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

Ügy száma: BO/16/9108/2016.
Kérelmező: „Perlit-92” Bányászati és Feldolgozó Kft. (3994 Pálháza, Ipartelep út 22-24.)
Ügy tárgya: A „Perlit-92” Bányászati és Feldolgozó Kft. (Pálháza) által üzemeltetett „Pálháza I. – perlit,
riolittufa” védőnevű bányatelek területén bányászati tevékenység folytatására vonatkozó
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás.
A környezetvédelmi felülvizsgálat megindításának ténye:
A K.B.F. 2613/1968. számú határozatban megállapított és 445/1981. számú határozattal módosított
„Pálháza I. – perlit” védőnevű bányatelket a Miskolci Bányakapitányság 2367/4/2008. számú
határozatában „Pálháza I. – perlit, riolittufa” védőnévre módosította, valamint a bányatelek korábbiakban
perlit ásványvagyonként nyilvántartott ásványvagyona egy részét átminősítette 5900 nyersanyagkódú
riolittufa nyersanyagra, és ezzel összefüggésben a bányavállalkozó bányászati jogát kiterjesztette
riolittufa nyersanyagra is.
A környezetvédelmi hatóság jogelődje, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség 4744-1/2007. számon a Perlit-92 Bányászati és Feldolgozó Kft. (3994 Pálháza,
Ipartelep út 22-24.) részére a „Pálháza I. – perlit” védőnevű bánya üzemeléséhez környezetvédelmi
működési engedélyt adott, mely 2016. december 31-ig érvényes. Az engedélyben foglaltak alapján a
3

maximális éves kitermelhető nyersanyag (perlit és cementipari perlit) mennyiség 100 000 m /év.
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A „Pálháza I. – perlit, riolittufa” védőnevű bánya kiterjedése 611 010 m (61,101 ha), ennélfogva a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 10. a) pontjába [Egyéb bányászat (kivéve az önállóan
létesített ásványfeldolgozó üzemet) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] sorolható.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése értelmében az engedély érvényességi idejének
lejártakor,

amennyiben

a

környezethasználó

a

tevékenységét

továbbra

is

folytatni

kívánja,

környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni.
A „Perlit-92” Bányászati és Feldolgozó Kft. (3994 Pálháza, Ipartelep út 22-24.) megbízásából eljáró
HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) 2016. május 18-án
benyújtott kérelmében a „Pálháza I. – perlit” védőnevű bányaüzem működésére vonatkozóan a
314/2005. (XII. 25.) Korm. Rend. 11. § (3) bekezdésben foglaltak alapján környezetvédelmi felülvizsgálati
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eljárást kezdeményezett. Kérelméhez csatolta az általa készített, 2016. április havi keltezésű
felülvizsgálati dokumentációt négy nyomtatott példányban és egy példány elektronikus adathordozón.
A tervezett kitermeléssel érintett bányatelek:
Védőneve: „Pálháza I. – perlit, riolittufa”
Területe: 61,101 ha
Fedőlapja: + 329,00 mBf
Alaplapja: + 145,00 mBf
A bányatelekkel érintett ingatlanok:
Település

Helyrajzi szám

Művelési ág

Pálháza

032/7

legelő

032/8

legelő

033/3

meddőhányó

033/4

erdő

034/1

telephely

034/2

anyagbánya

035

közút

037/1

erdő

038/2

rét

038/3

erdő

038/4

üzem

038/5

erdő

039/3

patak

039/4

erdő

040/1 a

erdő

040/1 b

legelő

040/1 c

meddőhányó

2016-2026 években a Pálháza 034/2 helyrajzi számú, anyagbánya művelési ágú területen lesz
kitermelés, a Pálháza 033/3 helyrajzi számú, meddőhányó művelési ágú ingatlanon csak meddő
elhelyezésre fog sor kerülni.
A bányatelken tervezett kitermelés: szintosztásos, robbantásos szelektív külfejtéses bányászat.
A tervezett kitermelés maximális kapacitása:
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-

perlit: 60 000 m /év (128 340 tonna/év)

-

riolittufa: 40 000 m /év (80 000 tonna/év)

-

összesen: 100 000 m /év (208 340 tonna/év)
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Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Pálháza
A tevékenység hatásterületével feltételezetten érintett települések:
Bózsva, Kishuta, Kovácsvágás, Füzérradvány, Nagyhuta
Az eljárás megindításának napja: 2016. május 18.

3

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: 70 nap
Ügyintéző neve: Szabó Alexandra
Elérhetősége (e-mail): alexandra.szabo@emikofe.kvvm.hu

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/16/9108/2016.
számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos
helyiségében ügyfélfogadási időben.
Miskolc, 2016. június 21.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

