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KÖZLEMÉNY 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult, 

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

környezeti hatásvizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma: BO-08/KT/9776/2018. 

Kérelmező: Borsod Dolomit Kft. (3768 Becskeháza 033/4 hrsz.) 

Ügy tárgya: „Tornanádaska I.- mészkő” védőnevű bánya időszaki termelési korlátozásának feloldására 

és kapacitásbővítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás. 

 

A Tornanádaska 02, 08/13, és 068 hrsz-ú ingatlanokat érintő, 4 ha 5847 m
2
 területű bányatelken lévő 

mészkőbányászati tevékenység kérelmezett termelési kapacitása 90 000 tonna/év.  

Alkalmazott technológia: 

1. Letakarítás: kézzel és kotróval. 

2. Mészkő jövesztés rakodás:nagyátmérőjű, fúrólyukas sorozatrobbantással. A túlméretes (50 cm 

élhosszúságot meghaladó) darabokat hidraulikus bontókalapáccsal aprítják.  

3. A robbantott termék osztályozásra, majd deponálásra és/vagy kiszállításra kerül.  

Termelés 250 munkanap/év, egy műszakban, 7
00

 - 15
00

 óra között, termelvény- kiszállítás: 04:00-16:30 

között tervezett. Várható forgalom mértéke: legfeljebb 40 elhaladás naponta 20 tonnás 

tehergépjárművekkel. A termelvény kiszállítása a Tornanádaska 06 hrsz-ú területen tervezett. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Tornanádaska 

A dokumentáció országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás meglétét nem prognosztizálta. 

Az eljárás megindításának napja: 2018. szeptember 11. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 2018. december 24. (105 nap) 

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: 

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, 

- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának 

nincs helye. 

Ügyintéző neve: Hubai-Máté Csilla 

Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu  

 

A környezeti hatásvizsgálat megindításának ténye: 

 

A bányára vonatkozó 7792-40/2010. számú környezetvédelmi engedély 2023. december 31-ig érvényes 

és a tevékenység végzését 65000 tonna/év mészkőtermelvény és 21 920 t/év zúzottkő őrlemény 
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engedélyezett előállítására jogosítja. Az engedélyes a tevékenységet a jelenleg engedélyezett évi 164 

nap (hétköznap, 8 órás műszak) helyett évi 250 napon tervezi végezni, mely a napi kapacitás 

növelésével nem jár.  

A kérelmező a „Tornanádaska I. –mészkő” védőnevű bánya kapacitásbővítését tervezi, mely a Rend.  

3. számú melléklet 19. pontja (Egyéb bányászat ..) figyelembevételével a 3. számú melléket 

130.pontjába (… a 3. számú melléklet 1–75., … pontjában felsorolt tevékenység … 2. § (2) bekezdés a) 

pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, …) alá tartozik, és a környezetvédelmi hatóság előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.  

A kérelem alapján 2018. szeptember 11. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a 

Környezetvédelmi Hatóság: 

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

megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, 

honlapján, illetve a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. 

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

telepítési helye szerinti települések, valamint a feltételezetten érintett település jegyzője 

(Tornanádaska) részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közzétételének érdekében. 

3. A Rend. 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi, előzetesen egyeztetett – időpontban és helyszínen 

közmeghallgatást tart: 

2018. november 21-én (szerda) 14
00

 órai kezdettel 

az IOKK Épületében  

(3767 Tornanádaska Kossuth Lajos út 50.) 

 

A kérelem, a dokumentáció megtekinthetőek a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html 

internetes oldalon, BO-08/KT/9776/2018. számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a 

környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett 

önkormányzat 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 Miskolci Járási Hivatala az eljárást lezáró 

határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt.  

2. A kérelmet elutasítja. 

 

Miskolc, 2018. október 12. 

Dr. Stiber Vivien 

járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 Dudás Attila 

 koordináló ügyintéző 

http://www.magyarorszag.hu/

