Fejér Megyei Kormányhivatal

KÖZLEMÉNY
A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán 2015. november
18. napján érkeztetett, a Rencz-Park Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. (8053 Bodajk, Semmelweis
u. 42., a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére, az Isztimér I. – dolomit védnevű bányatelken végzett
bányászati tevékenység környezeti hatástanulmány alapján - tekintettel a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(továbbiakban: R.) 7.§ és 6. számú mellékletére - 23087/2015. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás
indult, figyelemmel 1. számú mellékletének 10. a) pontjára. (Egyéb bányászat 25 ha területnagyságtól
külszíni bányászat esetében.)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a R. 8. § (1) bekezdése értelmében az alábbi
közleményt adom ki:
Az eljáró hatóság megnevezése:
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban:
Környezetvédelmi Hatóság)
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Ügyintézés helye: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Elérhetősége: Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
E-mail cím: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu
Honlap cím: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 830-1200
Szerda: 830-1200 és 1300 – 15 30
Péntek: 830 – 12 00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!
Az ügy tárgya: Isztimér I. – dolomit bányatelken üzemelő külszíni bánya környezetvédelmi
teljesítményértékelése
Az ügy rövid ismertetése:
Az „Isztimér I. (Guttamási dolomitbánya) – dolomit” védnevű bányatelek megállapítására 1997-ben
került sor, a Veszprémi Bányakapitányság 3007/1997. számú határozatával.
A bánya üzemeltetésére a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 24275/2005. ügy- és 32713/2006. iktatószámú határozattal környezetvédelmi engedélyt
adott, amelynek érvényességi ideje: 2016. december 31.
A bányászati jogot megszerző Mészkő és Dolomit Kőbányászati és Ásványfeldolgozó Kft. nevére a
106563/2013. iktatószámú határozattal a környezetvédelmi engedély módosításra került.
A Veszprémi Bányakapitányság a Mészkő és Dolomit Kft. bányászati jogát a VBK/2237-3/2013. számú
határozatával törölte. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) pályázatot írt ki a bányászati jog
megszerzésére. A pályázaton az MBFH 1779-66/2014. számú határozatával a nyertes ajánlattevőt, a
Rencz-Park Kft.-t jelölte ki a bányászati jog új birtokosául.
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-2A bányatelek területén az utóbbi 4 évben kitermelési tevékenységet nem folytattak, a bányatelek
alaplapját még sehol nem érték el. A bányászati technológia a tevékenység során letakarítás, kitermelés,
osztályozás, rakodás, szállítás és rekultiváció folyamatokból áll.
A kitermelés során a dolomit fizikai tulajdonságai miatt robbantásos fejtésre évente 6-8 alkalommal
szükség lehet, a közvetlen jövesztést tolólapos dózerrel vagy homlokrakodóval végzik, ahol erre lehetőség
van.
A rekultiváció során a bányagödörben a külön deponált talajt visszatöltik, ezután várhatóan visszatelepül
az eredetileg honos növényzet és állatvilág. Az újrahasznosítási cél: füvesítés és erdőtelepítés.
A Környezetvédelmi Hatóság a környezeti hatásvizsgálati eljárást a R. 6. § alapján a 7-11. § szerint
folytatja le. A tevékenység esetében határon átterjedő hatással nem kell számolni, így a 12-15. § szerinti
nemzetközi hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot
tegyen. Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az
iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és
a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy az engedélyezési dokumentáció a Környezetvédelmi Hatóságnál vagy
a telepítés helye szerint illetékes települési önkormányzatnál tekinthető meg. A Környezetvédelmi
Hatóság intézkedett a kérelemnek, dokumentációnak és mellékleteinek a honlapján történő közzétételéről.
Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a R. 5. § (6) bekezdése az irányadó.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: a hatásterület kiterjedését tartalmazó adatokat, és a
hatásterület által érintett ingatlanokat a benyújtott környezeti hatástanulmány dokumentáció 2. és 3. sz.
melléklete tartalmazza helyszínrajzi formában. Helyrajzi számonként: Isztimér 0306, 0303/12-18, 0305/4,
0332, 0333, 0334/1-2, 0335 – 0341, 0342/1,3,4,5 hrsz, valamint Bakonykúti 016/7,016/9,10, 019/2, 039 és
040 hrsz.-ú ingatlanok.
A Ket. 15. § (1) bekezdése első fordulata értelmében ügyfél az a természetes személy vagy jogi személy,
továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.
A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül
ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan
tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve
ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett
tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.
A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a
nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre
juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem
köti.
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 továbbiakban: szervezet) a
környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti
meg.
A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a
közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis
létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.)
R. 2. § (2) bekezdés szerint eljárva jelen közlemény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.
Felhívom a figyelmet, hogy a szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba
vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő benyújtásával igazolhatja.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartási lehetséges formáit a Ket. 28/A. §
(1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:

-3a) írásban
aa) postai úton,
ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítője útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton, vagy
b) szóban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Környezetvédelmi Hatóságnál – Dr. Puskásné Nagy Ildikó és
Bálint Zsuzsánna ügyintézővel (tel: 06-22-514-300) történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az
eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra
jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság
kérelemre hitelesíti.
A Környezetvédelmi Hatóság által hozható döntések:
A R. 10. § alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügyben rendelkezésre álló
összes adat alapján dönt, és határozattal
a)

kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,

b)

a kérelmet elutasítja.

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. február 9
II.
A Környezetvédelmi Hatóság a nyilvánosság bevonásának biztosítása érdekében a tárgyi ügyben a R. 9.§
alapján
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás időpontja: 2016. március 21. (hétfő) 9:00 óra
A közmeghallgatás helye: Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
A környezeti hatástanulmány megtekinthető a Környezeti Hatóságnál (8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 1.), valamint Isztimér és Bakonykúti Települések Polgármesteri Hivatalában.
A közmeghallgatás időpontjáig az észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz, illetőleg Isztimér és
Bakonykúti Települési Önkormányzat Jegyzőihez lehet benyújtani.
Székesfehérvár, 2016. február 5.
Dr. Simon László
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Bognár József
főosztályvezető-helyettes

