ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379.
Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399
E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
Web: www.emiktvf.hu
Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.30-12.00 óra
Szerda: 8.30-12.00, 13.00-16.00 óra
Péntek: 8.30-12.00 óra
Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószám unkra hivatkozni!

KÖZLEMÉNY
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
környezeti hatásvizsgálati eljárásról
Ügy száma: 3043/2014.
Kérelmező: Szigetkavics Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.)
Ügy tárgya: „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű tervezett bányatelek területén bányászati
tevékenység végzése.
A tervezett bányatelekkel érintett ingatlanok:
település
Nyékládháza

Hejőkeresztúr

helyrajzi szám
0104/2
0106/6
0106/7
0107/1
0107/3
0108/1
0108/5
0108/6
0108/7
0108/8
0109
054/3
058/1
058/2
058/3
058/4
058/5
058/6
058/7
058/8
058/9
058/10
059

művelési ág
iparvasút
anyagbánya
anyagbánya
közút
közút
anyagbánya
anyagbánya
kavicsbánya
kavicsbánya
kavicsbánya
út, szántó
töltés, erdő
út
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
közút
szántó
szántó
anyagbánya
erdő

A tervezett bányatelekkel szomszédos ingatlanok:
település
Nyékládháza

Hejőkeresztúr

helyrajzi szám
0106/7
099
0110
058/1
057/7
057/4
054/2

művelési ág
anyagbánya
Hejő patak
vasút
Hejő patak
út
szántó 2,3
vasút
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A tervezett bányatelek területe: 1,194067 km2, 119 ha 4067 m2.
Alaplapja: + 83,0 mBf.
Fedőlapja: + 104,7 mBf.
A kitermelhető ásványvagyon mennyisége: 8 904 213 m3 kavics.
Tervezett maximális termelési kapacitás: 800 000 m3/év (1 500 000 t/év) kavics.
A teljes kitermelhető ásványvagyon lefejtése a fenti volumennel 12 évet vesz igénybe.
Év
2014
2015
2016
2017
2018
2019-2023
2024-2026
Összesen

Tervezett kavics termelés
(Nyékládháza VII. - kavics)
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[em ]
[et]
200
375
400
750
400
750
800
1 500
800
1 500
4 000
7 500
2 304,213
4 320,4
8 904,213
16 695,4

A bányaművelési technológia: Külszíni fejtés, a kavicsos nyersanyag döntően víz alóli kotrással
termelhető ki. A „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű bányatelekről szállítószalagon kerülne át
a termelvény a „Nyékládháza III. – kavics” védőnevű bánya osztályozójára. A feldolgozásosztályozás, valamint a kiszállítás kizárólag a „Nyékládháza III. – kavics” védőnevű
bányatelekről történne a 35 sz. úton, majd az M30 autópályán.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Nyékládháza, Hejőkeresztúr.
A hatásterülettel feltételezetten érintett települések (bányászati tevékenység, szállítás):
Emőd, Ónod, Muhi.
Az eljárás megindításának napja: 2014. február 8.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: három hónap.
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.
Ügyintéző neve: Szabó Alexandra
Elérhetősége (e-mail): alexandra.szabo@emikofe.kvvm.hu
A környezeti hatásvizsgálat megindításának ténye:
A tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló mód. 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) 1. sz.
mellékletének 10. a) pontjába [Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó
üzemet) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] sorolható, ezért környezeti
hatásvizsgálat köteles tevékenység.
A környezeti hatásvizsgálati engedélyezési
lehetőségek az észrevételek megtételére:

eljárás

során

történő

tájékoztatás,

− A Felügyelőség ügyfélkapuján keresztül értesíti a tárgyi hatósági eljárás megindításáról az
eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által
működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket „a közigazgatási hatósági

−
−
−

−
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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) bek. szerint eljárva jelen értesítés elektronikus
úton történő megküldésével. A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet
alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Felügyelőségre
történő benyújtásával igazolhatja.
Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
Közleményt helyez el a R. 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárás
megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő
hirdetőtáblán.
Megküldi a R 8. § (2) bekezdése szerint a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a
tevékenység telepítési helye szerinti település Jegyzője részére, valamint a közleményt a
tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település Jegyzőjének a közlemény
közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételének érdekében.
A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi – Nyékládháza
Városi Önkormányzat Jegyzőjével előzetesen egyeztetett – időpontban és helyszínen
közmeghallgatást tart:
2014. június 17-én (kedd) 1500 órai kezdettel
a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtárban
(3433 Nyékládháza, Kossuth út 56.).

A kérelem, a dokumentáció és kiegészítései megtekinthető a keltezés dátumától 50 napig a
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, 2014/3043.
számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a Felügyelőség hivatalos helyiségében
ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzat Jegyzőjénél. A közzététel és a betekintési
lehetőség időtartama legalább 30 nap.
Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Felügyelőséghez vagy a közmeghallgatás helye
szerint illetékes települési önkormányzat Jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A Felügyelőség az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
−
−

kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
a kérelmet elutasítja.

Miskolc, 2013. május 9.
Bese Barnabás
mb. igazgató megbízásából:

Dudás Attila
mb. osztályvezető

