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A Tolna Megyei Kormányhivatal TOG/81/01496-3/2022. ikt. számú közleménye helyébe az alábbi 

közlemény kerül. 

KÖZLEMÉNY 

 

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal előtt (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), 

TOG/81/00823/2020. ügyszámon (2022. évi ügyszám: TOG/81/01496/2022., 2023. évi ügyszám: 

TOG/81/00010/2023.), a BET-KAVICS Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.) által benyújtott 

kérelem és dokumentáció alapján, a „Madocsa I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű 

bányatelekre vonatkozóan a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. 

számú mellékletének 10.a) pontjában szereplő tevékenységre, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 

alapján, környezeti hatásvizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult. 

A Korm. rendelet 8. § (1) – (1a) bekezdései értelmében az alábbi közleményt adja ki a 

környezetvédelmi hatóság: 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  

Székhelye:   Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.  

Elérhetősége:   Levélcím: 7100 Szekszárd, Pf. 217. 

Telefon: 06-74-501-940 

Központi e-mail cím: kornyezetvedelem@tolna.gov.hu  

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 8
00

 – 16 
00 

      Kedd, Csütörtök, Péntek: 8
00

-12
00 

Az ügy tárgya: Korm. rendelet 1. számú mellékletének 10. a) pontjában szereplő tevékenységre, a 

Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján, környezeti hatásvizsgálati közigazgatási hatósági eljárás 

Eljárás megindításának napja: 2020.10.17. 

Ügyintézési határidő: 105 nap 

Eljáró ügyintéző: Szabó Réka 

 

Az eljárásban a Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az eljárásban közmeghallgatás tartása 

kötelező, amelyre vonatkozóan az alábbiakról tájékozatja a környezetvédelmi hatóság az érintett 

nyilvánosságot: 

Közmeghallgatás időpontja: 2023. február 16. 17 óra 

Közmeghallgatás helye: Madocsa, Faluház  
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Az ügy rövid ismertetése:  

A tervezett bányatelek védneve: „Madocsa I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok”  

Törésponti EOV koordináták:  1. Y: 646 019 X: 150 287;  

2. Y: 645 920 X: 149 760;  

3. Y: 645 330 X: 148 930;  

4. Y: 644 522 X: 149 606;  

5. Y: 644 934 X: 150 454;  

Tervezett bányatelek területe:  138 hektár 9932 m
2
;  

Tervezett bányatelek alaplapja: +68,0 mBf;  

Tervezett bányatelek fedőlapja: +94,0 mBf;  

A BET-KAVICS Kft. a tervezett bányatelek területén a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. sz. 

mellékletének 10.a) pontja szerinti tevékenységet tervez („Egyéb bányászat 25 ha területnagyságtól 

külszíni bányászat esetében”). Mivel a tervezett bányatelek területe meghaladja a jogszabályban 

megadott küszöbértéket, a bányatelek létesítése környezetvédelmi engedély köteles tevékenység.  

A vizsgált terület Tolna megyében, a megyeszékhelytől északra, Madocsa község északkeleti részén, 

külterületen helyezkedik el. A létesítményhez legközelebbi lakóterületek távolsága:  

 Madocsa, Kender u. 26. (hrsz. 120) alatti lakóház: 1190 m a bányatelektől Ny-ra;  

 Madocsa, Dunaszél u. (hrsz. 064) alatti lakóépület: 1405 m a bányatelektől D-DNy-ra;  

 Harta, Dunapart (hrsz. 4014) alatti lakóépület: 1135 m a bányatelektől K-DK-re.  

A vizsgált területre vonatkozóan korábban lefolytatott hatásvizsgálat tapasztalatai alapján a beruházó 

a kitermelt haszonanyag kiszállítására a legkisebb környezetterheléssel járó vízi út kizárólagosságát 

tervezi, melyhez – mint kapcsolódó tevékenység – elektromos meghajtású távolsági szállítószalag, és 

uszálykikötő kialakítása szükséges. 

A bányatelekben feltárt teljes ásványi vagyon: 

26 102 923 m
3
, amely 1,6 t/m

3
 térfogatsúllyal 41 700 000 tonnának felel meg (a védőpillérben lekötött 

anyagmennyiséggel együtt).  

A bányaüzemben tervezett kitermelés évi 1 000 000 tonna/év, melyet jellemzően 10 havi aktív 

termelés és 2 havi, a téli időszakra ütemezett karbantartási szünet mellett terveznek kivitelezni. 

Vélelmezett hatásterület: A dokumentáció vonatkozó fejezetei, illetve mellékletei tartalmazzák. 

-    - 

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a 

környezetvédelmi hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

A kérelembe és mellékleteibe előzetes egyeztetés alapján a környezetvédelmi hatóságnál, illetve a 

Jegyzőnél lehet betekinteni. A környezetvédelmi hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek 

a honlapján történő közzétételéről. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 10. § (1) 

bekezdése értelmében Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek 

(amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági 

nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 
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Az Ákr. 10. § (2) bekezdése alapján Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában 

megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva 

ügyfélnek minősülnek. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 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. 

Felhívom a figyelmet, hogy a szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba 

vételéről szóló bírósági végzésének környezetvédelmi hatóságra történő benyújtásával igazolhatja. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit az Ákr. 26. §, 

ill. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ) szabályozza, melynek 9. § (1) bekezdése alapján, ha 

nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően 

nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy 

tekintetében 

a) az ügyfélként eljáró 

aa) gazdálkodó szervezet, / ab) állam, / ac) önkormányzat, / ad) költségvetési szerv, / ae) 

ügyész, / af) jegyző, / ag) köztestület, / ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb 

közigazgatási hatóság, valamint 

b) az ügyfél jogi képviselője. 

Az EÜSZ 9. § (3) bekezdése alapján természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus 

ügyintézésre.  

A kapcsolattartás módját az EÜSZ 3. fejezete szabályozza. 

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 

nyilatkozatot tegyen. 

Tájékoztatom az ügyfeleket arról is, hogy a környezetvédelmi hatóságnál – Szabó Réka 

ügyintézőnkkel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában 

betekinthetnek 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. 

Az iratbetekintésre vonatkozó további, részletes szabályokat az Ákr. 17. fejezete tartalmazza. 

A környezetvédelmi hatóság által hozható döntések: 

A környezetvédelmi hatóság az összes adat ismeretében határoz és 

a) megadja a környezetvédelmi engedélyt, 

b) elutasítja a kérelmet. 

 A hirdetmény közzétételének időpontja: 2023. január 

Szekszárd, időbélyegző szerint 

Dr. Horváth Kálmán főispán nevében és megbízásából: 

 Illés Géza 

 főosztályvezető 
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