HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KÖZLEMÉNY
A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya
alá tartozó engedélyezési eljárásról
Ügy száma: HE/KVO/000520/2020.
Ügy tárgya: a „Gyöngyöspata I. – andezit” védnevű bányatelken tervezett tevékenységre vonatkozó
környezeti hatásvizsgálati eljárás
Kérelmező: Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. (7633 Pécs, Malom u. 10.)
Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Gyöngyöspata
A feltételezhetően érintett település: Gyöngyöstarján
A tevékenységgel érintett helyrajzi számok: Gyöngyöspata 093/1a, 093/1b,080/1, 080/2a, 089/1, 089/2,
056/3,056/2a, 056/2b.

A tevékenység előzményei, jellemzői:
A Miskolci Bányakapitányság a Lovász Bt. kérelmére indult eljárást lezáró 4653/2000. számú határozatában
megállapította a „Gyöngyöspata I. – andezit” védnevű bányatelket. A bányászati jog átkerült a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez, aki 2020. január 07-én kelt megállapodásban átruházta a bányászati jogot
a Kérelmező részére, melyhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának
Bányászati Osztálya BO/15/95-14/2020. számú határozatában hozzájárult.
Kérelmező a bányatelken bányászati tevékenységet kíván végezni, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárást
kezdeményezett a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).
A bányatelek:
Alaplapja: + 200,00 mBf., Fedőlapja: + 308,00 mBf.
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Területe: 0,33 km = 33,0 ha
Az alkalmazott külszíni bányászati tevékenység főbb technológiai lépései:
-

Feltárás: a felső humuszréteg és a meddő réteg külön-külön való kitermelése, deponálása

-

Fejtés: a kőzetjövesztés robbantással történik

Törés, osztályozás: meghatározott szemcseméret szerint történő válogatás
Tájrendezés: A bánya meddő MÜT szerint történő elhelyezése, visszatöltése, humuszterítés
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Éves szinten 875.000 tonna (350.000 m ) ásványi nyersanyag kitermelése tervezett. A bánya kitermelhető
ásványvagyona 3.801.081 m3 tonna, mely a tervezett maximális kapacitással közel 11 év alatt kitermelhető.
Az első három évben még nem kerülne sor ilyen mértékű kitermelésre, hanem a termelés fokozatosan érné
el ezt a szintet.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály
3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145 – Efax: +36 (36) 795-174
E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
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A termelés csak nappali időszakban tervezett. A bányában idényjellegű szüneteltetést a téli időszakban
tartják: hozzávetőleg december 15. és február 1. között.
A bányában foglalkoztatni tervezett létszám: 6 fő (4 fő fizikai + 2 fő szellemi)
Tárgyi feltételek:
A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez a következő gépeket alkalmazza:
-

1 db törő osztályozó berendezés

-

2 db homlokrakodó (KOMATSU WA-600-1 rakodó, teljesítmény: 154 kW)

-

2 db kotrógép (KOMATSU PW-180-7 gumikerekes kotrógép, teljesítménye: 105 kW)

A bányaüzem területén a következő helyhez kötött létesítmények kerülnek kihelyezésre:
-

Irodakonténer

-

Melegedő és étkező konténer

-

Mobil WC.

-

Műhelykonténer

-

Hídmérleg
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A bányatelken egy 10 m -es felszíni üzemanyagtartály kerülne kihelyezésre, melyből biztosítanák a gépek
gázolajjal való ellátását. A tartály megfelelő kármentővel kerülne kialakításra, az esetleges szennyezések
felfogására.
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A tisztálkodáshoz szükséges víz biztosítására 1 db 1 m -es felszín alatti tartályt telepítenek. A keletkező
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szociális szennyvizet szintén 1 m -es tartályban gyűjtik össze, melyet megfelelő időközönként ürítenek.
Szállítás:
Késztermék kiszállítás a bányából kétféle irányba történhet:
1.

A bányatelek Ny-i oldalán, a 074/2 hrsz-ú területen kialakított kövezett úton keresztül

2.

A bányatelek D-i a 089/2 hrsz-ú, majd pedig a 092 hrsz-ú kivett utakon keresztül

Mindkét szállítási útvonal csatlakozik Gyöngyös-Gyöngyöspata közötti, 2406. számú úthoz, melyen tovább
történik a szállítás elsősorban Gyöngyös irányába. Kiszállításra csak nappali időszakban kerül sor.
A termelésre és kiszállításra mintegy 310 napon keresztül kerül sor egy évben. Évente maximum 875.000
tonna haszonanyagot és 25 tonna teherbírású teherautókat illetve 12 órás kiszállítást figyelembe véve,
óránként maximum 9-10 gépkocsifordulóval lehet számolni.
Az eljárás megindításának napja: 2020. június 5.
Az eljárás ügyintézési határideje: 105 nap
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése
szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes
Elérhetősége (e-mail, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 (36) 795-148
Az eljárás megindításának ténye:
Kérelmező elektronikus úton benyújtott kérelmében a környezeti hatásvizsgálat alapján a környezetvédelmi
engedély kiadását kérte.
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A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 7. § (1) bekezdése szerint: „A környezeti hatásvizsgálati
eljárást a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó kérelmére indítja meg. A kérelem mellé csatolni
kell - ha történt előzetes vizsgálat vagy előzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során
adott véleményre, továbbá a 2/A. §-ban meghatározott esetben az eljárás felfüggesztéséről szóló
végzésben foglaltakra figyelemmel készített - környezeti hatástanulmányt.”
A Khvr. 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján a tervezett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély szükséges. A tevékenység a Khvr. 1. számú melléklet 10. pontja [Egyéb bányászat (kivéve az
önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) a) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében]
hatálya alá tartozik, ezért környezeti hatásvizsgálat köteles.
A fentiek alapján a környezetvédelmi hatóság előtt 2020. június 5. napján környezeti hatásvizsgálati eljárás
indult.
Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:
A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az
eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az
ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá
közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye
szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző
gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben
szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap.
A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett
önkormányzat

jegyzőjénél,

valamint

a

keltezés

dátumától

számított

30

napig

a

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmihatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/000520/2020. számon.
A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes
települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 30 napon
belül.
A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a
tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.
A közlemény közzétételének időpontja: 2020. június 11.
Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.
dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából:

dr. Kovács Melinda
osztályvezető

