
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399

ÉRTESÍTÉS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,

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

környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárásról

Ügy száma: BO/32/06673/2022. Iktatási száma: BO/32/06673-3/2022.

Kérelmező: SZÁV-I. Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. (Debrecen) 

Ügy tárgya: „Hejőpapi IX. – kavics, homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok” védőnevű bányatelken

végzett  bányászati  tevékenységre  vonatkozó  BO/32/00028-3/2020.  számú

környezetvédelmi engedély módosítása

A  SZÁV-I.  Szállítmányozó  és  Szolgáltató  Kft.  (Debrecen)  BO-08/KT/00092-3/2019.  számon

környezetvédelmi  engedéllyel  rendelkezik  a  „Hejőpapi  IX.  –  kavics,  agyag,  átmeneti  törmelékes

nyersanyagok” védőnevű bányatelken bányászati tevékenység végzéséhez. Az engedély érvényességi

ideje 2034. december 31., az engedélyezett kitermelési kapacitás 1 300 000 m3/év ásványi nyersanyag.

A SZÁV-I.  Szállítmányozó és Szolgáltató  Kft.  (4029 Debrecen,  Szatmár u.  10.)  megbízásából  eljáró

Mendikás  Mérnöki  Környezetvédelmi  Kft.  E-PAPIR-20221103-1319  számú  kérelmében

a „Hejőpapi  IX.  – kavics,  homok, átmeneti  törmelékes nyersanyagok”  védőnevű bányatelken végzett

bányászati  tevékenységre  vonatkozó  BO/32/00028-3/2020.  számú  környezetvédelmi  engedély

módosítására vonatkozóan eljárást kezdeményezett hatóságomnál.

Beadványa alapján 2022. november 4-én környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

A SZÁV-I.  Szállítmányozó és Szolgáltató  Kft.  a jogosultságában lévő „Hejőpapi  IX.  –kavics,  homok,

átmeneti  törmelékes  nyersanyagok”  védnevű  bányatelken  a  környezetvédelmi  hatóság

BO/32/00028-3/2020. (BO-08/KT /01483/2020.) ügyiratszámú határozatával (érvényességi ideje: 2034.

december 31.) kiadott környezetvédelmi engedély csak a Hejőpapi 082/36, 082/12, 078/3, 083, 082/17,

082/14  hrsz.-ú  ingatlanokra  engedélyezi  a  bányászati  tevékenységet.  A  bányászati  tevékenységet  a

kérelmező  a  jövőben  a  „Hejőpapi  IX.  –kavics,  homok,  átmeneti  törmelékes  nyersanyagok”  védnevű

bányatelek teljes területén kívánja végezni.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Hejőpapi

Közvetett  hatásterület  vélelmezett  határa  (feltételezetten  érintett  település):  Emőd,  Igrici,

Hejőszalonta

Az eljárás megindításának napja: 2022. november 4.



Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 60 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Ügyintéző neve: Nagyné Gogolya Renáta

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

A nyilvánosság tájékoztatásának módja:

A környezetvédelmi hatóság a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon és saját honlapján értesítést

tesz közzé a hivatalában folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásról.

A  kérelem  és  a  benyújtott  dokumentáció  megtekinthető a

http://e  miktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html   internetes  oldalon,  BO/32/06673/2022. számon,

illetve  előzetes  telefonos  egyeztetést  követően  a  környezetvédelmi  hatóság  hivatalos  helyiségében

ügyfélfogadási időben. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket

hozhatja:

1. Környezetvédelmi működési engedélyt módosítja.

2. A kérelmet elutasítja.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán 

főispán

nevében és megbízásából:

Dudás Attila

koordináló ügyintéző
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