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Tárgy:  ORMOSSZÉN Zrt. (Miskolc)  részére a  „Sajókaza IV.  -szén és kavics” védőnevű bányatelek
részét képező Vadna I. bányaüzemben üzemeltetett zajforrásokra vonatkozó zajcsökkentő intézkedések
előírása

H A T Á R O Z A T

I. Az ORMOSSZÉN  Zrt. (3536  Miskolc,  Zsolcai  kapu  9-11.  1.  em.;  104.  KÜJ:100 262 560;  a
továbbiakban:  Üzemeltető) által  a  „Sajókaza  IV.  -szén  és  kavics” védőnevű  bányatelek  részét
képező Vadna I. bányaüzemben működtetett technológiai zajforrások üzemeltetése során keletkező
zajkibocsátás csökkentése érdekében 2023. január 09-én benyújtott

zajvédelmi Intézkedési Tervet

jóváhagyom.

II. Egyidejűleg az Üzemeltetőt az intézkedési terv alapján a zajforrások zajkibocsátásának határértékre
való csökkentését szolgáló alábbi

intézkedések   megtételére  

kötelezem:
1.
I. ütem: Meg kell építeni, a Vadna, Dózsa György utca 16. szám alatti védendő épülethez közel lévő
két darab AtlasCopco aggregátor burkolását.

Teljesítési határidő: 2023. február 20. 

2.
II.  ütem: A  jelenleg  üzemeltetett  6  darab  FLYGT  5 m3/perc  szivattyú  számát  4  darabra  kell
csökkenteni és a 4 darab AtlasCopco aggregátor számát 2 darabra kell csökkenteni.

Teljesítési határidő: 2023. március 1.

3.
III.  ütem: El  kell  végeztetni  az  MVM  Next  Energiakereskedelmi  Zrt.-től  igényelt  teljesítményű
transzformátor  telepítését,  és  egyidejűleg  az  AtlasCopco  aggregátorok  üzemeltetését  meg  kell
szüntetni.

Teljesítési határidő: 2023. április 1.
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
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A II.1., II.2. és II.3. pontban foglaltak teljesítéséről a teljesítési határidő lejártát követő 3 napon belül
írásban tájékoztatni kell a környezetvédelmi hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatalt, a teljesítést igazoló dokumentumok egyidejű csatolásával.

4.
IV. ütem:
a)  A  mozgó  termelési  és  szállítmányozási  géppark  parkoltatása  kizárólag  az  I. bányaüzem  
észak- keleti részén lévő területen engedélyezett.

Teljesítési határidő: A határozat kézhezvételétől azonnal és folyamatosan.

b)  A bányatelek  déli  határán,  a  vasúti  töltés mellett  lévő szürke agyag töltésű  út,  kizárólag az
AtlasCopco  aggregátorok  normál  üzemmenetének  fenntartásához  szükséges  intézkedések
elvégzéséhez használható. A szervizúton szállítmányozás végzése tilos.

Teljesítési határidő: A határozat kézhezvételétől azonnal és folyamatosan.

c) A  kotrókanál  „ütéssel”  való  tisztítása,  továbbá  tehergépjármű  platójáról  bármely  anyag
eltávolítása,  a  plató  tisztítása  a  plató,  illetve  a  platóajtó  „csapkodásával”  tilos.  A  tiltást  az
Üzemeltetőnek  üzemi  utasításba  kell  foglalnia,  és  valamennyi  munkavállalójával,  illetve  az
alvállalkozókkal is betartatni azt.

Teljesítési határidő: A határozat kézhezvételétől azonnal és folyamatosan. 
A fentiek szerinti utasítást 2023. március 1-ig meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

5.
V. ütem: Szabványos környezeti zajmérést kell végezni, a Vadna, Deák Ferenc utca 9. és a Vadna,
Dózsa György utca 16. szám alatti  ingatlanok védendő homlokzatai előtt  nappali időszakban, az
elvégzett intézkedések eredményessége és a bányaművelés előrehaladásából eredő zajkibocsátás
határérték alatti teljesülésének vizsgálata érdekében. A zajmérési jegyzőkönyvet meg kell küldeni a
környezetvédelmi hatóság részére.

Teljesítési határidő: 2023. április 30.

III. Felhívom a figyelmet az alábbiakra:

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 18. §-a értelmében, ha az üzemeltető az intézkedési tervet kijelölt határidőre nem vagy
csak részben hajtja végre, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet:

a) 1–6 dB túllépés között korlátozza,
b) 7–10 dB túllépés között felfüggeszti,
c) 10 dB túllépés felett megtiltja.

2.  A  kötelezettség  önkéntes  végrehajtásának  elmaradása  esetén,  azaz,  ha  a  kötelezettség
határidőre nem teljesül, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.)
133. § (2) bekezdése alapján a végrehajtás elrendeléséről intézkedem. A végrehajtási eljárás
keretében  500.000,-  Ft-ig  terjedő,  ismételten  is  kiszabható  pénzbírságnak  van  helye.  Ha  a
kötelezett  jogi  személy,  a  pénzbírságot  mind  a  jogi  személlyel  szemben,  mind  pedig  a
vezetőjével szemben egyidejűleg is ki lehet szabni.
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IV. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak
helye  nincs.  Ellene  –  jogszabálysértésre  hivatkozva  –  a  közléstől  számított  30 napon  belül  a
Miskolci  Törvényszéknek  címzett,  de  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatalhoz
3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton
benyújtott  keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés  hatályosulására halasztó
hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél
sem  kérte  tárgyalás  tartását,  és  azt  a  bíróság  sem  tartja  szükségesnek,  a  bíróság  az  ügy
érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

I N D O K O L Á S

Az  ORMOSSZÉN  Zrt.  (3536  Miskolc,  Zsolcai  kapu  9-11.  1.  em.  104.  KÜJ:100 262 560) által
a „Sajókaza IV.-szén és kavics” védőnevű bányatelek részét képező Vadna I. bányaüzemre vonatkozóan
a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi
és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  a  BO/32/00752-6/2022.  számú  határozatában
(2022. március 28. napján véglegessé vált) zajkibocsátási határértéket állapított meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Kormányhivatal,  Népegészségügyi  Főosztály  Laboratóriumi  Osztály
Környezetegészségügyi  Laboratóriumok  Zaj-  és  Vibrációmérő  Központ  (3530  Miskolc,
Meggyesalja u. 12.)  2022.  november  23.  napján  nappali  időszakban  környezeti  zajmérést  végzett
a 3636 Vadna, Deák Ferenc  utca 9. F+1 szintes lakóépület védendő teret határoló emeleti homlokzata
előtt.  A mérésről  készített  HZ-5/2022  azonosító  számmal  ellátott  jegyzőkönyvbe  foglalt  üzemelési
körülmények  alatt  a  3636  Vadna,  Deák  Ferenc  utca  9.  F+1  szintes  lakóépület  első  emeletén  lévő
védendő tere előtt 5 dB zajkibocsátási határérték túllépés állapítható meg a határozatba foglalt nappali
zajkibocsátási határértékhez 45 dB viszonyítva.
Az F+1 szinten lévő védendő terek lakószobák, amelyeket funkcionálisan hálószobaként használnak.

Tekintettel  arra,  hogy  a  mérési  jegyzőkönyvben  foglaltak  alapján  a  környezetvédelmi  hatóság
megállapította,  hogy  az  ORMOSSZÉN  Zrt.  által  végzett  bányaüzemi  tevékenység  zajkibocsátása  a
Vadna,  Deák  Ferenc  u.  9.  szám alatti  védendő  épület  F+1  nyugati  homlokzata  irányában,  nappali
időszakban 5 dB-el  túllépte a BO/32/00752-6/2022. számú határozatban megállapított  határértéket,  a
környezetvédelmi hatóság BO/32/07231-1/2022. számú iratában az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 104. § (3) bekezdése alapján, az Ákr. 104. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően értesítette a ORMOSSZÉN Zrt.-t, hogy  a  „Sajókaza IV. -szén és kavics” bányatelken a
Vadna I. bányaüzemben végzett tevékenységének nappali határértéket meghaladó zajkibocsátása miatt
kötelezettség megállapítása tárgyában hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított. 
Az ORMOSSZÉN Zrt. – a letöltési igazolás szerint – a hivatalból történő eljárás megindításáról szóló
értesítést 2022. december 2-án elektronikus úton átvette, nyilatkozattételi jogával nem élt.

A környezetvédelmi hatóság 2022. december 19. napján a BO/32/07231-2/2022. számú határozatában
intézkedési  terv  készítésére  vonatkozóan  kötelezést  adott  ki  2023.  január  9-i  teljesítési  határidő
előírásával.  A  kötelező  határozatot  az  ORMOSSZÉN  Zrt.  –  a  letöltési  igazolás  szerint  –
2022. december 20-án elektronikus úton átvette.

Az  ORMOSSZÉN Zrt. 2023. január 9-én (BO/32/00185-1/2023. Iktatószámon iktatva) a zajcsökkentési
intézkedéseket tartalmazó intézkedési tervet jóváhagyásra benyújtotta a környezetvédelmi hatósághoz.
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Az  intézkedési  terv  pontosítása  érdekében  a  BO/32/00203-1/2023.  iktatószámú  hatósági
jegyzőkönyvben az ORMOSSZÉN Zrt. képviselője külön nyilatkozott, az alábbiak szerint:

„A bányagödör víztelenítése során meghatározó zajkibocsátású HYDRO-500 típusú átemelő szivattyút a
továbbiakban nem alkalmazzuk.
A szivattyú 2022. december közepén leszerelésre és elszállításra került.
Normál üzem során alkalmazott FLYGT típusú szivattyút a mindenkori bányatalpon kialakított zsompra
helyeztük.
Az üzemeltetett 6 darab FLYGT 5 m3/perc szivattyút 2022. december közepétől a bányatalpra helyeztük.
Az alkalmazott szivattyúk aggregátorok számának csökkentése: 6 darab FLYGT szivattyúból, 4 darab
lesz üzemben, a 4 darab aggregátorból 2 darab üzemeltetése tervezett 2023. március 1-től.
Az  MVM  Zrt  -től  2022.  augusztusban  megigényelt  3x200A,  400V  teljesítményű  transzformátor
telepítését, 2023. április 1-ig elvégzi az áramszolgáltató.
A  szénréteg  elérésével  a  bányagödör  kialakítását  végző  földmunkagépek  (kotrók)  számát  2-re
csökkentjük.
A szezonalitás miatt jelentősen fog csökkenni a meddőzési mennyiség. A kotrók számát és a dózerek
üzemidejét az igényeknek megfelelően alakítjuk.
A szén fejtését  végző munkagép a bányagödör mélyszintjén,  a felszín alatt  ~20 m mélyen, a belső
meddőhányó  rendezését  végző  kotró  és  dózer  a  felszín  és  a  bányatalp  között  működik,  ezáltal  a
lakóterület irányába jutó zaj a bányafal takarása következtében lényegesen csökken.
A bányaüzemtől eredő zajkibocsátás csökkenését környezeti zajméréssel megvizsgáljuk 2023.  március
31-ig.
A  munkagépek  és  berendezések,  mint  zajforrások  számának  jelentős  csökkenése  a  bányaüzem
összegzett zajkibocsátásának számottevő csökkenését eredményezi.
A bányaüzemtől eredő zajkibocsátás csökkenését környezeti zajméréssel megvizsgáljuk 2023.  március
31-ig.
A munkagépek helyzetéből adódóan lényegesen csökken a bányatérségből kijutó zaj mértéke, az előírt
határérték betartásra kerül.
A bányaüzemtől eredő zajkibocsátás csökkenését környezeti zajméréssel megvizsgáljuk 2023.  március
31-ig.
A Vadna, Dózsa György utca 16. szám alatti védendő épülethez legközelebbi kettő darab aggregátor
burkolását elvégezzük, 2023. február 15. napjáig.
A  vasúti  töltéshez  közeli  szervizutat  kizárólag  az  aggregátorok  normál  üzemmenet  fenntartásához
szükséges  intézkedések elvégzéséhez  és  szervizeléséhez használjuk.  Határidő:  2023.  január  26-tól
folyamatosan.
Indokolatlan  zajkibocsátással  járó  kotró  kanáltisztítást  illetve  tehergépjármű  platótisztítást  üzemi
utasításban tiltjuk és betartását megköveteljük. Határidő 2023. február 6-tól folyamatosan.”

A kötelezésben foglalt intézkedések, valamint teljesítési határidők megállapítása során az ORMOSSZÉN
Zrt. képviselőjének nyilatkozatát figyelembe vettem.

A Zajrendelet 17. § (4) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a zajcsökkentési intézkedési
tervet abban az esetben hagyja jóvá, ha az üzemeltető bemutatja, hogy az általa tervezett intézkedések
biztosítják a zajkibocsátás határértékre való csökkentését.

A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések a következők:

A Zajrendelet 17. §
(3) bekezdése: Ha a környezetvédelmi hatóság az intézkedési tervet jóváhagyja, az üzemeltetőt határidő
kitűzésével a benne szereplő intézkedések megvalósítására kötelezi.
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(3a)  bekezdése:  A  (3)  bekezdés  szerinti  kötelezésben  az  egyes  intézkedések  megvalósításának
határidejét  a  környezetvédelmi  hatóság  az  intézkedés  hatósági  engedélyezéséhez,  adminisztratív
előkészítéséhez és műszaki végrehajtásához szükséges idő figyelembevételével állapítja meg.
(4)  bekezdése:  Az  üzemi  és  szabadidős  zajforrásokra  az  (1)  bekezdés  szerinti  kötelezés  alapján
benyújtott intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság – a (4a) bekezdésben foglaltakra tekintettel –
abban  az  esetben  hagyja  jóvá,  ha  az  üzemeltető  bemutatja,  hogy  az  általa  tervezett  intézkedések
biztosítják a zajkibocsátás határértékre való csökkentését.

A beküldött intézkedési tervben foglaltakat a környezetvédelmi hatóság megvizsgálta, és azok alapján a
tervezett célt, vagyis a telephely zajkibocsátásának határértékre történő csökkentését megvalósíthatónak
tartja. 
Fentiek alapján a rendelkező rész I. és II. pontjában előírtak szerint határoztam.
A környezetvédelmi hatóság az egyes intézkedések megvalósításának határidejét a Zajrendelet 17. §
(3a) bekezdése alapján állapította meg. 
A Zajrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények
ellenőrzése  érdekében  mérést,  számítást,  vizsgálatot  végezhet,  vagy  végeztethet,  illetve  mérés,
számítás  végzésére  kötelezheti  a  zajforrás  üzemeltetőjét.  A  környezeti  zajterhelés  kizárására  az
intézkedések elvégzést követően a zajvédelmi követelmények teljesülését igazolni kell, melynek formája
a műszeres mérés alapján készült szakvélemény.

A jelen  határozatban  foglaltak  esetleges  elmulasztása  esetén  alkalmazható  jogkövetkezményekről  a
Zajrendelet  18.  §-a,  valamit  a bírósági  végrehajtásról  szóló  1994. évi  LIII.  törvény 174.  § c)  pontja,
a 175. § (2) bekezdése és a 176. §-a alapján adtam tájékoztatást.

Felhívom a figyelmet a Zajrendelet 11. § (5) bekezdése szerint az üzemeltető a környezeti  zajforrás
területén  és  hatásterületén  tervezett  vagy  bekövetkezett  minden  olyan  változást,  amely  a
határérték- túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül,  külön jogszabályban
foglalt  eljárás  szerint  köteles  bejelenteni  a  környezetvédelmi  hatóságnak.  A  határérték  mértékét  és
teljesülését befolyásoló változásokat a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról  szóló 93/2007. (XII.  18.)  KvVM rendelet  3. § szerint,  a 3.
számú mellékletben meghatározott bejelentőlapon kell bejelenteni.

A határozatot  a környezeti  zaj  és rezgés elleni  védelem egyes szabályairól  szóló  284/2007. (X. 29.)
Korm.  rendelet  hivatkozott  jogszabályhelyei  alapján, a  zajkibocsátási  határértékek megállapításának,
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM
együttes rendelet, továbbá a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény
figyelembevételével,  a környezetvédelmi  hatóság  hatáskörét  és  illetékességét  a  környezetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81.  § (1) és (4)
bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A  döntés  elleni  jogorvoslatról  és  a  keresetlevél  előterjesztéséről  az  alábbi  jogszabályhelyek
figyelembevételével adtam tájékoztatást
- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a  bíróságok  elnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének  meghatározásáról  szóló

2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §, 
- a közigazgatási perrendtartásról  szóló 2017. évi I.  törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése,  a 28.  §-a,

a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  2015.  évi

CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.
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A  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás  vezetésének  szabályairól  szóló
58/2019.  (XII.  18.)  AM  rendelet  szerint  jelen  határozat  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartásba
vételéről intézkedtem.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán

nevében és megbízásából

dr. Szamorodjuk Katalin
osztályvezető

Kapják:
1. ORMOSSZÉN Zrt.- 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. - CK: 24700065
2. Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - 3636 Vadna, Kassai út 25. HK: SZUHAKALLO

KRID: 204026351
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség - 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 5-7. HK: UGYESZS
4-5. Iratokhoz
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