KÖZLEMÉNY
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult
környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról

Ügy száma: BO/16/258/2016. (20276/2015.)
Kérelmező: SZÁV-I. Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. (4029 Debrecen, Szatmár u. 10.)
Ügy tárgya: A „Hejőpapi IX. – kavics, homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok” védőnevű bányatelek
területén tervezett bányászati tevékenység környezetvédelmi engedélyezésére, illetve a
„Hejőpapi V. – kavics, agyag” védőnevű bányatelken bányászati tevékenység végzésére
kiadott 937-19/2009. számú környezetvédelmi működési engedély módosítására irányuló
eljárás.
A tervezett tevékenységgel érintett bányatelek:
„Hejőpapi IX. – kavics, homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok”
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A bányatelek területe: 164 ha 9 109 m (1,649109 km )
Fedőlapja: + 107,00 mBf.
Alaplapja: + 67,00 mBf.
A bányatelekkel érintett ingatlanok:
Hejőpapi 078/1 hrsz. (szántó, anyagbánya); 078/2 hrsz. (szántó); 080/2 hrsz. (út); 082/13 hrsz. (szántó);
082/14 hrsz. (anyagbánya); 082/17 hrsz. (anyagbánya); 082/18 hrsz. (anyagbánya); 082/35 hrsz.
(anyagbánya); 082/42 hrsz. (szántó); 082/36 hrsz. (anyagbánya); 080/1 hrsz. (út); 082/12 hrsz. (szántó);
083 hrsz. (út).
Az ásványi nyersanyag kitermelési módja: külfejtés
A tervezett kitermelés maximális kapacitása:
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-

kavics: 450 000 m /év, ebből osztályozott 80 000 m /év

-

homok: 40 000 m /év

-

agyagos meddő: 10 000 m /év

-

összesen: 500 000 m /év
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Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Hejőpapi.
A tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett települések: Emőd, Hejőszalonta.
Az eljárás megindításának napja: 2015. november 13.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
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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.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 3 hónap
Ügyintéző neve: Szabó Alexandra
Elérhetősége (e-mail): alexandra.szabo@emikofe.kvvm.hu
A környezetvédelmi felülvizsgálat megindításának ténye:
A

„Hejőpapi

IX.

–

átmeneti

törmelékes

nyersanyagok”

védőnevű

bányatelket

a

Miskolci

Bányakapitányság 2014. január 29-én kelt MBK 3257-4/2013. számú határozatával állapította meg a
megosztással

megszűnt

„Hejőpapi

II.

–

kavics,

homok”

védőnevű

bányából

kialakított

„Hejőpapi VI. – kavics, homok”, „Hejőpapi VII. – kavics”, és „Hejőpapi VIII. – kavics, homok” bányák
valamint a „Hejőpapi V. – kavics, agyag” védőnevű bányatelek összevonásával. Az összevonásra a
Rozsályi Kavicsbánya Kft. (4025 Debrecen, Hatvan u. 58.) felszámolása következében került sor.
Az egyesített bányatelek jogosítottja a SZÁV-I. Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. (4029 Debrecen,
Szatmár u. 10.).
A környezetvédelmi hatóság jogelődje, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség a Rozsályi Kavicsbánya Kft. (4025 Debrecen, Hatvan u. 58.; KÜJ: 100 715 103)
részére 6590-10/2006. számon környezetvédelmi működési engedélyt adott a „Hejőpapi II. – kavics,
homok” védőnevű bányatelken (KTJ: 100 759 832) lévő bánya üzemeltetéséhez. Az engedélyezett éves
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maximális kitermelési mennyiség 350 000 m /év, az engedély érvényességi ideje 2016. december 31.
Továbbá az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a
SZÁV I. Kft. (4029 Debrecen, Szatmár u. 10.; KÜJ: 100392801) részére a „Hejőpapi V. – kavics, agyag”
(KTJ:101653186) védőnevű bányatelken bányászati tevékenység végzésére 937-19/2009. számon adott
környezetvédelmi működési engedélyt, mely 2023. december 31-ig érvényes. Az engedélyezett
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kitermelési mennyiség 540 000 tonna/év (azaz 300 000 m /év).
A SZÁV-I. Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. (4029 Debrecen, Szatmár u. 10.) megbízásából eljáró
Három Kör DELTA Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Földes F. u. 6.) 2015. november 13-án
benyújtott 62-4/2015. számú iratában a „Hejőpapi II. – kavics, homok” védőnevű bánya 6590-10/2006.
számú környezetvédelmi működési engedélyének saját nevére történő átírását, valamint a „Hejőpapi IX.
– átmeneti törmelékes nyersanyagok” védőnevű bánya működési engedélyének kiadását kérelmezte.
Kérelméhez csatolta az általa készített, 2015. november havi keltezésű felülvizsgálati dokumentációt egy
nyomtatott példányban.
A bányaüzemben tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 10. a) pontja

3

[Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) 25 ha területnagyságtól
külszíni bányászat esetében] hatálya alá tartozik.
Tekintettel arra, hogy a „Hejőpapi IX. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védőnevű bánya területén a
korábbiakban is bányászati tevékenység folyt az azóta megosztással megszüntetett „Hejőpapi II. –
kavics, homok” bányatelek területén lévő bányaüzem környezetvédelmi működési engedélye, és a
„Hejőpapi V. – kavics, agyag” védőnevű bányatelkeken üzemelő bánya környezetvédelmi működési
engedélye alapján, a tervezett tevékenység nem minősül új tevékenységnek.
Továbbá mivel a bányatelkek összevonásakor a „Hejőpapi V. – kavics, agyag” védőnevű bánya
érvényes környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezett, jelen eljárás a „Hejőpapi V. – kavics,
agyag” védőnevű bányatelken bányászati tevékenység végzésére kiadott 937-19/2009. számú,
2023. december 31-ig érvényes környezetvédelmi működési engedély módosítására, illetve a „Hejőpapi
IX. – kavics, agyag, átmeneti törmelékes nyersanyagok” védőnevű bánya területén bányászati
tevékenység végzésének környezetvédelmi engedélyezésére irányul.
A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának módja:
A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
mód. 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva értesíti
ügyfélkapuján keresztül a tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban fellelhető társadalmi
szervezeteket a 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 környezetvédelmi hatóságra történő benyújtásával igazolhatja.
Fentieken

túlmenően

a

www.hirdetmeny.magyarorszag.hu

honlapon

és

saját

honlapján

a

környezetvédelmi hatóság értesítést tesz közzé.
A kérelem, a dokumentáció és kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától 30 napig a
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO/16/258/2016.
(2015/20276.) számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság
hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben.
Miskolc, 2016. február 17.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

