
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

 

 

KÖZLEMÉNY 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult, 

a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó  

környezeti hatásvizsgálati eljárásról 

 

 

Ügy száma: BO/16/17574/2016. 

Kérelmező: Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (1161 Budapest, Rákóczi út 67/A.) 

Ügy tárgya: A „Recsk V. - diabáz” védőnevű bányatelken tervezett bányászati tevékenység végzésére 

vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás. 

 

Tervezett maximális kitermelési kapacitás: 300 000 m
3
 (azaz 837 000 tonna) diabáz. 

A bánya várható élettartama: ~ 10 év 

 

A bányatelek elhelyezkedése:  

A bányaterület Heves megyében Recsk Nagyközség közigazgatási területén, Recsk és Sirok települések 

között található. A terület a 24. számú Sirok-Recsk közút kb. 37+800 km szelvényéből, a Dalla pusztai 

leágazástól betonúton közelíthető meg. A legközelebbi lakott települések Recsk és Sirok. Recsk 

belterületétől délkeleti irányban 1,2 km távolságban, Sirok belterületétől 3,0 km távolságban van a bánya 

területe. 

 

A bányatelekkel érintett ingatlanok: 

 

Település Hrsz. Művelési ág 

Recsk 0209/7 legelő 

0211/a erdő 

0211/b legelő 

 

A bányatelek kitermelhető ásványi nyersanyaga: diabáz (kódja: 5300) 

A bányatelek nagysága: 12 ha 700 m
2
 

Fedőlapja: 240,70 m Bf 

Alaplapja: 145,00 m Bf 

 

Tervezett kitermelés: Külszíni művelés, robbantásos technológiával történő letermelés. 
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A tervezett kitermeléssel érintett területek: 

 

Év Kitermeléssel érintett terület  

helyrajzi száma 

Év Kitermeléssel érintett terület  

helyrajzi száma 

2017 0209/7, 0211 a 2022 0211 a, b 

2018 0209/7, 0211 a, b 2023 0209/7, 0211 a 

2019 0209/7, 0211 a 2024 0211 a, b 

2020 0209/7, 0211 a, b 2025 0209/7, 0211 a 

2021 0209/7, 0211 a 2026 0209/7, 0211 a, b 

 

A bányászattal és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek által érintett területek: 

 

Település Hrsz. Művelési ág A területen tervezett tevékenység 

Recsk 0209/7 legelő bányászati tevékenység 

0211/a erdő bányászati tevékenység 

0211/b legelő bányászati tevékenység 

0213 rét 
késztermék-depó, törés-osztályozás területe (mobil törő),  

meddő-depó, hídmérleg 

0212/1 üzemi terület 
késztermék-depó, törés-osztályozás területe (mobil törő),  

meddő-depó, Iroda, melegedő és konténer raktárak elhelyezése 

0216/2, 

0215/1 
vasút 

a vasúti szállítás által érintett ingatlanok 

 

A bányavállalkozó a kitermelés folyamatosságának biztosítása érdekében szükség esetén a bányától 

keleti irányban, a bányába vezető bekötőút jobb oldalán, a bányavállalkozó tulajdonában lévő  

Sirok 059 hrsz-ú, „kivett depó terület” művelési ágú területen tervez időszakos készáru deponálást. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Recsk 

A tevékenységgel feltételezetten érintett település: Sirok 

Az eljárás megindításának napja: 2016. november 11. 

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: 

 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az 

annak teljesítéséig terjedő idő, 

 a szakhatóság eljárásának időtartama, 

 az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

 a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő 

időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési 

ügygondnok útján történő közlés időtartama, 

 továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben foglaltak. 

 

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 70 nap 

Ügyintéző neve: Szabó Alexandra 

Elérhetősége (e-mail): alexandra.szabo@emikofe.kvvm.hu, szabo.alexandra@borsod.gov.hu 

 

 

mailto:alexandra.szabo@emikofe.kvvm.hu


 3 

A környezeti hatásvizsgálat megindításának ténye: 

 

A környezetvédelmi hatóság jogelődje, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség 13457-27/2006. számú határozatában környezetvédelmi engedélyt adott a 

Fanny Minerals Bt. (3245 Recsk, Széchenyi u. 21.) – mint engedélyes – részére a Recsk-Bajpataki 

diabáz bánya létesítéséhez, mely engedély a határozat jogerőre emelkedésétől (2006. december 15.) 

számított 15 évig, azaz 2021. december 15-ig érvényes. A környezetvédelmi engedélyben foglaltak 

alapján a bányatelek területe 14,7 ha, alaplapja 145 mBf, fedőlapja 243 mBf, a bánya engedélyezett 

maximális kitermelési kapacitása 500 000 tonna/év diabáz. 

 

A Miskolci Bányakapitányság 6968/21/2006. számú határozatában „Recsk V. - diabáz” néven 0,127 km
2
 

(12,7 ha) kiterjedésű bányatelket állapított meg a területen (Recsk 0209/1 és 0211 hrsz.). Az azóta eltelt 

időben a Recsk 0209/1 helyrajzi számú területből létrejött a Recsk 0209/7 helyrajzi számú ingatlan, így a 

bányatelek a Recsk 0209/7 és 0211/ a, és b helyrajzi számokat érinti.  

 

A bányában kitermelés 2011. évig folyt. A 13457-27/2006. számú környezetvédelmi engedély kiadását 

követően a kőbánya bányászati jogának a tulajdonjoga több alkalommal is megváltozott. A bányászati 

tevékenységet a Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe tervezi folytatni a bányatelken. 

 

A Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (1161 Budapest, Rákóczi út 67/A.) megbízásából 

eljáró HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) 2016. november 

11-én benyújtott kérelmében a „Recsk V. – diabáz” védőnevű bánya működtetésére vonatkozóan 

környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett a környezetvédelmi hatóságon.  

 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 3. számú melléklet 19. pontjába [Egyéb 

bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített 

ásványfeldolgozó üzemet méretmegkötés nélkül] sorolható, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.  

 

Tekintettel arra, hogy a Rend. 1. § (5) bekezdésében foglaltak szerint „a környezethasználó kérelmére a 

környezetvédelmi hatóság – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat 

le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben 

szerepel”, a kérelem alapján környezeti hatásvizsgálati eljárást indítottam. 

 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében 

a Környezetvédelmi Hatóság: 

 

1. A tárgyi hatósági eljárás megindításáról értesíti az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi 

szervezeteket „a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett 

elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről” 

szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen értesítés elektronikus 

úton történő megküldésével. A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának 
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és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő 

benyújtásával igazolhatja. 

2. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. 

3. Közleményt tesz közzé a Rend. 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes 

konzultációs eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

4. Megküldi a Rend. 8. § (2) bekezdése szerint a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység 

telepítési helye szerinti települések, valamint a feltételezetten érintett települések jegyzői részére a 

közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében. 

5. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

63. § (1) bekezdés a) pont és a (2) bekezdés szerint eljárva, valamint a 314/2005. (XII. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi – a Recski Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjével előzetesen egyeztetett – időpontban és helyszínen közmeghallgatást tart: 

 

2017. január 18-án (szerdán) 14 órai kezdettel 

a Recski Művelődési Házban 

(3245 Recsk, Várbükki út 10.). 

 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei, valamint a közlemény megtekinthetőek a keltezés dátumától 

számított 45 napig a hivatal http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes 

oldalán BO/16/17574/2016. számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi 

hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá a tevékenység telepítési helye szerinti 

település Jegyzőjénél. 

 

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 30 nap. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára 

vonatkozóan észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a 

közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat Jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi 

döntéseket hozhatja: 

 

1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt.  

2. A kérelmet elutasítja. 

 
Miskolc, 2016. december 08. 

 

 Demeter Ervin  

 kormánymegbízott  

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 dr. Palásthyné Arnóth Mária 

 koordináló ügyintéző 

http://www.magyarorszag.hu/

