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KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,

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

környezeti hatásvizsgálati eljárásról

Ügy száma: BO/32/07081/2022. Iktatási száma: BO/32/07081-5/2022.

Kérelmező: SZIGETKAVICS Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.)

Ügy tárgya: „Hejőszalonta III.- homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok” tervezett bányatelek 

Kérelmező Hejőszalonta község belterületétől DNy-i irányban egy 220 hektár és 1732 m2 össznagyságú,

71  törésponttal  lehatárolható  bányatelek  fektetését  kezdeményezte  (bányatelek  alaplap:  +70,3  mBf;

bányatelek fedőlap: + 103,0 mBf). 

A bányatelek ásványi vagyona: kavicsos homok, homok, agyagos törmelék, mennyisége: 35.380.007 m3 

Éves termelés: 500.000 m3/év (kb. 1.000.000 t/év). A bánya élettartama maximális termeléssel: kb.70 év.

Termelés 2023-2032 között a Hejőszalonta 070/5 f és g helyrajzi számú területeken tervezett. Ezzel egy

32 hektár nagyságú tó alakul ki a területen. 

A bányaüzem helyhez kötött  létesítményei (bányatelken kívül:  Hejőszalonta 076/2 hrsz.):  anyagkiadó

konténer, szociális konténer, hídmérleg, osztályozó.
Alkalmazott technológia: sekély mélységű külfejtés; haladó rézsűfalas művelés, víz alóli kotrás. 

Jövesztés: mélyásós szerelékű hidraulikus, vonóvedres kotróval. 

A művelés folyamán három szintet (egy letakarító – és két termelő: egy száraz kavicsszelet lefejtés szint

és egy vízszint alatti kavicsszelet lefejtés szint) terveznek. 

A bányatelken kívül (Hejőszalonta 076/2 hrsz.) létesülő fix telepítésű osztályozón 0–4, 4–8, 8–16 és 16–

32 mm-es frakciók előállítása tervezett.

Az osztályozás során egyidejűleg a kitermelt anyag mosás vízigényét a bányatóból biztosítják. 

A 0,063 mm-nél kisebb (homok, iszap és agyag szemcsék keveréke) frakció zagyvezetéken keresztül a

bányató már kitermelt részébe kerül, ahol a szilárd részecskék kiülepednek, a technológiai víz a tóba

kerül visszavezetésre. 

A termelés szempontjából meddőnek minősülő, a haszonanyag fedőjéből letakarított vegyes bányakőzet

vagy  rekultivációs  tevékenységre  kerül  ideiglenes  depóniákba  helyezve  a  felhasználásig,  vagy

értékesítik közlekedésépítési anyagként.

A termelvény a Hejőszalonta 075 és 077 hrsz.-ú úton, majd a 3307 sz. úton, majd azon haladva 6 km

megtétele után rátérnek az M3-as autópályára. 

A termelvényt nem a bányavállalkozó szállítja.

A termelés napi 3 x 8 órában tervezett,  három műszakban, a művelés idényjellegű szüneteltetésére

december 15. és január 15. között kerülhet sor. 

A maximális termelés esetén a szállításból eredő forgalom 10 gépkocsi forduló óránként.

A tevékenység felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 2 db monitoring

kút kialakítása tervezett, és 1 ha szabad vízfelület fölött kihelyezésre kerül egy beszintezett lapvízmérce. 
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Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település):   Hejőszalonta

Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település): Hejőpapi

Az eljárás megindításának napja:                                                 2022. november 24.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, továbbá az igazgatási szünet időtartama

(2022. december 22. – 2023. január 6.) (Korm. rendelet 1. § (2) bek.)

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 105 nap

Ügyintéző neve: Gelencsér Kovács Ivett

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

A környezeti hatásvizsgálat megindításának ténye:

A SZIGETKAVICS Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) megbízásából eljáró Hatás-Kör 2000 Bt.

(3528 Miskolc, Lajos Árpád utca 19.) EPAPIR-20221124-6519 és EPAPIR-20221124-6593. számokon

környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a hatósághoz a „Hejőszalonta

III.-  homok,  átmeneti  törmelékes  nyersanyagok”  védnevű  tervezett  bányatelek  környezeti

hatásvizsgálatára vonatkozóan.

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

2. a Rend. 8.  § (2)  bekezdése figyelembevételével  a tevékenység telepítési  helye szerinti  település

jegyzőjének (Hejőszalonta), valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének (Hejőpapi) - az

elektronikus  úton  közzétett  kérelem  és  mellékletek  elérési  helyének  megadásával  -  megküldi  a

közleményt, a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele

érdekében.

3. A kérelem, a dokumentáció megtekinthető a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes

oldalon, BO/32/7081  /2022.   számon. A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 30

nap.  A Rend. 9. § (8) bekezdése szerint  a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan

észrevételeket  a  közmeghallgatás  időpontjáig  a környezetvédelmi  hatósághoz vagy  a

közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat  Jegyzőjéhez (Hejőszalonta) lehet

benyújtani.

4. A Rend. 9. § (1) bekezdése alapján –  Hejőszalonta Község Önkormányzat  Jegyzőjével előzetesen

egyeztetett módon - közmeghallgatás került kitűzésre az alábbi helyen és időpontban: 

2023. február 15. (szerda) 1400 óra

Hejőszalonta Község Önkormányzati Hivatal 

Házasságkötő terem

(3595 Hejőszalonta, Rákóczi Ferenc u. 6.)

A Rend.  9.  § (9)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közmeghallgatásról  készült  jegyzőkönyv

megtekinthető  lesz  a  környezetvédelmi  hatóság  http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html

internetes oldalán BO/32/7081/2022  . számon Közmeghallgatás jegyzőkönyve   megnevezés alatt.
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A környezetvédelmi hatóság a Rend. 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a környezeti

hatások  értékelése  szempontjából  lényeges  észrevételeket  a  szakhatóság  bevonásával  érdemben

megvizsgálja.

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

döntéseket hozhatja:

1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt. 

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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