
 
 

 

email: kelemen@geosafe.hu 
         rozsa@geosafe.hu 

 

telefon: +36/30/219-2514, +36/30/228-5853 
web: www.geosafe.hu 
 

  

 
GeoSafe 
Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. 
4031 Debrecen, Tas utca 18. 
 

 

 

 

 

 

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 

Az Apolló Kft.  által Kál település külterületén  tervezett  

homokbánya  környezetvédelmi engedélyezési eljárásához  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

2017. március  

mailto:kelemen@geosafe.hu
mailto:rozsa@geosafe.hu
http://www.geosafe.hu/


Apolló Kft Kál homokbánya                                                  Összeállította: 

Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció                                      Geosafe Kft  

Közérthető Összefoglaló 

 

 

 

2/6 

1./  Az engedélyes adatai, az engedélyezés indoka 

 

Az engedélykérő azonosító adatai 

 

Megnevezése:         Apolló  Kft. 

Székhelye:               6000 Kecskemét, Tatay u. 1/B. sz. 

Adószáma:              12780280-2-03 

KÜJ szám:              103499464 

Cégjegyzékszám:    03-09-109576 

TEÁOR szám:        5510. Szállodai szolgáltatás  

                               (0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat) 

 

A tevékenység helyének azonosító adatai 

 

A tervezett bánya neve:     Kál – Apolló homokbánya 

Helyrajzi száma:          049/3 hrsz. 

Település azonosító száma:   32179 

KTJ szám:              102672881 

Súlyponti EOV:    Y=743990 m; X=266100 m 

 

 

Heves megyében a közeljövőben tervezett útfejlesztési beruházások, útépítések, valamint az 

egyéb építési tevékenységek nagyobb mennyiségű homok felhasználását igénylik. A tervezett 

bánya közelében fog elhaladni az M 25-ös gyorsforgalmi út, valamint az arra bekötő 251-es 

számú út is, melyek építése 2017-ben várhatóan elindul. 

 

Az Apolló Kft. ezen igények kielégítésére Kál település külterületén kíván homokbányát 

nyitni. A bánya nyitásának tervezésekor fontos szempont volt, hogy a felhasználás 

helyszínéhez minél közelebb üzemeljen, a felhasználás szempontjából megfelelő 

anyagminőséget szolgáltasson, s a megfelelő mennyiség rendelkezésre álljon a tervezett 

üzemelési idő alatt. Az engedélykérő a bányászati tevékenységen túl tervezte az autópálya 

építés során kiszoruló, építéshez fel nem használható földanyag visszatöltését a kitermelt 

homok helyére. Ez a tevékenység a jelenleg hatályos jogszabályok szerint nem veszélyes 

hulladékhasznosítás. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. előírásai szerint a 

jogszabályban felsorolt tevékenységek, így a külszíni bányászat is csak a környezetvédelmi 

hatóság által kiadott engedély birtokában kezdhető meg. 

 

A területen tervezett tevékenység (24,9 ha területű homokbánya nyitása) a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 

(XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 19 pontja értelmében „Egyéb bányászat 

(amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített 

ásványfeldolgozó üzemet” előzetes vizsgálati eljárás köteles volt.  

   

Az Apolló Kft. (6000 Kecskemét, Tatay u. 1/B. sz.) a Geosafe Környezetgazdálkodási 

Mérnöki Iroda Kft-t (4031 Debrecen, Tas u. 18. sz.) bízta meg az előzetes vizsgálati eljárás 

dokumentációjának elkészítésével, az engedélyezési eljárás lefolytatásával.  

http://www.ceginfo.hu/teaorleiras/0812
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A Geosafe Kft. 2016. december 7-én nyújtotta be az Előzetes Vizsgálati Dokumentációt a 

területileg illetékes és hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság, a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya felé. 

 

Az eljárást 2017. január 1-től a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. §. (1) bekezdése 

értelmében a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, mint 

területileg illetékes és hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság folytatta. 

  

A környezetvédelmi hatóság 2017. február 1-én kelt határozatában az egyesített előzetes 

vizsgálati eljárást a HE-02/KVTO/00518-6/2017. számú határozatában lezárta, egyidejűleg 

megállapította, „hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett, Kál 049/3 helyrajzi 

számú ingatlanon tervezett „Kál-Apolló” védőnevű homokbánya létesítéséhez 

környezetvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges”. A 

határozat további megállapítása, hogy a tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási 

tevékenység engedélyezéséhez szintén környezetvédelmi hatásvizsgálat szükséges. 

 

A megbízó arról is döntött, hogy első lépésként csak a bányászati tevékenységre készítteti el a 

hatásvizsgálati dokumentációt, s a föld visszatöltésre, mint nem veszélyes hulladék 

hasznosításra vonatkozó környezeti hatásvizsgálat lefolytatására csak az útépítések 

kivitelezőivel megkötött szerződések birtokában fog sor kerülni. 

 

Jelen környezeti hatásvizsgálati eljárás célja így a homokbánya létesítés, üzemeltetés, 

valamint a bányából történő homok szállítás környezeti hatásainak vizsgálata.  

 

 

 

2./  A bányászattal érintett terület 

 

Átnézeti helyszínrajz: 
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2.1.  A környezethasználó által számba vett változatok 

 

2.1.1. Homokbánya a teljes 049/3 hrsz. ingatlanon 

 

A tervezett bányatelek Kál település lakott területétől keletre, mintegy 1600 méterre 

helyezkedik el. Az M 3-as autópálya nyomvonalától északra 700 méterre található. 

Megközelítése az M 3 autópálya felől a Káli lehajtótól észak-keletre eső földúton, valamint a 

település felől is ugyanezen földúton keresztül lehetséges. 

 

A tervezett bánya területe jelenleg szántóként művelt, a teljes 049/3 helyrajzszámú szántó 

29,9955 hektár területű. A 049/3 helyrajzszámú területből 5-ös minőségű szántó 1,0663 

hektár, 6-os szántó 5,6787 hektár, a 7-es szántó 17,6744 hektár, a 8-as szántó pedig 5,5317 

hektár.  A területen található egy 20-30 évvel ezelőtt illegálisan kitermelt bányagödör, 

melyből 444 m2 ma rétként van nyilvántartva.  

 

Az első vizsgált változat a teljes 29,9955 hektáros igénybevételével számol. A bányászati 

tevékenység szempontjából ez a változat kedvező, mert a teljes terület alatt hasznosítható 

ásványvagyon található és a kitermelhető építési földanyag a térségi beruházásoknál 

felhasználható. Megoldatlan azonban a homok kitermeléshez és a közelben kezdődő útépítési 

munkák kivitelezésénél használt munkagépek tárolása. Erre a tárolási tevékenységre a 

térségben igény jelentkezik. 

 

 

2.1.2. Homokbánya 049/3 helyrajzszámú ingatlan kijelölt részén 

 

Az előzetes vizsgálatban ez a változat lett bemutatva. Ennél a változatnál a teljes 29,9955 

hektáros területből a bányászattal közvetlenül érintett 24,90 hektár. Közel 5 hektár maradna a 

már megjelent és várhatóan még megjelenő egyéb hasznosítási igények kielégítésére. Az 

engedélykérő Apolló  Kft. ezt a változatot preferálja. A teljes hrsz. területből kimaradó terület 

hasznosítását később más módon (telephely, stb.) tervezi. 

 

 

3. A rendelkezésre álló ásványvagyon 

 

A kutatási terület:   24 ha 9000 m2 

A kutatási fedőlap:   122,0 mBf. 

A kutatási alaplap:  110,0 mBf. 

A tervezett alaplap:  115,0 mBf. 

 

A kutatófúrások mélyítése 2017 első félévében fog történni. Az előzetes vizsgálatok szerint a 

területen a humusz vastagság 0-40 cm. A talajvíz szintje 114,4 mBf. 

 

Kitermelhető ásványvagyon: kb. 700 000 m3, a pontos ásványvagyon mennyiség a kutatási 

zárójelentésben kerül meghatározásra. 

 

A homokbánya tervezett napi kitermelése: 

átlagos: 3000 m3/nap, azaz 4800 tonna/nap (1,6 tonna/m3) 

maximális: 8000 m3/nap, azaz 12.800 tonna/nap (1,6 tonna/m3) 
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4. A működés megkezdésének várható időpontja és időtartama 

 

A bányavállalkozó a bánya nyitását 2017 nyarára tervezi. A szükséges bányahatósági, 

környezetvédelmi, földhivatali és egyéb engedélyezési eljárások lefolytatása után kezdhető 

meg a bánya megnyitása, a homok kitermelése.  

A bányavállalkozó a bányát 10 évre kívánja megnyitni. 

 

 

 

5.   Szállítás 

 

A bányatelken belüli szállítást az első kitermelési szakaszban kialakítandó szállítási 

nyomvonalon végzik. A közeljövőben épülő M 25-ös autópálya nyomvonala a bányatelektől 

keletre, 2 kilométerre fog elhaladni, így közforgalmú út igénybevételére ebben az esetben 

nem kerül sor. A bánya dél-keleti sarkától induló földúton a homok az új autópálya 

nyomvonalához szállítható. A bánya körül minden irányban földút vezet, a 046 helyrajzszámú 

út északon, a 050/2 helyrajzszámú délen, míg a 028/2 helyrajzszámú nyugati oldalon vezet el. 

Ezen utakon keresztül a bánya dél-nyugati sarkából induló földúton keresztül, mintegy 2 km 

megtétele után elérhető a település is, a Dózsa György út. Az egyéb építési igények 

kielégítése - mely nagyságrendekkel kevesebb homok kiszállítását igényli - ezen útvonalon 

keresztül biztosítható.  

Az M 25-ös autópálya építésének időszakában a napi kitermelendő és elszállítandó maximális 

mennyiség elérheti a 8.000 m3/nap értéket. Ezek alapján a napi gépkocsifordulók száma (20 

m3/forduló) 400. Az egyéb építések kiszolgálása napi 200-400 m3-rel biztosítható, így ebben 

az esetben a napi gépkocsi fordulók száma maximum: 10-20 . 

 

A szállítójárművek üzemanyagot a közúti töltőállomásoknál tankolnak, kenőanyaggal történő 

feltöltésük, karbantartásuk telephelyen, szervizben történik, a bányaterületen javítást nem 

végeznek. Mozgásképtelenséget okozó hiba esetén a járművet a bányagödörbő1 történt 

kivontatás után telephelyen javítják. A telepen dolgozó egyéb munkagépek üzemanyaggal 

történő feltöltését mobil tartálykocsiból oldják meg. 

 

 

 

6./ A homokbánya környezeti hatásának értékelése 

 

 

6.1. Levegőkörnyezeti érzékenység, értékelés 

 

A környezeti hatások megítélésénél szempont lehet az érintett terület érzékenysége. Az 

érzékenység definiálásánál alapvetően a végső hatásviselő ember és/vagy az életfeltételeket 

biztosító ökoszisztéma szempontjait kell figyelembe venni. 

 

A működésből származó légszennyező hatás a hatásterületen belül az üzemelés 10 éve és a 

rekultiváció ideje alatt érvényesül. A technológia betartása, a portalanítás csökkentése 

minimalizálhatja a levegőterhelést. Az autópálya építésének idején a terhelés a kitermelt 

nagyobb mennyiségű homok miatt nagyobb, mint az egyéb időszakokban. 

A hatás: nem terhelő. 
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6.2. Zajhatás értékelés 

 

A hatásterületen lakó épületek nincsenek, a legközelebbi lakóház távolsága a bánya nyugati 

szélétől 1600 méter. A homokbánya üzemelése lakott területet nem érint. A hatás: nem 

terhelő. 

 

 

 

6.3. Vízvédelmi értékelés 

 

A bánya üzemelése felszíni vizet nem érint. A nyomás viszonyok miatt a rétegvizekre sem 

lesz hatása. 

A felső talajvíz réteg a bányászati tevékenységgel közvetlenül nem érintett. 

A hatás:  semleges. 

 

 

6.4. Talajvédelmi értékelés 

 

Közvetlen hatás: a területen lévő 0-30 cm vastagságú humusz letermelésekor jelentkezik és a 

munkaterületen érvényesül. Rekultiváció során viszont a humuszt visszaterítik, s a terület újra 

szántóként használható lesz. A hatás: semleges. 

 

 

 

6.5. Hulladékgazdálkodási értékelés 

 

A hulladék kezelési előírások betartása mellett a hatás: semleges. 

 

 

 

6.6. Élővilág-védelmi értékelés 

 

A bányaterületen jelenleg védett vagy megőrzésre érdemes növényfaj nem fordul elő. A 

terület nem nevezhető védett állatfaj tartós élőhelyének. 

Hatás: semleges. 

 

 

 

6.7. Táj, település, ember szempontú értékelés 

 

A létesítmény munkahely teremtéssel, kis mértékben értékteremtő hatással van a térségre. 

 

 

 


