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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01657/2022. 

Ügy tárgya: a Petőfibánya, Mulató-hegyen található „Lőrinci II. – riolit” védnevű bányatelek-, és 

kitermelési kapacitásbővítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás 

Kérelmező: Hatás-Kör 2000 Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) 

Engedélyes: RIO-KŐBÁNYA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Zsolnai utca 63.) 

 

A tevékenységgel érintett település: Petőfibánya 

A bővítéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai: Petőfibánya külterület 0206/b, 0208/2 hrsz. 

A tevékenység vélelmezett hatásterülete (feltételesen érintett települések): Lőrinci, Hatvan 

 

Előzmények: 

A „Lőrinci II. – riolit” védnevű bányában történő kőzetkitermelésre vonatkozóan a Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 4416-36/2013. számon 

környezetvédelmi engedélyt adott, amely KTVF:4416-36/2013., KTF:3466-1/2014. és KTF:3466-15/2014. 

számon módosításra került. A bánya 2023. május 31-ig érvényes MÜT határozattal rendelkezik, melyet a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi 

Főosztály Bányászati Osztálya adott ki BO/15/2480-14/2021. számon. 

Az engedély érvényességi ideje: 2023. május 31. 

 

A tervezett tevékenység ismertetése: 

Engedélyes a bányatelket a Petőfibánya külterület 0206/b, 0208/2 helyrajzi számú területekkel kívánja 

bővíteni, melyek összes területe: 7,7544 ha. A kitermelési kapacitást 180 000 t/év mennyiségről 

400 000 t/év (166.000 m
3
/év) mennyiségre tervezi növelni. 

 

A jelenlegi bányatelek adatai: 

nagysága: 6,02 ha  

alaplapja: +140,0 mBf 

fedőlapja: + 189,6 mBf 

Az általa érintett ingatlanok: Petőfibánya 0206, 0207, 0208/1, 0209 hrsz. 
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A kibővített bányatelek adatai: 

területe: 13,7744 ha 

alaplap: + 140,0 mBf  

fedőlap: + 189,58 mBf 

 

A bányaterület sarokponti koordinátái a bővítést követően: 

Töréspont 

száma 

EOV Töréspont 

száma 

EOV 

Y (m) X (m) Y (m) X (m) 

1. 699 327,00 267 020,00 15. 699355,92 267454,81 

2. 699314,77 267022,55 16. 699377,14 267447,95 

3. 699236,1 267053,06 17. 699447,06 267441,37 

4. 699221,77 267079,92 18. 699463,67 267594,62 

5. 699206,02 267118,86 19. 699473,64 267590,75 

6. 699210,51 267181,29 20. 699468,02 267530,98 

7. 699222,6 267460,04 21. 699583,39 267500,37 

8. 699236,17 267464,7 22. 699583,39 267208,06 

9. 699250,99 267473,68 23. 699559,32 267201,59 

10. 699281,17 267471,13 24. 699553,94 267190,83 

11. 699302,72 267462,08 25. 699480,75 267244,69 

12. 699320,94 267463,9 26. 699475,4 267246,84 

13. 699326,84 267456,46 27. 699475 267180 

14. 699345,04 267451,08 28. 699365,7 267011,9 

 

Ásványi vagyon (m
3
): 

Kategória Riolit (1110) Andezit (1142) Riolittufa (1211) 

C2 516 227 643 952 1 113 229 

 

A bővítendő terület termelésbe vonására várhatóan 2022 IV. negyedévében kerül sor. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. július 19. 

Az eljárás ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény (Kvt.) 91. § (1) bekezdése értelmében 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 és az 

ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 (36) 795-148 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A tervezett bányatelek növelés a Khvr. 2.§ (2) abf) pontja, a termelési kapacitás bővítése a 2. § abg) 

pontja alapján jelentős módosításnak minősül, ezért a 3. számú melléklet 130. [Az 1. számú melléklet 1-

31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-

101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa 

szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] pontjába sorolható, amely alapján a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban 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”. 

Kérelmező a Khvr. 6. és 7. számú mellékletében meghatározott tartalommal elkészített hatástanulmány 

benyújtása mellett környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását és az engedély további 10 évre történő 

meghosszabbítását kérte. Kérelme alapján 2022. július 19. napján környezeti hatásvizsgálati eljárás 

indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

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 települések 

jegyzőinek a közleményt. A Khvr. 8 § (2) bekezdése alapján a jegyzők gondoskodnak a közlemény 

haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré 

tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap. 

 

A benyújtott kérelem és a dokumentáció HE/KVO/01657/2022. számon megtekinthetők a 

Környezetvédelmi Hatóság http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, a keltezés dátumától számított 30 

napig. 

 

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 9. § (1) bekezdés alapján a (3) bekezdésre tekintettel az alábbi 

helyszínen és időpontban közmeghallgatást tart: 

 

2022. augusztus 25-én (csütörtök) 11
00

 órai kezdettel, 

 

Petőfibánya Polgármesteri Hivatalának épületében 

(3023 Petőfibánya, Bánya u. 3.). 

 

A kérelmi dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Khvr. 9. § (8) bekezdése értelmében 

Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy a telepítés helye szerint illetékes települési önkormányzat 

(Petőfibánya) jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közmeghallgatás időpontjáig. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben észrevételt kíván tenni, abban szerepeltesse nevét és jelölje 

meg milyen minőségben (mely település lakosaként, szervezet képviselőjeként) teszi fel kérdését. 

Kizárólag az eljárás tárgyát képező üggyel összefüggésben lehet kérdéseket, észrevételek tenni. 

Szükség esetén az érintett hatóságok, szakhatóságok, illetve az Ügyfél is bevonásra kerül. 

 

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: 2022. július 22. 

 

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

3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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