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Közlemény eljárás megindításáról

K Ö Z L E M É NY
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt a Wienerberger Téglaipari zRt. (1119
Budapest, Bártfai u. 34., KÜJ: 100 170 232) ügyfél kérelmére indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban
az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré
tétel útján történő közlését rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.
Az I. fokú hatósági ügy tárgya: az „Békéscsaba-VIII agyag” bánya környezetvédelmi engedélyének
felülvizsgálata
Az I. fokú hatósági ügy ügyiratszáma: BE-02/ 20/50478/2019.
Az I. fokú hatósági eljárás megindításának napja: 2019. év január hó 18. napja
Az I. fokú ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 105 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
•

az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének az időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kopcsákné Lakatos Ildikó, Tel.: 66/362-944/50239 mell.
A kérelem és mellékleteinek elérési helye:

Érdekelt megnevezése
Neve:
Cégjegyzékszám:
A cég adószáma:
KSH-száma:
KÜJ szám:

Elérési hely: ftp://ftp.tiktvfkir.hu
Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu
Jelszó: gyula

Wienerberger Téglaipari Zrt.
119 Budapest, Bártfai u. 34.
Cg. 01-10-041706
10731637-2-44
10731637-2332-114-01
100 170 232

A tevékenység célja
Durvakerámia agyag és közlekedésépítési homok kitermelése külszíni bányászati módszerekkel. A
kitermelt agyagot a zRt. Békéscsaba, Kétegyházi úti cserépgyárában hasznosítják cserépgyártás
céljából.
A tevékenység megnevezése
A telephelyen folytatni kívánt tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet 10. a) pontja alapján:
„1. sz. melléklet
10. Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet)
a) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében”
a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944 Fax: (+36 66) 361-755
E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes; www.bekesijarasok.hu
KÉR-azonosító: KHIV BEJ BJH KTFO KEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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A tevékenység TEÁOR száma
TEÁOR - 0990 Egyéb bányászati szolgáltatás
A bányatelek alapadatai és volumene
A bányatelek neve:
„Békéscsaba-VIII agyag” védnevű bánya
A bányatelek helye:
Békéscsaba, külterület 0960/11-13, 0960/15, 0960/17-22, 0960/24-25,
0960/27-35, 0968, 0969/2, 0969/5, 0969/28-57, 0969/62, 0971, 0977/2,
0977/4-5, 0977/7-11, 0977/22-37, 0977/47-49, 0977/53 hrsz.-ú
területek.
Nagysága:
120 ha 2283 m2
Fedősík:
90,6 mBf.
Az engedélyezett alsó sík:
72,1 mBf.
Kutatási alapsík:
72,1 mBf.
Földtani vagyon
4100 - durvakerámia agyag
10.833.600 m3
2000 - közlekedésépítési homok
4.978.100 m3
Műrevaló vagyon
4100 - durvakerámia agyag
10.833.600 m3
2000 - közlekedésépítési homok
4.978.100 m3
Kitermelhető ásványvagyon
4100 - durvakerámia agyag
8.525.700 m3 agyag
2000 - közlekedésépítési homok
4.425.400 m3 egyéb
Éves kitermelés
250.000 m3/év haszonanyag.
A tevékenység várható ütemezése:
- a bányászati előkészítő tevékenység kezdete
- bányaművelés várható időtartama
- haszonanyag bányászatának kezdete
- bányászat t tevékenység várható befejezése
- rekultivációs munkák várható befejezése

2024
50 év
2025
2075
2080

A tevékenység műveletei
a.) előkészítés
b.) a letermelt föld kezelése
c.) fejtés, hasznos anyag kitermelése
- munkarézsű nyesése
- pihentetés
- rakodás
- idényjellegű szüneteltetés
- víztelenítés
d.) felhagyás, rekultiváció
- műszaki helyreállítás
- a bányagödör feltöltése vízzel
- a biológiai helyreállítás.
a.) Fedőréteg eltávolítása (előkészítés):
Az előkészítés során a produktív réteg feletti humusz- és meddőréteg lefedésére kerül sor. A lefedés a
kitermelés előtt, a fejtési front előrehaladtával szakaszosan történik. A lefejtésre kerülő földrétegből
átlagosan 0,8 m vastagságú a humusz és 1 m vastagságú a meddő réteg. A humusz lefedését mobil
jövesztő-rakodógéppel végzik. A kitermelt humuszt a szomszédos „Békéscsaba-I agyag”, ill.
„Békéscsaba-IV agyag” bánya telkek területére szállítják és ott ideiglenesen depóniákban helyezik el. A
kitermelt mennyiség felhasználása rekultivációs célra történik későbbiekben.
A bánya területén deponált föld elhelyezése az „MSZ 21.476-98 számú, a talaj termőréteg védelmének
követelményei földmunkák során” szabvány előírásainak figyelembe vételével történik. A talaj
termőrétegének védelmével kapcsolatos munkákról a hivatkozott szabvány szerinti külön terv fog
készülni, a kitermelés megkezdését megelőzően.
b.) Kitermelés (fejtés), rakodás:
A tervidőszakban a humuszos termőréteg és a cserépgyártásnál hasznosítható ásványi nyersanyag
réteg között a változó rétegvastagságú, de a terület nagy részén 4,0 m vastagságban lévő „kevert
ásványi nyersanyag II.” réteg kitermelését a Békéscsaba, külterület 0971 hrsz.-ú út melletti 10,0 méter
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szélességű védősáv elhagyását és a humuszréteg lefedése során a 25°-os rézsűszög kialakítását
követően tervezik megkezdeni, D-i irányba haladóan.
A továbbiakban a már meglévő bányagödör kerül bővítésre a tervezett terület egészén, a lehumuszolt
szint alatt 1 m-es fejtési mélységig. Az így kialakult bányagödör további 1-1 m-rel kerül lemélyítésre. A
Békéscsaba, külterület 0971 hrsz.-ú út védősávja mentén a felszíntől számított 4,0 méter mélységben
kialakítandó 4,0 méter szélességű életmentő padka létesítésére akkor lesz szükség, ha a termeléssel
elérik a szintet.
A kitermelt haszonanyagot a szomszédos Békéscsaba I.-agyag bányatelek területére kell szállítani és ott
depóniákban kell ideiglenesen elhelyezni. A „Békéscsaba-VIII agyag” bányatelek területén mintegy 7-8
évig a haszonanyag elhelyezése nem lehetséges, mert az a kitermelési terület beszűkülése miatt a
bányaművelést hátráltatná. A kitermelést Liebherr 964 típusú önjáró lánctalpon mozgó hidraulikus
jövesztő-rakodógép végzi. A szállítást a Békéscsaba I.-agyag bányatelek területére Volvo A 35 típusú
dömperek végzik.
A rakodógép a fejtési homlokot csak olyan távolságra közelítheti meg, amennyire azt a technológiai
műveletek megkövetelik. A kitermeléshez le- és feljáráshoz a rámpa kialakítása a korábban megtörtént.
Művelés közben a munkarézsűk legnagyobb dőlésszöge 40-60°, a végleges rézsűk legnagyobb
dőlésszöge 25° lesz. A rézsűk dőlésszögének betartatását a felügyeleti személy köteles műszakonként
ellenőrizni. Az adott technológia mellett a bányafal bármilyen mértékű alávájása tilos!
Amennyiben a művelés során valamely ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsűszöget alakítanak ki,
annak megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni kell. A megszüntetésig a rendezendő rézsű
hatáskörzetében más munkát végezni tilos! A munkálatokat a bányászati felügyeleti személy a
helyszínen köteles irányítani.
A rézsűknek a műszaki üzemi tervben meghatározott dőlésszögét a földtani viszonyok kedvezőtlen
változása esetén a felelős műszaki vezető vagy helyettese köteles haladéktalanul csökkentetni, valamint
megállapítani és elkeríttetni azt a biztonsági határvonalat, ameddig személyek, járművek, illetve gépek a
csúszásveszélyes rézsűlábat, illetve a bányafal peremvonalát megközelíthetik. Ennek tényét a munkát
irányító felügyeleti személlyel az üzemellenőrzési nap-lóba bejegyezve közölni kell.
Ez a távolság a gépekre vonatkozóan a lefedési szinteken 5 méternél, egyéb esetekben 2 méternél
kisebb nem lehet. Ha a rézsűknél és a le- és feljáráshoz a rámpáknál, a leesés, vagy lecsúszás veszélye
fennáll, akkor a felső élétől 2 méter távolságra minimum 0,8 méter magas védőtöltést kell kialakítani.
A szivárgó talajvizeket és az összefolyó csapadékvizet a banyatalpon kialakított elvezető árkok a banya
talpán levő zsompba vezetik, ahonnan szivattyúval átemelik a „Békéscsaba-I. agyag” bánya feltöltődés
alatt álló bányagödrébe.
c.) Szállítás:
A rakodás közvetlenül szállítójárműre, vagy depóniából történik. A kitermelt haszonanyag elszállítása
„Békéscsaba I.-agyag” bányatelek területére a Békéscsaba, külterület 0971 hrsz.-ú földúton, illetve a
gyártelephely felé a Békéscsaba, külterület 02 és 014 hrsz.-ú földúton fog történni.
A szállítás feltételei a következőek:
- a külfejtésen csak a kijelölt útvonalon közlekedhetnek,
- rakodás előtt a szállító járművet a felügyeleti személy, a kotró-rakodógép kezelője által kijelölt helyre
kötelesek beállítani,
- rakodás idején csak akkor tartózkodhatnak a szállító járműben, ha a vezető-fülke mechanikai
védelemmel van ellátva, vagy a rakodás nem a fülke felett történik,
- a külfejtés területén a rézsűkre nem mehetnek, az ott lévő gépekhez nem nyúlhatnak.
A porszennyezés csökkentése érdekében száraz, nyári időszakban a szállítási útvonalat szükség szerint
locsolják. Az elszállításra szolgáló út állandó karbantartásáról, illetve annak szállításra alkalmas
állapotban tartásáról a külfejtés üzemeltetője köteles gondoskodni. A szállítási útvonal portalanításához
tartályos locsoló kocsit alkalmaznak.
A bánya művelését, ideértve a kitermelést, szállítást és tájrendezést is a bányavállalkozó fogja végezni.
A bányavállalkozó tervezett gépparkja: 2 db 150 kW-os dózer, 2 db 25 tonnás lánctalpas jövesztőrakodógép, 10 db 3 és 4 tengelyes tehergépkocsi, 1 db tartályos locsolóautó.
A kitermelés időszakában 15 fő foglalkoztatása tervezett.
d.) Felhagyás, rekultiváció
A kitermelés befejezésével a terület eredeti állapotát visszaállítása nem lehetséges. A haszonanyag
készlet kitermelése után ezért általában a bányaművelés alatt kialakult adottságok egyéb hasznosítása a
bevett eljárás. Békéscsabán a már rekultivált területeket horgász- és szabadidős tavakká alakították. A
tervezési bányatelek ebbe a már meglévő tórendszerbe lesz felhagyás után implementálva megegyező
funkciók betöltésével. Ennek érdekében a bánya oldalvonalai mellett kialakításra kerülnek a 25°-os rézsű
értékek és a 4,0 méter szélességű életmentő padka.
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Az engedélyes által végzett tájrendezési tevékenység párhuzamosan fut a kitermeléssel, mely
elsősorban a rézsűk és az életmentő padka kialakítását foglalja magába. A helyreállítás lépései:
- műszaki helyreállítás
- bányagödör vízzel való árasztása
- biológia helyreállítása.
A tevékenység hatásterülete
A tevékenység összesített hatásterülete a bánya telekhatárától mért max. 230 m-re terjed ki. A
hatásterületet bemutatását a dokumentáció 5.1.5. fejezete, illetve hiánypótlása tartalmazza.
A tevékenység közvetett hatásai Békéscsaba közigazgatási területét érinthetik. Országhatáron át terjedő
hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy ügyfélként az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését
követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, illetve megismerhet minden adatot tartalmazó
adathordozót.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe, illetve olyan iratba, amelyből következtetés vonható le
valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya
megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.
Az iratbetekintés során másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és kivonatot a
hatóság kérelemre hitelesíti.
Az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel
együttműködni, senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a
döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése
kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és
érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi
közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.
Az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Khvr. 10. § (8) bekezdése alapján az alábbi
döntéseket hozhatja:
➢ módosítja a környezetvédelmi engedélyt,
➢ elutasítja a kérelmet.
Az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a Khvr. 12-15. §-ai szerinti
eljárás – országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.
Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes
egyeztetést követően – betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.
A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 8. § (1)-(3) bekezdésein alapul, megfelelve a
Khvr. 8. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.
Figyelemfelhívás
Az engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóság hirdetményének közhírrétételétől számított 30 napon belül lehet
észrevételt tenni.
Kelt: Gyula, 2019. február 7.
Dr. Gulyás György
hivatalvezető
nevében és megbízásából:
Lipták Magdolna
főosztályvezető-helyettes
Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.

