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ÉRTESÍTÉS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult

közigazgatási eljárásról

Ügy száma: BO/32/07135/2022. Iktatási száma: BO/32/07135-3/2022.

Kérelmező: BÁNYAKOMPLEX Külszíni  Bányászati,  Tervező és Szolgáltató Kft.  (5700 Gyula,  Kálvin

utca 35/B.)

Ügy tárgya: „Hernádvécse II. – homok, homokos kavics, kevert ásványi nyersanyag II.” védőnevű bánya

környezetvédelmi felülvizsgálata.

A  BÁNYAKOMPLEX Külszíni  Bányászati,  Tervező  és  Szolgáltató  Kft. a  „Hernádvécse  II.  –  homok,

homokos  kavics,  kevert  ásványi  nyersanyag  II.” védőnevű  bánya  üzemeltetésére  vonatkozóan

környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2022. december 31-ig érvényes. 

A  környezethasználó  az  engedély  megújítására  (meghosszabbítására)  irányuló  környezetvédelmi

felülvizsgálati eljárást kezdeményezett. 

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, a bányászati tevékenységet a kérelmező lefektetett

bányatelken, a korábban engedélyezett technológiával tervezi végezni. 

A  benyújtott  kérelem  alapján  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati

engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  11.  §  (3)  bekezdése  szerinti

felülvizsgálati eljárás indult.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Hernádvécse

Közvetett hatásterület vélelmezett határa (érintett település): - 

Az eljárás megindításának napja: 2022. november 25.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 105 nap

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.).

Ügyintéző neve: Gelencsér Kovács Ivett

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

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során 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.
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A  kérelem  és  a  dokumentáció  megtekinthetőek a  keltezés  dátumától  30  napig  a

http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO/32/7135/2022. számon. 

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

hozhatja:

1. Kiadja a környezetvédelmi működési 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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