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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult,  a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá 

tartozó engedélyezési eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/00744/2021. 

Ügy tárgya: „Apc I.-andezit” védnevű bánya létesítésére, bányászati tevékenység végzésére vonatkozó 

környezeti hatásvizsgálati eljárás 

Kérelmező: RIO-Kőbánya Kft. (8000 Székesfehérvár, Zsolnai utca 63.) 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Apc 

A feltételezhetően érintett település: Zagyvaszántó, Petőfibánya, Lőrinci, Hatvan 

A tevékenység előzményei, jellemzői: 

Előzmény:Apc község külterületén a Kopasz-hegy Ny-i oldalában a Versendkő Bányászati Kft. kérelmére a 

Miskolci Bányakapitányság a 375-2/2011. számú határozatával nyílt területen kutatási jogot adományozott a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján. A benyújtott kutatási műszaki üzemi tervet a Miskolci 

Bányakapitányság a 2360-2/2011. számú határozatával 2011. július 11-én hagyta jóvá. A kutatási jog az 

érintett ingatlanok 22 ha 6740 m
2
 nagyságú területén andezit vagyon kutatására biztosított jogot. A MÜT 

jóváhagyó határozatban foglaltaknak megfelelően, a bányavállalkozó a kutatási tevékenység megkezdését 

2011. szeptember 16.-án kelt levélben jelentette be. A Versendkő Bányászati Kft. jogutódja a RIO-Kőbánya 

Kft. (8000 Székesfehérvár, Zsolnai u. 63.). 

A tevékenység célja: 

A területen nem történt meg az összes fellelhető ásványvagyon kitermelése, ezért erre a nyersanyagra 

szeretne a Bányavállalkozó bányatelket alakítani és bányászati tevékenységet folytatni. 

Területigény: 

A bányatelek fektetés során a kutatási terület csak egy részén kívánnak bányatelket fektetni, melynek 

területe: 9 ha 4085 m
2
. A bányatelek Apc 09/2 (legelő) és 015/3 (kivett anyagbánya) hrsz-ú ingatlanokat 

érinti. 

A tevékenység volumene: 350.000 m
3
/év (875.000 t/év) andezit kitermelése 

A tervezett bányatelek: 

Alaplapja: + 167,00 mBf. 

Fedőlapja: + 237,00 mBf. 

Területe: 94 085 m
2
 = 9,4085 ha 

Ásványi nyersanyag: Andezit (1142) 

Főbb technológiai lépések: 

 Feltárás: a felső humuszréteg és a meddő réteg külön-külön való kitermelése, deponálása 

 Fejtés: a kőzetjövesztés robbantással történik 
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 Törés, osztályozás: meghatározott szemcseméret szerint történő válogatás 

 Tájrendezés: A bánya meddő MÜT szerint történő elhelyezése, visszatöltése 

A tervezett bányatelek sarokpontjainak EOV koordinátái: 

Pontszám Y (m) X (m) Z(mBf) 

1 699 040.11 271 007.78 170.00 

2 699 208.90 271 019.16 204.00 

3 699 243.81 271 023.92 208.60 

4 699 265.39 271 024.80 225.80 

5 699 295.81 270 948.97 229.10 

6 699 343.46 270 877.73 232.00 

7 699 361.90 270 867.00 236.00 

8 699 379.20 270 638.29 223.10 

9 699 356.65 270 573.49 213.80 

10 699 243.90 270 598.72 195.00 

11 699 234.52 270 620.33 194.90 

12 699 163.99 270 609.93 183.00 

13 699 147.78 270 806.09 185.50 

14 699 095.76 270 899.20 178.50 

15 699 050.58 270 974.90 170.20 

 

Szállítás: 

A termelésre és kiszállításra mintegy 250 napon keresztül kerül sor egy évben. Évente max.875.000 tonna 

haszonanyagot és 24 tonna teherbírású teherautókat és 12 órás kiszállítást figyelembe véve, óránként 

maximum 12-13 gépkocsifordulóval számolhatunk. A haszonanyag elszállítása Apc területén kívül érinti 

Hatvan, Lőrinci, Petőfibánya és Zagyvaszántó települések ingatlanait is.  

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. február 12. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 105 nap 

 

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 RIO-Kőbánya Kft. (8000 Székesfehérvár, Zsolnai utca 63.) megbízásából eljáró HATÁS-KÖR 2000 

Mérnöki Szolgáltató Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád utca 19.) 2021. február 11-én elektronikus úton érkezett 

iratában, „Apc I.-andezit” védnevű bánya létesítésére, bányászati tevékenység végzésére vonatkozóan 

környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett. 

 

A tervezett tevékenység a Khvr. 3. számú mellékletének 19. pontja [Egyéb bányászat (amennyiben nem 

tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet, méretmegkötés 

nélkül] hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől 

függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 
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A Khvr. 1. § (5) bekezdésében foglaltak szerint „a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság 

– előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó 

olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel”. 

 

Kérelme alapján 2021. február 12-én környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. 

 

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 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/00744/2021. 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 engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. február 17. 

 

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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