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KÖZLEMÉNY 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-

tálya (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhato-

sag.hu, a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. § (6) bek. alapján ezen közlemény útján értesíti a 

nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon az Uszka-Kavicsbánya Bányászati Kft. (4952 

Uszka, Kavicsbánya 07/2 hrsz.) meghatalmazásából eljáró MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi 

Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult. 
 

A kérelem tárgya: az „Uszka I.-kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenységre 

kiadott környezetvédelmi működési engedély módosítása  

Iktatási szám: 1066/2015 

Az eljárás megindításának napja: 2015. október 16. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2015. október 26. 

A kérelem rövid ismertetése: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-

tályának jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Köl-

csey u. 12-14.) teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a REVIR Kereskedelmi, 

Szállítási és Autójavító Kft. (4952 Uszka, Kavicsbánya 07 hrsz.) részére az „Uszka I.-kavics” 

védnevű, az Uszka 07/1, 07/2, 07/3, 105 hrsz.-ú bányatelken folytatott bányászati tevékenységre az 

1152-4/2003. számú határozatában környezetvédelmi működési engedélyt adott. Az engedély a hatá-

rozatban foglalt előírások betartása esetén jogerőre emelkedésének napjától (2003.06.15.) hatá-

rozatlan ideig érvényes. 

A felügyelőség az ügyfél kérelmére a működési engedélyt a 3765-10/2007. sz. határozattal módo-

sította. 

A felügyelőség az üzemeltető személyében bekövetkezett változás (jogutódlás) miatt a 11750-

7/2008. sz. határozatában kérelemre módosította a környezetvédelmi működési engedélyt: a határo-

zat jogerőre emelkedésével (2008.08.09.-től) az engedélyben foglalt jogok az Uszka-Kavicsbánya 

Bányászati Kft.-t (székhelye: 4952 Uszka, Kavicsbánya 07/2 hrsz.) illetik, a kötelezettségek Uszka-

Kavicsbánya Bányászati Kft.-t terhelik. 

A környezetvédelmi hatóságra 2015.10.16-án érkezett meg az Uszka-Kavicsbánya Bányászati Kft. 

meghatalmazásából eljáró MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy 

u. 28.) kérelme, amely a hivatkozott számú környezetvédelmi működési engedély módosítására 

irányul. 

A bányatelek jogosítottja a bányatelek jelenlegi +104,8 mBf szinten lévő alaplapját +89,0 mBf szint-

re kívánja módosítani, és a bányatelek K-i részén az új alaplap szintjéig tervez kitermelési tevékeny-

séget végezni. 

A tervezett bányatelek-bővítés kitermelhető (ipari) vagyona: 546.528. m3. A teljes bányatelek 

bővítést követően kitermelhető vagyona 2.504.989. m3 lesz. 
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A bánya maximális termelési kapacitása a bányatelek-bővítést követően változatlan marad (50.000. 

m3/év). 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A bányaművelés levegővédelmi hatásterülete a lefedés területétől számított 50 m-re-, a zajvédelmi 

szempontú hatásterület a bányaműveletekkel érintett terület határától számított 112 m-re terjed ki. 

A hatásterület a felszín alatti vizek vonatkozásában a kialakuló bányató területével megegyező kiter-

jedésű. 

A hatásterülettel érintett település: Uszka község 

A közlemény közzétételének időpontja: 2015.10.26. 

Ezen közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Termé-

szetvédelmi Főosztálya honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a környezetvédelmi hatóság 

Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2015.10.26-tól 2015. 

11.11-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környe-

zetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800-1200, szerda 

800 -1200, 1300-1600) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1018 webcímen, valamint a tevékeny-

séggel érintett település, Uszka Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában is megte-

kinthető. A betekintés módjáról részletes információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy az érin-

tett település jegyzőjénél lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt 

lehet tenni az érintett település jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1018

