
 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.  

4401 Nyíregyháza, Pf.: 246.  Telefon: 42/598-930  Fax: 42/598-941 

E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu  Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ügyszám: 

Ügyintéző: 

Telefon mellék: 

680-12/2016. 

Sándor Edina/ dr. Oláh Tamás 

222/155 

Tárgy: az „Uszka I.-kavics” védnevű bánya 3765-

10/2007. számú és 11750-7/2008. számú hatá-

rozattal módosított 1152-4/2003. számú kör-

nyezetvédelmi működési engedélyének módo-

sítása 

HATÁROZAT 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-

tálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) az Uszka-Kavicsbánya Bányászati Kft. (székhely: 4952 

Uszka, Kavicsbánya 07/2 hrsz., levelezési cím: 4337 Jármi, Dózsa György u. 19., KÜJ száma: 

102732184, a továbbiakban: Érdekelt) részére az „Uszka I.-kavics” védnevű bányatelken (telephely 

KTJ: 101527968) folytatott bányászati tevékenységre 1152-4/2003. sz. határozattal kiadott, a 3765-

10/2007. számú és 11750-7/2008. számú határozattal módosított környezetvédelmi működési enge-

délyt kérelemre  

az alábbiak szerint módosítja: 

A környezetvédelmi működési engedélynek a tevékenység műszaki jellemzőit tartalmazó 2. pontját az 

alábbiakkal egészítem ki: 

A bányatelek 

- alaplap szintje: +89,0 mBf,  

- fedőlap szintje: +119,8 mBf. 

Évi tervezett kitermelési volumen: 50.000. m3. 

A környezetvédelmi működési engedély rendelkező részének 3.3.7. pontja helyére az alábbi kerül: 

3.3.7. A bányatelken folytatott bányászati tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a 

felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére létesült talajvízfigyelő monitoring tevékenységet a 

talajvízfigyelő kutak 3888-5/2015. számú határozattal módosított 9099-5/2007. számú vízjogi üze-

meltetési engedélyében foglaltak betartásával kell végezni. 

A környezetvédelmi működési engedély rendelkező részének 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:  

3.3.9. A Batár patak árvízvédelmi töltésének közelsége miatt a bányászati tevékenységgel érintett 

terület tervezett igénybevételéhez, a kitermelési mélység növeléséhez az árvízvédelmi töltés kezelő-

jének (Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) hozzájárulása szükséges. 

A 3765-10/2007. sz. és 11750-7/2008. sz. határozattal módosított 1152-4/2003. sz. környezetvé-

delmi működési engedély jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvény-

ben maradnak. 

Az eljárás illetékköteles. Az illeték mértéke 5000,- Ft, amelyet az Érdekelt megfizetett, egyéb eljárá-

si költség nem keletkezett. 

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelke-

dik jogerőre. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 
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A közléstől számított 15 napon belül határozatom ellen az Országos Környezetvédelmi és Termé-

szetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kör-

nyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van 

helye. 

A fellebbezés illetékköteles, az illeték mértéke 10.000,- Ft. 

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 

A fellebbezés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a határozat módosításáról 

vagy visszavonásáról, illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség-

hez való felterjesztésről dönthet. 

INDOKOLÁS 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-

tályának jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség teljes körű környezetvé-

delmi felülvizsgálat alapján a REVIR Kereskedelmi, Szállítási és Autójavító Kft. (4952 Uszka, Ka-

vicsbánya 07 hrsz.) részére az „Uszka I.-kavics” védnevű, az Uszka 07/1, 07/2, 07/3, 105 hrsz. alatti 

bányatelken folytatott bányászati tevékenységre az 1152-4/2003. számú határozatában környezetvé-

delmi működési engedélyt adott. Az engedély a határozatban foglalt előírások betartása esetén jog-

erőre emelkedésének napjától (2003.06.15.) határozatlan ideig érvényes. 

A Felügyelőség az ügyfél kérelmére a működési engedélyt a 3765-10/2007. sz. határozattal módo-

sította. 

A Felügyelőség az üzemeltető személyében bekövetkezett változás (jogutódlás) miatt a 11750-

7/2008. sz. határozatában kérelemre módosította a környezetvédelmi működési engedélyt: a határo-

zat jogerőre emelkedésével (2008.08.09.-től) az engedélyben foglalt jogok az Uszka-Kavicsbánya 

Bányászati Kft.-t (székhelye: 4952 Uszka, Kavicsbánya 07/2 hrsz.) illetik, a kötelezettségek az Usz-

ka-Kavicsbánya Bányászati Kft.-t terhelik. 

A környezetvédelmi hatóságra 2015.10.16-án érkezett meg az Uszka-Kavicsbánya Bányászati Kft. 

(4337 Jármi, Dózsa György u. 19.) meghatalmazásából eljáró MENDIKÁS Mérnöki Környezet-

védelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) kérelme, amely a hivatkozott számú környezetvédelmi 

működési engedély módosítására irányul. 

A bányatelek jogosítottja a bányatelek jelenlegi +104,8 mBf szinten lévő alaplapját +89,0 mBf 

szintre kívánja módosítani, és a bányatelek K-i részén az új alaplap szintjéig tervez kitermelési tevé-

kenységet végezni. 

A bányatelek-bővítéssel érintett K-i térrészre („Uszka II.-kavics” elnevezésű kutatási terület) vonat-

kozóan a bányavállalkozó a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezé-

si és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 2153-3/2015. sz. határozatával elfogadott ku-

tatási zárójelentéssel rendelkezik. 

A megkutatott terület töréspontjainak EOV koordinátáit a hivatkozott számú határozat rendelkező 

része és a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelemhez csatolt dokumentáció 2. táblázata tartalmazza. 

A bányatelek-bővítés után a bányászati tevékenység módja (letakarítás; kitermelés parti kotrással, 

úszókotróval; igény szerinti osztályozás; rakodás; tájrendezés) nem változik. 

Az „Uszka II.-kavics” kutatási terület kitermelhető (ipari) vagyona: 546.528. m3. 

A teljes bányatelek bővítést követően kitermelhető (ipari) vagyona („Uszka I.-kavics” bányatelek és 

„Uszka II.-kavics” kutatási terület együttes ipari vagyona 2015.07.01-jei állapot szerint) 2.504.989. 

m3 lesz. 

A bányatérképek és az ingatlannyilvántartási térképek korábbi pontatlanságai, illetve az ingatlan-

határokban bekövetkezett változások miatt a bányatelekkel érintett ingatlanok jelenleg a következők:  
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Uszka 06, 07/1, 07/2, 07/4, 07/5, 07/6, 07/7, 07/8, 07/9, 07/10, 07/11, 07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 

07/17, 07/18, 08, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 018/6, 018/7, 017, 018/8, 101/1, 102, 105, 106, 107, 

129 hrsz. 

A bánya maximális termelési kapacitása a bányatelek-bővítést követően változatlan marad (50.000. 

m3/év). 

A bányaművelés során a tájrendezési tevékenységet a kitermeléssel párhuzamosan végzik. A 2003. 

évben elkészült tájrendezési terv alapján a bányászati terület újrahasznosítási célja: horgászati célú 

turisztikai központ kialakítása. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a 

továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen 

határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatéríté-

séről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tör-

vény 29. § (1) bekezdésében, illetve a tv. mellékletének XIII. fejezet 1. pontjában foglaltak alapján 

fizetendő 5000,- Ft összegű eljárási illeték merült fel, melyet az ügyfél kérelme benyújtásakor lerótt. 

Egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

Fentiek alapján a Kormányhivatalnál 2015. október 16-án közigazgatási hatósági eljárás indult a 

hivatkozott számú környezetvédelmi működési engedély módosítása tárgyában. 

A Kormányhivatal a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a nyilvánosság biztosítása érdekében hivata-

lában, valamint honlapján hirdetményt tett közzé, továbbá az 1066-6/2015. ügyszámú levelével 

megküldte a hirdetményt, a kérelmet és mellékletét az eljárás tárgyát képező tevékenység által 

érintett település, Uszka Község Jegyzőjének, közhírré tétel céljából. Az érintett település jegyzője 

gondoskodott a közlemény 15 nap időtartamú közhírré tételéről. A közlemény megjelenését köve-

tően a tárggyal kapcsolatosan nem érkezett észrevétel sem az eljáró hatósághoz, sem az érintett 

település jegyzőjéhez. 

A Kormányhivatal a Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján az 1066-7/2015. ügyszámú levelében is-

mert ügyfélként értesítette az eljárás megindulásáról a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot 

(4024 Debrecen, Sumen u. 2., továbbiakban: HNPI), valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztályát 

(3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.). 

Tekintettel arra, hogy a bányatelek Natura 2000 területekkel (Felső-Tisza kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület, Szatmár-Bereg kiemelt jelentőségű madárvédelmi terület) közvetlenül 

határos, a tervezett tevékenységnek a Natura 2000 jelölőfajokra és -élőhelyekre várhatóan gyakorolt 

hatása vizsgálata során a Kormányhivatal az 1066-10/2015. számú végzésében a HNPI, mint a 

Natura 2000 területetek természetvédelmi kezelőjének belföldi jogsegélyét kérte. 

A HNPI belföldi jogsegélyét és ügyféli nyilatkozatát az 5385-3/2015. sz. ügyiratában adta meg, az 

alábbiak szerint:  

„Az érintett területekről az alábbi adatok állnak a rendelkezésünkre: „Uszka I.-kavics” bányatelek 

területén védett nagy őrgébics (Lanius excubitor) él. Az „Uszka II.-kavics” kutatási területen védett 

bíbic (Vanellus vanellus), macskabagoly (Strix aluco), búbos vöcsök (Podiceps cristatus), bütykös 

hattyú (Cygnus olor), hamvas rétihéja (Circus pygargus), és a fokozottan védett fattyú szerkő 

(Chlidonias hybrida) él. A Batár-patak mentén természetvédelmi szempontból értékes jelölő élőhe-

lyek (pl. puhafás ligeterdők, keményfás ligeterdők, ártéri mocsárrétek) találhatóak. 

Ezzel egyidejűleg az alábbi ügyféli nyilatkozatot teszem:  

Az „Uszka I.-kavics” bányatelken működő kavicsbánya környezetvédelmi működési engedélyének 

módosítási kérelmi dokumentációjában szereplő tervezett módosítások vélhetően nem lesznek szá-
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mottevő hatással a bánya területével közvetlenül határos Natura 2000 területek élővilágára (1. sz. 

melléklet), bár a benyújtott dokumentációban szereplő adatokból nem látható egyértelműen, milyen 

hatással lesz a bányatelken bekövetkező talajvíz csökkenés a szomszédos Natura 2000 területek ta-

lajvízszintjére, illetve milyen irányú talajvíz áramlás valósul meg a bányatelek bővítését követően és 

ez közvetetten milyen hatással lesz a területen élő fajokra, jelölő élőhelyekre (puhafás ligeterdők, 

keményfás ligeterdők, ártéri mocsárrétek). 

Az „Uszka I.-kavics” bányatelek és az „Uszka II.-kavics” kutatási területeken glaciális és alluviális 

üledéken képződött fiatal, nyers öntéstalajok, amelyek nagy vízelnyelésű, vízelvezető képességű, kö-

zepes vízraktározó képességű, gyenge víztartó képességűek (forrás: MTA TAKI Agrotopográfiai 

Adatbázis). Tekintettel a terület vízgazdálkodási talajtulajdonságára is javasolunk a bányató mélyí-

tése során fellépő tényleges depressziós hatás detektálásához további talajvízfigyelő kutak telepítését 

a szomszédos Natura 2000 területekre.” 

A Kormányhivatal a belföldi jogsegélyben, ill. ügyféli nyilatkozatban foglaltakat döntésének megho-

zatalakor mérlegelte, amelynek részletezésére a „Természetvédelem” fejezetben kerül sor. 

A környezetvédelmi hatóság a kérelemhez csatolt dokumentáció alapján megállapította, hogy a tevé-

kenység környezetre gyakorolt hatásainak megítéléséhez hiányosságok pótlása szükséges, ezért az 

1066-14/2015. sz. végzésében hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet, melynek teljesítési határidejét az 

ügyirat kézhezvételét követő 30 napban állapította meg. 

A Kormányhivatal az 1066-13/2015. sz. végzésében a környezetvédelmi működési engedély módo-

sítására irányuló eljárás ügyintézési határidejét 21 nappal meghosszabbította. 

A MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. 2015. december 21-én érkezett ügyiratában a hi-

ánypótlás teljesítési határidejének 60 nappal történő meghosszabbítását kérte. 

A Kormányhivatal a kérelemnek helyt adva a hiánypótlás benyújtásának teljesítési határidejét az 

1066-17/2015. számú végzésében 2016. március 1-ig meghosszabbította. 

A kérelemhez mellékelt dokumentáció megküldött hiánypótlásában foglaltak alapján az eljáró ható-

ság megállapította, hogy a tervezett tevékenység pontosított zajvédelmi szempontú hatásterülete az 

eredeti kérelemben ismertetetthez képest nagyobb kiterjedésű, így a nyilvánosság tájékoztatása 

érdekében a 680-3/2016. sz. ügyiratában a pontosított hatásterületet tartalmazó, módosított közle-

mény közzétételét kérte Uszka Község Jegyzőjétől, egyidejűleg hivatalában, valamint honlapján is 

gondoskodott a módosított hirdetmény közzétételéről. 

A Kormányhivatal a 680-4/2016. sz. ügyiratában az 1066-7/2015. ügyszámú levélben kiértesített 

ügyfeleket tájékoztatta a hatásterület kiterjedésének módosulásáról. 

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során a 680-5/2016. számú végzésében a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III.30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése, valamint a rendelet 6. sz. melléklete II. táblázatának 3. 

pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóságtól (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.). 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/3335-1/2016.ált. sz. 

(2833-1/2016. saját számú) szakhatósági állásfoglalásában előírások megadásával járult hozzá a 

környezetvédelmi működési engedély módosításához, az alábbi indoklással:  

„A Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a Főosztálytól 2016. március 24-én érkezett 680-5/2016. 

számú megkeresésben az Uszka-Kavicsbánya Bányászati Kft. (4952 Uszka, Kavicsbánya 07/2 hrsz.) 

meghatalmazásából eljáró MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 

28.) által kérelmezett, az Uszka 07/1, 07/2, 07/3, 105 hrsz. alatti bányatelken folytatott bányászati 

tevékenységre kiadott a 3765-10/2007. számú határozattal módosított 1152-4/2003. számú környe-
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zetvédelmi működési engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés 

és 6. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján az alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezeté-

se, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogsza-

bályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírá-

lása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen 

hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és 

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesít-

hetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Uszka 07/1, 07/2, 07/3, 105 hrsz. alatti bányatelken folytatott 

bányászati tevékenységre kiadott a 3765-10/2007. számú határozattal módosított 1152-4/2003. szá-

mú környezetvédelmi működési engedély módosításához, a bányászati tevékenység bővítéséhez a 

rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult tekintve, hogy a tevékenységhez kapcsolódó szo-

ciális vízszükséglet kielégítése és szennyvíz elhelyezése biztosított (mobil WC kézmosóval, zárt 

szennyvíztárolóval), a bányászati tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan 

betartása esetén - vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból a vizekre és vízbázisra, az árvíz és jég 

levonulására, a mederfenntartásra káros hatást nem gyakorol. 

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: 

„A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 

25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján 

bányászati tevékenység által érintett Uszka település a felszín alatti víz állapota szempontjából az 

érzékeny területek közé került besorolásra. 

Az „Uszka I. ‐ kavics” bányatelek jogosítottja a bányatelek jelenlegi +104,8 mBf szinten lévő alap-

lapját +89,0 mBf szintre kívánja módosítani, és a bányatelek K-i részén az új alaplap szintjéig tervez 

kitermelési tevékenységet végezni.  

A bányászati kapacitás tervezett növelésével a kitermelhető ásványvagyon 546.528 m3-rel bővül. A 

teljes bányatelek bővítést követően kitermelhető ásványvagyon 2.504.989. m3 lesz. A bánya maximá-

lis termelési kapacitása a bányatelek-bővítést követően változatlan marad (50.000. m3/év). 

A bányából a kitermelt kavics száraz technológiával kerül osztályozásra. Az osztályozó mobil kivi-

telben készült, ezért bármikor lehetséges az áttelepítése. Az osztályozás során az előkészítő depóniá-

ban gyűjtött termelvényt, homlokrakodó gép rakja fel az adagoló bunkerbe. 

Az osztályozó elején lévő bunkerből a termelvény - egyenletes és szabályozott módon - szállítószalag 

útján kerül feladásra az osztályozóra (frakciók: 0-4, 4-8, 8-16 és 32 mm feletti). 

Az osztályozóról lekerülő termelvény frakciók szerint kerül deponálásra, majd tehergépkocsikkal el-

szállításra. 

A bányatelken folytatott bányászati tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín 

alatti vizek minőségének, állapotváltozásának ellenőrzésére talajvízfigyelő monitorig létesült. 

A talajvízfigyelő monitorigot képező 2 db talajvízfigyelő kút a 3888-5/2015. számú határozattal mó-

dosított 9099-5/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely engedély tartalmazza 

a talajvíz mintavételre, a vizsgálandó komponensekre, az adatközlés módjára stb. vonatkozó aktuali-

zált előírásokat, ezért a 3765-10/2007. számú határozattal módosított 1152-4/2003. számú környe-



 6 

zetvédelmi működési engedély 3.3.7. pontjának módosítása szükséges, melyről a rendelkező rész 1. 

pontjában rendelkeztem. 

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítmé-

nyekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet 23. §-a előírja, hogy 

„Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a 

mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat léte-

síteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a 

vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) hozzájárulásával, szükség esetén részletes talaj-

feltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.” 

A Batár patak árvízvédelmi töltésének közelsége miatt a 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet 23. §-

ában foglaltak betartását a rendelkező rész 2. pontjában előírtam. 

A munkavégzők WC-szükségletét mobil berendezéssel biztosítja, amely zárt szennyvíztárolóval ren-

delkeznek. A szennyvíz elhelyezése települési szennyvíztelepre történő beszállítással biztosított. 

A 3765-10/2007. számú határozattal módosított 1152-4/2003. számú környezetvédelmi működési 

engedély vízminőség védelmi fejezete a tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási-vízvédelmi elő-

írásokat tartalmazza, melynek módosítása a szakhatósági állásfoglalás rendelkező részében foglal-

takon túl, nem indokolt. 

Fentiek figyelembe vételével és a rendelkező részben foglaltak betartásával bővülő bányászati tevé-

kenység esetén megállapítható, hogy a tevékenység nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti víz-

készletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren-

deletben és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt kö-

vetelmények betartása biztosítható. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartás-

ra káros hatást nem gyakorol. A tevékenységhez kapcsolódó szociális szennyvíz elhelyezése biztosí-

tott (mobil WC kézmosóval, zárt szennyvíztárolóval). 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet) 29. § (3) bekezdés és 6. melléklete II. táblázatának 3. pontjában 

megállapított hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (8) 

bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés 

beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra (2833-1/2016.) 

hivatkozással a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Kormányhivatal az eljárás során megállapította, hogy a működési engedély módosításának kör-

nyezetvédelmi és természetvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) 

bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint, az alábbiak figyelembevételével döntött. 
 

Természetvédelem: 
 

A tervezett beruházás védett és/vagy Natura 2000 területet közvetlenül nem érint. A bányatelek bő-

vítésének hatásai elsősorban a Natura 2000 területről történő vízelvonásban nyilvánulhat meg. 

A kérelemhez csatolt dokumentáció a depressziós távolhatás számítására külön kitér, azt a 36-44. 

oldalig részletezi, és az alábbi megállapításokat teszi: 

termelés a bányatelek kutatási területre eső részén 

‐ a bányatelek jelenlegi alaplapjáig, +104,8 mBf szintig h = 10,97 m depresszió: 2,5 cm; 
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‐ a bővített bányatelek alaplapjáig, +89,0 mBf szintig h = 26,99 m depresszió: 1,0 cm; 

termelés a teljes bányatelken 

‐ a bányatelek jelenlegi alaplapjáig, +104,8 mBf szintig h = 10,97 m depresszió: 2,8 cm; 

‐ a bányatelek jelenlegi alaplapjáig, +104,8 mBf szintig, 11 m kavicsvastagság, illetve a bánya-

telek kutatási területre eső részén a bővített bányatelek alaplapjáig, +89,0 mBf szintig h = 13,98 

m depresszió: 2,2 cm. 

Megállapítható, hogy 

- a bányató körül viszonylag jelentős kiterjedésű hatásterület (depressziós tölcsér) alakul ki, vi-

szont a kavicsösszlet jó transzmisszibilitási tényezője miatt a kialakult depresszió mértéke mi-

nimális, centiméteres nagyságrendű lesz, tehát maga a párolgási veszteségből adódó hatás szinte 

jelentéktelen mértékű. Ez a megállapítás egybevág más kavicsbányatavak monitoringozásaiból 

megismert eredményekkel. 

-a bányató továbbmélyítésével a depresszió csökken. 

A fentiekre tekintettel a beruházás Natura 2000 területre gyakorolt hatása elhanyagolható. 

Mivel a HNPI egyéb adatokkal, információkkal nem szolgált, és nem vonta kétségbe a dokumentá-

cióban foglaltakat, az eljáró hatóság nem tartotta szükségesnek az 5385-3/2015. sz. belföldi jogse-

gélyben javasolt további monitoring kutak telepítését. 

Zajvédelem: 

A bánya Uszka külterületén helyezkedik el. A bánya területét északról, délről és nyugatról mező-

gazdasági területek, keletről lakóterület határolja. A legközelebbi zajtól védendő létesítmény a bánya 

keleti művelési területétől számítva kb. 45 m-re helyezkedik el. 

A benyújtott dokumentáció alapján a bánya zajvédelmi hatásterületének nagysága a művelési terü-

lettől számítva 

- Ny-ra 86-221 m-ig 

- É-ra 60-95 m-ig 

- K-re 128-130 m-ig 

- D-re 133-244 m-ig 

terjedő terület. 

A számítások alapján a bánya zajvédelmi hatásterülete nőni fog, ezért a telephely zajforrásaira vo-

natkozóan megállapított zajkibocsátási határérték módosítása 3927/2016. ügyszámon folyamatban 

van a környezetvédelmi hatóságnál. 

A fentiek alapján a Kormányhivatal zajvédelmi előírást nem tett. 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik. 

A szállítás miatti gépjárműforgalom a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű 

járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

A döntést a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal, 

megküldve Uszka Község Jegyzőjének, aki gondoskodik a hirdetmény közzétételéről. Az így közölt 

döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon tekintem közöltnek és az innen számított 15 

napon belül biztosítok jogorvoslati lehetőséget a Ket. 78. § (10) bekezdése szerint.  

Postai úton közölt határozat esetén a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételét követő naptól 

kell számítani. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) 

bekezdései biztosítják. 
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A szakhatóság megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási felada-

tokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm.rendelet 29. § (3) bekezdése, vala-

mint a rendelet 6. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján került sor. 

A Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási felada-

tokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja, (2) bekez-

dése, 13. § (1) bek. c.) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. 

sz. melléklet 9. pontja állapítja meg. 

Az alapeljárás és a fellebbezés illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. mellékletének 

XIII. fejezete 1. és 2. a) pontja alapján rendelkeztem. 

A határozatot az Érdekelt által kibocsátott teljes körű meghatalmazás alapján a Mendikás Mérnöki 

Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) útján közlöm az Érdekelttel. 

Nyíregyháza, 2016. április 25. 

 
Kozma Péter 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 

  

 Rozinka Zsolt Illés s.k. 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

 főosztályvezető 

 

A határozatot közlöm: 

Jogerő előtt: 

Postai úton: 

1. Mendikás Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) + térti 

2. Uszka Község Jegyzője (4952 Uszka, Fő út 100.) + térti 

Hivatali kapun keresztül: 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvé-

delmi Főosztály, Bányászati Osztály (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.)- tájékoz-

tatásul  

 

5. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

- elektronikus úton: hnp@hnp.hu e-mail címen, visszaigazolással 

 

6. Irattár  

Jogerő után: 

1. Mendikás Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) + térti  

2. Kötelezés Nyilvántartás; jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül elektronikus 

úton. 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 

mailto:hnp@hnp.hu

