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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/02564/2021. 

Ügy tárgya: a „Petőfibánya I.-homok” védnevű bánya üzemeltetésére vonatkozó BO/16/8543-38/2016. 

számú környezetvédelmi engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljeskörű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

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

Az engedélyezett tevékenységgel és a módosítással érintett település: Petőfibánya 

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai: Petőfibánya 0216. hrsz. 

 

Előzmények: 

A RIO Kőbánya Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) a „Petőfibánya I.-homok” védnevű bánya területén 

végzett homokbányászati tevékenységére vonatkozóan az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által BO/16/8543-38/2016. számon kiadott környezetvédelmi 

engedéllyel rendelkezik, mely engedély érvényessége 2021. szeptember 30. napján lejár. 

Engedélyes meghatalmazottja 2021. június 7-én a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton 

benyújtott kérelmében a környezetvédelmi engedély meghosszabbítását kérte. 

 

A tevékenység ismertetése: 

A bányatelek: 

Alaplapja: + 117,5 mBf. 

Fedőlapja: + 181,0 mBf. 

Területe: 0,11788 km
2
 = 11,788 ha 

A bányatelekkel érintett terület Petőfibánya külterület 0216. hrsz-ú kivett meddőhányó művelési ágú,  

21.5402 ha térmértékű és 0 AK értékű földrészlet. A bányatelek teljes egészében annak belsejében 

helyezkedik el. 

A bányatelek sarokpontjainak EOV koordinátái: 

Töréspont Y (m) X (m) Z (mBf) 

1. 699 042,00 267 095,00 128,20 

2. 699 190,00 267 067,00 133,80 

3. 699 303,00 267 024,00 147,00 
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Töréspont Y (m) X (m) Z (mBf) 

4. 699 284,00 266 952,00 146,20 

5. 699 626,00 266 790,00 180,00 

6. 699 567,00 266 660,00 166,60 

7. 699 065,62 266 895,14 135,00 

8. 699 054,60 266 901,95 130,80 

9. 698 954,00 266 953,00 128,50 

10. 698 929,00 267 007,00 128,10 

11. 698 975,00 267 082,00 127,50 

 

A terület ásványvagyona a 2021. január 1-ei ásványvagyon mérleg (m
3
) szerint a következő: 

Minősítési és ismeretességi megosztás Ásványvagyon mennyiség (m
3
) 

Földtani vagyon Kimutatott (C1) 581 192 

Pillérben véglegesen lekötött 
műrevaló vagyon 

Kimutatott (C1) 63 653 

Kitermelhető vagyon Kimutatott (C1) 517 539 

 

Haszonanyag jövesztés: 

A humuszos feltalaj alatt már a homok található, tehát földtani értelemben az ásványi nyersanyagnak 

nincsen fedője. A fedőanyagot tolólapos erőgéppel a fejtési terület két szélére tolják és a védősávban töltést 

építenek belőle. Nagyobb vastagság esetén teherautókkal szállítják a védősáv területére. A haszonanyagot 

szintes szeletosztással termelik ki, É-D-i irányú homlokkal K-i irányba haladóan. 

 

A termelés általában napi 12 órában történik (nyári-tavaszi időszakban 6:00 – 18:00, télen 7:00 – 15:30 

között). A bányában idényjellegű szüneteltetést a téli időszakban tartják: hozzávetőleg december 15. és 

január 15. között. 

 

Éves szinten 540.000 tonna (300.000 m
3
) ásványi nyersanyag kitermelését tervezi az Engedélyes, az 

engedélyezetthez képest változatlan kapacitással és technológiai feltételekkel. 

 

Szállítási feltételek: 

A termelvény szállítása a bányakijárattól a bányaudvar D-i részén történik. Ez a földút párhuzamosan 

haladva a Zagyva folyóval, csatlakozik a 2401. számú úthoz, melyen tovább történik a szállítás a 24102. 

számú bekötő és a 21 számú főúton keresztül az M3-as autópályára. A szállítási útvonal így lakott területet 

nem érint, mivel kikerüli Lőrincit. 

 

A termelésre és kiszállításra mintegy 250 napon keresztül kerül sor egy évben. Évente maximum 540.000 

tonna haszonanyag termelést és 24 tonna teherbírású teherautókat figyelembe véve, óránként maximum 8 

gépkocsiforduló. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. június 8. 
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Az eljárás ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 

(a továbbiakban: Kvt.) 91. § (1) bekezdése alapján 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: Tajtiné Türk Ágnes 

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

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Kérelmező meghatalmazottja (Hatás-Kör 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt.; 3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) 

elektronikus úton benyújtott kérelmében a környezetvédelmi engedély meghosszabbítását kérte. 

A létesítmény a Khvr. 3. számú mellékletének 19. [Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az1. számú 

mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet, méretmegkötés nélkül] pontjába 

tartozik. 

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 fentiek alapján 2021. június 8-án teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati 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. 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 és a dokumentáció HE/KVO/01856/2021. számon megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóság 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a keltezés dátumától számított 30 napig. 

 

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

Hatósághoz, vagy az illetékes települési önkormányzat (Mátraszentimre) jegyzőjéhez írásban lehet 

benyújtani, a közhírré tételt követő 30 napon belül. 

 

mailto:tajtine.turk.agnes@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 működési engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. június 15. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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