során keletkezett települési hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. 

rendelet előírásait. 

27. A tevékenységeket a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni. 

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

29. A bányatelek bővítési területének északi határát adó Szihalom 0218/19 hrsz.-ú földrészleten 

fészkelő védett és fokozottan védett madarak szaporodása zavartalanságának biztosítása 

érdekében bányászati vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység ezt a területet nem érintheti. A 

Szihalom 0218/19 hrsz.-ú ingatlantól számított 100 m-en belül csak fészkelési időn kívül – 

augusztus 15. és március 15. között – végezhető bányászati vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység. 
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30. Amennyiben a kialakult bányafalakban védett és fokozottan védett, partfalban fészkelő madarak 

jelennek meg, akkor költőhelyeiknél fészkelési időszakban (március 31. és szeptember 1. között) 

bányászati, vagy bármilyen olyan tevékenység végzése, ami a madarak költését zavarná, 

veszélyeztetné vagy megakadályozná, tilos. 

31. A termeléssel nem érintett területeken minden évben ki kell alakítani vagy meg kell tartani olyan 

rézsűszakaszokat (legalább 20 m hosszú, 2 m magas), ahol a partfalban fészkelő védett és 

fokozottan védett madarak költése biztosítható. A költésre alkalmas falszakaszok kijelölését a 

természetvédelmi kezelésért felelős BNPI szakembereivel a helyszínen egyeztetve kell kijelölni. 

32. A nem kívánt területen történő költés elkerülése érdekében a termelés során kialakítandó 

munkarézsűk dőlésszögét úgy kell kiképezni (55
o
-tól kisebb), hogy azok a madarak számára 

fészkelésre alkalmatlanok legyenek. 

33. A bányatavak partvonalát, a bennük létrejövő vizes élőhelyek változatosságának érdekében 

(bányászati technológiai szempontból még elfogadható módon) tagoltan, öblök, sekélyebb 

vízmélységű részek létrehozásával kell kialakítani. 

34. A bányászat és a kapcsolódó tevékenységek során szükséges kültéri megvilágítás tervezésénél, 

megvalósításánál a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 35. § 

(1) bekezdés d) pontjában és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontjában szereplő előírásokat figyelembe 

kell venni. 

35. A bánya tájrendezését, rekultivációját a működés alatt folyamatosan kell végezni. 

36. A rekultiváció során tájba illő, az eredeti morfológiai jelleget követő felszíni formákat kell létrehozni. 

37. Növénytelepítés esetén őshonos, valamint a terület potenciális vegetációjának megfelelő 

növényekből kell válogatni. 

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

parlagfű, kanadai aranyvessző stb.) megtelepedését, terjedését lehetőleg kaszálással meg kell 

akadályozni. Az özönnövények kaszálását azok magjainak beérése előtt, július, augusztus 

hónapban szükséges elvégezni. 

39. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a 

helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a 

tevékenység, beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. 

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

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztályának 

8 napon belül meg kell küldeni. 

 

Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek 

1. A telephelyen üzemelő légszennyező forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet 

követő március hó 31-ig a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31.§ (2) bekezdése alapján a 

7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. 

2. A nem közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkező hulladékok dokumentálását, 

bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Ennek megfelelően a tevékenység 

során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatás beküldési 

határideje a tárgyévet (a bejelentés vonatkozási évét) követő év március 1. 

 

Felhagyás idejére: 

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

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

tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények nem maradhatnak 

vissza. 

 

b.) Közegészségügyi hatáskörben tett előírások: 

1. A létesítmény a humán egészségkárosodások megelőzése érdekében egészségügyi határérték 

feletti koncentrációban a légszennyező anyagokkal a környezetet ne terhelje.  

2. A létesítmény, és tevékenysége ne veszélyeztesse a térség településeinek közüzemi 

ivóvízellátását, ne okozzon kedvezőtlen mennyiségi és minőségi változást a vízbázisok 

állapotában.  

3. A szennyvíz zárt gyűjtését és folyamatos igény szerinti ürítését, elszállítását biztosítani kell. 

Közműbe vagy közüzemi szolgáltatást végző szennyvíztisztítónak kell átadni. 

4. A munkavállalók részére ivásra a telephelyen ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. 

5. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó veszélyes anyaggal, illetve 

veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az emberi 

egészséget ne veszélyeztesse. Foglalkozásszerűen végzett tevékenységhez rendelkezni kell:  

 annak bejelentését/regisztrációját igazoló dokumentummal – a telephely vonatkozásában,  

 minden felhasznált veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával,  

 a tevékenységre vonatkozó kockázatbecslési-kockázatkezelési dokumentációval.  

6. A tevékenység környezethasználata során a talajt, a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a 

levegőt nem szennyezheti olyan mértékben, amely környezet-egészségügyi szempontból 

veszélyeztetést okoz. Törekedni kell a humán egészségi kockázatok elkerülésére, minimalizálására. 

 

c.) Kulturális örökségvédelmi hatáskörben tett előírások: 

1. A bányatelek bővítéséhez kapcsolódó elsődleges földmunkák megkezdése előtt (humuszmentés, 

tereprendezés) régészeti próbafeltárást kell végezni. 

2. A próbafeltárás eredményei ismeretében a szükséges módszerrel (teljes felületű megelőző 

feltárás/régészeti megfigyelés) és mértékben megelőző feltárást el kell végezni. 

3. A kivitelezés földmunkái a megelőző feltárás befejezése után kezdhetők meg.  

4. A megelőző feltárás elvégzését igazoló dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz be kell 

nyújtani 

 

d.) Talajvédelmi hatáskörben tett előírások: 

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

termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.  

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

termőréteg megmentéséről és hasznosításáról.  

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

minőségében kárt ne okozzanak.  

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

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

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

métert ne haladja meg.  

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

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

termőrétegeként, vagy termesztő közeg előállítására felhasználható, illetve ezekre a célokra 

átruházható.  
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6. A helyben felhasználásra nem kerülő humuszos termőtalaj mennyisége után a beruházónak 

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

talajvédelmi hatóság állapít meg, külön eljárásban.  

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

nyilvántartást vezetni.  

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

5 évig megőrizni.  

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

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

tilos.  

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

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

okozzon.  

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

haladéktalanul be kell jelenteni.  

 

e.) Földhivatali hatáskörben tett előírások: 

1. A jelenlegi bányaművelés folytatása termőföld igénybevételével is jár, a munkálatok megkezdése 

előtt termőföld más célú hasznosításának engedélyezése iránt kérelmet kell benyújtani a Heves 

Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2 -höz (3390 Füzesabony, 

Széchenyi út 7.), a más célra hasznosítandó, konkrét területi adatok megjelölésével. Ha a más célú 

hasznosítás a földrészletnek csak egy részét érinti, akkor a más célra hasznosítandó területet 

ábrázoló vázlat és hozzá kapcsolódó terület-kimutatás benyújtása is szükséges. A munkálatokat 

csak a jogerős, más célú hasznosítást engedélyező határozatban foglaltaknak megfelelően lehet 

elkezdeni. 

A termőföld más célú hasznosítása a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

(továbbiakban: Tfvt.) 12. § -ban foglaltak alapján kezdeményezhető. 

 

B.)  

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

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálata (Miskolc) 35500/9735-1/2020. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai: 

1. A bányalefedési, művelési, tájrendezési, valamint a majdani bányabezárási tevékenységeket, illetve 

az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és 

végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen. 

2. A bányászat során kialakuló bányatóba felszíni víz nem vezethető. A bányató partéleit úgy kell 

kialakítani, hogy a felszíni bemosódásból eredően a tóba szennyezőanyag ne kerülhessen. 

3. A bányatóba humuszt visszatölteni tilos. 

4. A bánya területén csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj és üzemanyag 

csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések 

megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, 

karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani. Az esetlegesen elcsöpögő olajok, 

üzemanyagok összegyűjtésére olajfelfogó tálcát kell rendszeresíteni. 

5. A gépek tárolása, karbantartása, üzemanyag feltöltése (helyhez kötött gépek kivételével) művelési 

területen belül tilos, csak az erre a célra speciálisan kialakított üzemtéren végezhető. 
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6. A bánya területén csak a munkagépek mozgását gátló rendkívüli meghibásodás során szükséges kis 

javítása végezhető. A gépek mosatása, nagyjavítások csak erre a célra speciálisan kialakított, 

művelési területtől elhatárolt műhelyekben, vagy a bányatelken kívül, szakműhelyekben végezhetők. 

7. A szállító járművek üzemanyag töltése a bányaterületen nem végezhető! 

8. A bánya területén a hulladék tárolását (kommunális és veszélyes hulladék) zárható edényben kell 

biztosítani. 

9. A bányaterületen zárt tartályos, konténeres WC telepíthető. A kommunális szennyvíz szükség szerinti 

elszállításáról, engedélyezett leürítő helyen történő elhelyezéséről gondoskodni kell. A szállításra 

csak engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozás vehető igénybe. 

10. A meddő elhelyezését úgy kell megoldani, hogy a felszíni vizek elvezetését, lefolyását rendkívüli 

csapadékos időjárás esetén se akadályozza. 

11. A bányászati tevékenység felszín alatti vízkészletekre gyakorolt hatásának nyomon követésére 

kiépült monitoring rendszert továbbra is kell üzemeltetni. 

12. A bánya megfigyelőrendszer részét alkotó figyelőkutak üzemeltetését a H-4765-12/2004. számú 

vízjogi üzemeltetési engedély előírásainak megfelelően kell végezni. 

13. A figyelőkutakban és a bányató kijelölt pontjain negyedévente (az év azonos időszakában, 

egyidőben) mérni kell a vízszintet. 

14. A figyelőkutakból és bányatóból évente kétszer (az év azonos időszakában, kora tavasszal és 

ősszel) vízmintát kell venni az alábbi vízminőségi paraméterek meghatározására: általános 

vízminőségi paraméterek, valamint a bányászati tevékenység során alkalmazott gépi berendezések 

üzeméhez köthető TPH szennyezések. A mintavételezéseket és a vizsgálatokat akkreditált 

laboratóriummal kell végeztetni. 

15. A monitoring rendszer adatszolgáltatását a FAVI Monitoring információs alrendszerében (FAVI-MIR) 

a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) 

adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 18/2007. (V. 10.) KvVM 

rendelet] 6. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” 

megnevezésű adatlapon kell teljesíteni, elektronikus úton az Országos Környezetvédelmi Információs 

Rendszerben (OKIR). (információ: http://web.okir.hu/hu/adatszolgaltatas)  

16. A vízszint adatokat és vízvizsgálati eredményeket évente értékelni kell a korábbi adatokat is 

figyelembe véve, és javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre, észlelési rend módosítására. 

Rendkívüli szennyezettség vagy emelkedő tendencia észlelése esetén soron kívül kell értesíteni a 

vízvédelmi. 

17. Az észlelési eredményeket és az értékelő jelentést a tárgyévet követő február 15. napjáig meg kell 

küldeni a vízvédelmi hatóság részére.  

18. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendeletnek megfelelően rendszeresen el kell végezni a bánya üzemi kárelhárítási tervének 

időszakos felülvizsgálatát. 

19. Biztosítani kell, hogy az üzemi kárelhárítási tervben szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan 

rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges. 

20. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása 

érdekében a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni. 

21. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának 

értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, 

jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni 

víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi 

igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

http://web.okir.hu/hu/adatszolgaltatas
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22. A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját. 

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

tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények nem maradhatnak 

vissza. 

24. A bányászati, tájrendezési tevékenységeket követően, annak lezárásaként, a bányató vízminőségét 

dokumentálni kell. 

25. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII.23.) 

Korm. rendelet (továbbiakban R.) 3. § (1) bek. szerint a bányató fenntartásának, hasznosításának 

engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlan tulajdonosának- a bányabezárással érintett ingatlan 

tulajdonosának – a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó 

bányahatósági határozat közzétételét követő egy éven belül – a vízügyi hatóságtól a külön 

jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie. 

Ennek előkészítése érdekében a R. 2. § (1) bek. és a (4) bek. értelmében a bányabezárási, tájrendezési 

tervekben a bányavállalkozónak az érintett ingatlan tulajdonosával egyeztetett, a R. mellékletében 

meghatározott tartalmú tervdokumentációt kell csatolnia. 

 

b) A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Eger) 36000/1847-1/2020. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi engedély kiadásához előírások nélkül hozzájárult. 

 

V. Jelen határozatom véglegessé válásával a HE-02/KVTO/00013-30/2018. számú környezetvédelmi 

engedély hatályát veszti.  

Tárgyi tevékenységet az engedélyes a továbbiakban jelen engedély alapján végezheti.  

A környezetvédelmi engedély a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek beszerzési 

kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

VI. Egyéb rendelkezések, jogkövetkezmények: 

a) Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet 

továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvénynek (a továbbiakban: Kvt.) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] 

kell alkalmazni. 

b) A környezetvédelmi engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett 

jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Környezetvédelmi 

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

olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy igénybevételnek az 

engedélyezettnél nagyobb mértékét eredményezi. 

c) Ha a határozatban alapul vett körülmények jelentősen eltérnek az engedélyezéskor vagy a 

bejelentéskor fennálló körülményektől, a Környezetvédelmi Hatóság felülvizsgálatot rendel el. A 

bejelentés elmulasztása esetén a hatáskörrel rendelkező szerv felfüggeszti a tevékenységet. 

d) Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő 

változtatások három év alatt együttesen elérik a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

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

Khvr.) 2. § (2) bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, a 

környezethasználó ezt köteles jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. Ezekben az esetekben a 

Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el. 

e) A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi 

hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő 
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bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos 

határidővel intézkedési terv készítésére. 

f) Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a környezetvédelmi hatóság a tevékenység, vagy 

egy részének gyakorlását a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, 

felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz 

eleget, a környezetvédelmi hatóság ugyanezen jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy a 

környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt a tevékenység környezetre való 

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

 

VIII.  A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjének és a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének azzal, hogy 10 napon belül 

gondoskodjon annak közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A 

közzétételről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül írásban tájékoztatni kell. 

 

IX. Jelen eljárás 720 000,– Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az Engedélyes által befizetésre 

került. 

 

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

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

döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani 

vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

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

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel 

eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a 

közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  37. § tartalmazza. 

Az Indokolás kivonata: 

A Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft., mint engedélyes részére a „Szihalom II kavics” védőnevű bánya 

üzemeltetéséhez a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, mint jogelőd hatóság HE-02/KVTO/00013-

33/2018. számon környezetvédelmi engedélyt adott, mely 2023. december 31-ig érvényes. Az 

engedélyben szereplő engedélyezett kitermelési és szállítási kapacitás 1 020 000 tonna/év, azaz 

600 000 m
3
/év kavics. A Szihalom I. kavics védnevű bányaüzembe osztályozásra szállítható termelvény 

maximális mennyisége 102 000 tonna/év, azaz 60 000 m
3
/ év kavics. 

 

A kérelemben foglaltak szerint Engedélyes a jogosultságában lévő „Szihalom II. – kavics” védnevű 

bányatelken az alábbi módosításokat kívánja megvalósítani: 38,5065 ha területét 71,3849 ha-ra kívánja 

növelni; kavics haszonanyagát kavicsos homok és agyagos törmelék haszonanyagokkal kívánja 

kiegészíteni; osztályozást nem szándékozik végezni. Engedélyes az engedély megadását 2030. 

december 31-ig kérelmezte. A tervezett, módosított bányatelek területe 71 ha 3849 m
2
, aminek határ- és 

védőpillérek nélküli teljes területén tervezik a haszonanyagok kitermelését. 

 

Engedélyes megbízásából eljáró MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3545 Miskolc, Kazinczy u. 

28., a továbbiakban: Kérelmező) a Környezetvédelmi Hatóságra 2020. november 3-án elektronikus úton 
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érkezett iratában, a „Szihalom II kavics” védőnevű bányatelek tervezett módosítására vonatkozóan 

környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett. 

 

A tevékenység a Khvr. 1. számú melléklet 10. pontjába [Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített 

ásványfeldolgozó üzemet)  a) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] és a 3. számú 

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

önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet méretmegkötés nélkül] sorolható. 

 

A tervezett tevékenység a Khvr. 2. § (2) bekezdés abf) pontjára figyelemmel a Khvr. 3. számú 

mellékletének 130. pontja Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–55. pontjában, 

valamint a 3. számú melléklet 1–75., 80–85., 89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt 

tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, 

kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy 

létesítmény megvalósítása hatálya alá tartozik. 

 

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

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

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

 

Kérelme alapján 2020. november 4-én környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVTO/01510-3/2020. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/01510/2020. számon folyamatban lévő környezeti 

hatásvizsgálati eljárásban a hatóság a továbbiakban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és a teljes eljárás 

ügyintézési határideje: 2021. 02. 16. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 4. számú melléklet 2. 

pontjának figyelembevételével a 20.7. pontja alapján megállapított 720 000,- Ft (azaz hétszázhúszezer 

forint) igazgatási szolgáltatási díj a HE/KVO/01510-6/2020. számon kiadott hiánypótlási felhívásra 

tekintettel 2020. november 13-án megfizetésre került.  

 

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

felülvizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének, a közleményt a feltételezhetően érintett település jegyzőjének közhírré tételre. 

 

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

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

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

 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet) 28 § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. 4., 5. és 7. 

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

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend 1. melléklet 9. táblázat 2., 3. és 4. 

pontjaiban meghatározott szakkérdésekre megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását. 

http://www.magyarorszag.hu/
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A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása és 

véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem 

Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (3377 Szihalom, Hunyadi János út 78.), mint a 

tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

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 település jegyzőjét, a szakkérdés 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. 

 

A Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

tájékoztatott, hogy a tárgyi tevékenységgel, valamint a közmeghallgatással  kapcsolatos közlemény, a 

helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

 

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

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

részéről. 

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján, a beérkezett szakhatósági állásfoglalások és 

szakvélemények figyelembevételével a Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. részére a „Szihalom II. – 

kavics” védnevű bányatelek tervezett módosítására vonatkozóan a környezetvédelmi engedélyt 

megadtam. A maximális kitermelhető és elszállítható kavics, kavicsos homok és agyagos törmelék 

együttes mennyiségétet 1 020 000 tonna/év, azaz 600 000 m
3
/év értékben határoztam meg. 

 

Határozatom véglegessé válásával a HE-02/KVTO/00013-30/2018. számú környezetvédelmi engedély 

hatályát veszti. Az Engedélyes a tevékenység a továbbiakban jelen engedély alapján végezheti. 

 

Az engedély érvényességi idejét a tevékenység végzésének tervezett  időtartama figyelembevételével és 

Khvr. 11. § (1)-(2) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

A veszélyhelyzetre figyelemmel a közmeghallgatás és a helyszíni szemle tekintetében az 570/2020. 

(XII.9.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jártam el.  

 

Határozatomat a Kvt. 66.§ (1) bek. a) pontja,68-69. §-a, a 71. § (1) bek. b) pontja, a Khvr. 10.§ (4), (5a) 

bekezdésében foglaltak, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, 9. § (2) 

bekezdésében a13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 

80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 
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Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló  469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet1. § 

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi 

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

rendelet 4. számú melléklet 2. pontjának figyelembevételével a 20.7. pontja alapján állapítottam meg, 

viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján 

rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget az Engedélyes viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 91. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 10.§ (3) bekezdésének figyelembevételével a 

5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

 

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

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

Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam 

meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 

13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 

21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az 

elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

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

A közzététel napja: 2021. február 16. 

 

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

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.    

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 dr. Kovács Melinda 

               osztályvezető 

 


		2021-02-16T15:19:51+0100
	SD-DSS Signature id-a29f32d854a81a259338f86bf9d9f5c7


		2021-02-16T15:19:51+0100
	SD-DSS Signature id-a29f32d854a81a259338f86bf9d9f5c7




