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KÖZLEMÉNY 

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 

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/00183/2023. 

Ügy tárgya: az Apc 015/3 hrsz.-ú ingatlan területén tervezett bányatelek megállapítására, bányászati 

tevékenység végzésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás 

Kérelmező: Aquatic-Low Kft. (1146 Budapest, Cházár András utca 2. c. ép. 8. em. 3(803) 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Apc 

A feltételezhetően érintett település: Zagyvaszántó, Petőfibánya, Lőrinci 

A tevékenység előzményei, jellemzői: 

Előzmény: 

Az Apc 015/3 hrsz.-ú ingatlan egy részén fekszik az „Apc II. – andezit” védnevű bányatelek. Az ingatlan 

területére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály BO/16/5-22/2016 számú határozatával az ingatlan területén a bányászati 

tevékenységet engedélyezte. A területen felhalmozott meddőkőzet letermelését követően felszínre került a 

jó minőségű andezit. A területen korábban már kőbánya működött. A kitermelés elérte az ingatlan terület 

határát. 

A tevékenység célja: 

A Bányavállalkozó az Apc 015/3 hrsz.-ú ingatlanon bányatelket kíván kialakítani és bányászati 

tevékenységet folytatni. 

A területen a bányászati tevékenységet nem kezdték meg. A tevékenység megkezdésének várható 

időpontja 2023 III. negyedév. 

Területigény: 

A bányatelek területe Apc község külterületén a 2403 sz. országút K-i oldalán 700 m távolságra fekszik. A 

bányatelek területe: 6 ha 4000 m
2
. A bányatelek az Apc 015/3 (kivett anyagbánya) hrsz.-ú ingatlant érinti. 

A tervezett kitermelés volumene: 350.000 m
3
/év ásványi nyersanyag (1400 m

3
/nap) 

A bányaüzem munkarendje: A bányában a munkarend az üzemidőszakon belül heti öt napos, hétfőtől 

péntekig terjed. A tevékenységet 6 órától 20 óráig napi 14 órában végzik. Hétvégén szombat, vasárnap és 

munkaszüneti napokon a bányában a termelés szünetel. 

A tervezett bányatelek: 

Alaplapja: + 167,0 mBf. 

Fedőlapja: + 262,5 mBf. 

Területe: 64 000 m
2
 = 6,4000 ha 

Ásványi nyersanyag: Andezit (1142) 
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Főbb technológiai lépések: 

 LETAKARÍTÁS: A fedőréteg eltávolítása, hogy a hasznos anyag felülete művelésre alkalmas 

legyen, és a fedőréteg ne szennyezze a hasznos kőzetet. 

 JÖVESZTÉS: A nyersanyag (faltól elválasztása) jövesztése feldolgozásra alkalmas állapotba 

hozása. (kőzetrobbantásos, gépi) 

 FELDOLGOZÁS: A lerobbantott kőzetet mobil lánctalpas törő berendezéssel aprítják és mobil 

lánctalpas osztályozó berendezéssel szemcseméret szerint osztályozzák. 

 RAKODÁS: A rövid távú szállítás homlokrakodóval történik, max. szállítási távolság 150 m. 

 SZÁLLÍTÁS: Az értékesítésre kerülő termelvény kiszállítása a vevő által biztosított 

tehergépjárművekkel történik. 

 MEDDŐANYAG ELHELYEZÉS: A meddőkőzetet a tájrendezés során felhasználják, a kitermelés 

helyére visszatöltik. 

 TÁJRENDEZÉS: A termelési tevékenység közben és végén a bánya a tájrendezési előterv alapján 

kerül rekultiválásra. Újrahasznosítási cél: füvesítésre és fásításra alkalmas terület kialakítása. 

A tervezett bányatelek sarokpontjainak EOV koordinátái: 

Pontszám Y (m) X (m) Z(mBf) 

1 699 361.90  270 867.00 236.0 

2 699 386.03  270 874.00  240.6 

3 699 385.51  270 909.29  241.9 

4 699 375.72  270 923.76  244.0 

5 699 380.24  270 942.05  243.6 

6 699 372.29  270 998.78  244.2 

7 699 416.21  271 051.77  235.7 

8 699 455.84  271 059.86  233.0 

9 699 520.26  271 119.23  225.1 

10 699 591.95  271 098.85  235.9 

11 699 587.25  271 043.24  246.6 

12 699 516.83  270 957.47  258.7 

13 699 528.69  270 950.27  262.5 

14 699 528.40  270 874.69  266.9 

15 699 517.63  270 814.87  264.8 

16 699 522.90  270 782.26  263.1 

17 699 512.91  270 770.83  260.1 

18 699 522.29  270 725.11  256.9 

19 699 379.19  270 638.43  223.1 

 

Szállítás: 

A tervezett kitermelés volumene: 350 000 m
3
 ásványi nyersanyag, évi 250 munkanappal számolva ez napi 

1400 m
3 

kitermelést jelent. A napi maximális kiszállítás mennyisége figyelembe véve az andezit fajsúlyát 

(2,5 t/m
3
) 3500 t. A bányászati tevékenység folyamatos, a tevékenység szüneteltetését nem tervezik. 

A kiszállítás útvonala: Apc: 022 – 030/4 – 028; Zagyvaszántó: 0106 – 0103; Petőfibánya: 0111 – 2402 

számú országút – Temető utca; Lőrinci: 095/b – 0336; Petőfibánya 0313/b – 2401 számú országút – 24102 

számú országút – 21 számú gyorsforgalmi út.  

A kiszállítóút teljes hossza a 21 számú gyorsforgalmi útig: 15 km. 
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Az eljárás megindításának napja: 2023. január 17. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 105 nap 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének 

időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Kis Andrea 

Elérhetősége (e-mail, telefon): kis.andrea@heves.gov.hu, +36 (36) 795-147 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A HÓDÚT Freeway Aszfaltkeverék Gyártó és Építő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) megbízásából 

eljáró Aquatic-Low Kft. (1146 Budapest, Cházár András u. 2/C 803.) 2023. január 17-én elektronikus úton 

érkezett iratában, az Apc 015/3 hrsz.-ú ingatlan területén tervezett bányatelek megállapítására, 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. 

 

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 2023. január 17-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, illetve a feltételesen érintett jegyzőnek a közleményt. 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/00183/2023. 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. 

 

mailto:kis.andrea@heves.gov.hu
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 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: 2023. január 24. 

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 

utasítás rendelkezésein alapul. 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

Ignácz Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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