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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya 

alá tartozó engedélyezési eljárásról 

 

Ügy száma: HE/KVO/00853/2020. 

Ügy tárgya: A Nitrokémia Zrt. (Balatonfűzfő) részére a gyöngyösoroszi ércbányászat földalatti térségeinek 

bezárására vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás  

Kérelmező: NITROKÉMIA Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (8184 Balatonfűzfő, Munkás  

tér 2. ) 

Az engedélyezett tevékenységgel és a módosítással érintett település: Mátraszentimre 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Mátraszentimre, 018/7 hrsz. 

 

Rövid ismertető: 

A NITROKÉMIA Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2., a 

továbbiakban: NITROKÉMIA Zrt.) a gyöngyösoroszi ércbányászat földalatti térségeinek bezárására 

vonatkozóan 13599-10/2015. számú környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik, mely engedély 

2020. december 31-ig érvényes. 

A Gyöngyösoroszi Ércbánya végleges bezárásának koncepciója a Mátraszentimrei-telér üregrendszerének 

eltömedékelése azzal a céllal, hogy a szabad ércfelületek lezárásával a szulfidok (elsősorban pirit) 

oxidációjának a lehetősége megszűnjön, illetve a mátraszentimrei térség vízminősége javuljon, ezáltal a 

bányából kifolyó víz minősége is javuljon. 

A tömedékelés előfeltétele a bányaműszaki szempontból szükséges bányatérségek újranyitása. A 

tömedékelést követően a bányavíz szabályozott, akadálytalan külszínre – a Gyöngyösoroszi Bányavíz-

kezelő Üzembe – vezetésének biztosítása érdekében az Altáróban drenázsréteg épült. A vízkezelő üzemből 

a tisztított bányavíz a Toka- patakba kerül bevezetésre. 

Mára a feltárási munkák befejeződtek, azonban a tömedékelési munkák még folyamatban vannak, ezért a 

tevékenység továbbfolytatása okán a NITROKÉMIA Zrt. 2020. július 24-én a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályára elektronikus úton benyújtott 

kérelmében a környezetvédelmi működési engedély 2026. december 31. napjáig történő megadását kérte. 

Fentiekre tekintettel, kérelme alapján 2020. július 25. napján tárgyi tevékenységre vonatkozóan teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. július 25. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 105 nap 
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 (36) 795-153 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A NITROKÉMIA Zrt. 2020. július 24-én benyújtott kérelmében a gyöngyösoroszi ércbányászat földalatti 

térségeinek bezárására vonatkozóan a Khvr. 11. § (3) bekezdésében foglaltak alapján teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, tekintettel arra, hogy a részére kiadott 13599-

10/2015. számú környezetvédelmi működési engedély 2020. december 31-én lejár és a tevékenység 

továbbfolytatása tervezett. 

Kérelme alapján 2020. július 25-én teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

 

A Khvr. 11. §-a szerint: 

„(2)  Az engedély érvényességi idejét a környezetvédelmi hatóság a tevékenység környezeti hatásai, azok 

előreláthatósága, a tevékenység környezetében beálló változások jellege és előreláthatósága alapján, 

valamint a tevékenység telepítéséhez szükséges idő és a tevékenység végzésének tervezett időtartama 

figyelembevételével határozza meg. 

(3) Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet 

továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] 

kell alkalmazni.” 

 

A tárgyi tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 17. b) pontjának [Fémtartalmúérc-bányászat (amennyiben 

nem tartozik az1. számú mellékletbe) b) felhagyása] hatálya alá tartozik. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá 

közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye 

szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző 

gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben 

szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap. 

 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett 

önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/00853/2020. számon.  

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 30 napon 

belül. 

 

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a 

tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi működési engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 
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http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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A közlemény közzétételének időpontja: 2020. július 29. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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