
 

KÖZLEMÉNY 

megismételt környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról 

 

Az ügy tárgya:  A CALAMITES Kft. Máza-dél, Váralja-dél mélyművelésű bányaüzem 

megismételt környezeti hatásvizsgálati eljárása   

 

Az ügy iktató száma:     80/2021. 

Az eljárás megindulásának napja:   2021. december 1. 

Az ügyintézési határidő:    105 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 103. § (2) bekezdésében foglaltakra – az ügyintézési 

határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának 

vagy késedelmének időtartama. 

 

Az ügyintéző neve és elérhetősége:   

Juronicsné Füredi Krisztina  e-mail: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu 

Telefonszám: 72/795-165 

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a 

továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) jogelődje a CALAMITES Mérnöki, 

Üzleti és Tanácsadó Kft. (7355 Nagymányok, Darabosház utca 3., a továbbiakban: Környezethasználó) 

2013. október 17. napján benyújtott kérelmére környezetvédelmi hatósági eljárást folytatott. 

 

A Környezethasználó 2021. június 10. napján felügyeleti eljárás lefolytatását kezdeményezte az 

Agrárminisztériumnál, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tárgyi ügyet lezáró, 80-

12/2021. ügyiratszámú határozatával (a továbbiakban: Határozat) szemben.  

 

Az Agrárminisztérium a felügyeleti eljárást lezáró, KmF/124-27/2021. iktatószámú döntésével a 

Határozatot megsemmisítette és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot új eljárás 

lefolytatására utasította. 

 

A fentiek miatt Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságnál a tárgyi eljárás lefolytatása céljából 

a Környezethasználó kérelmére, a Bariczáné Szabó Szilvia okl. geológusmérnök és Németh László okl. 

bányamérnök által - 2008. március – 2013. október időszakban – elkészített, „Környezeti hatásvizsgálati 

dokumentáció Máza-dél, Váralja – dél mélyművelésű szénbánya” című dokumentációt és annak 

kiegészítései alapján megismételt környezetvédelmi hatósági eljárás indult.  
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A tervezett beruházás, tevékenység eljárásjogi ismertetése: 
 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú 

melléklet 5/a. pontjában, valamint a 2. számú melléklet 13.1. pontjában („Szénbányászat 100 ezer t/év 

szén bányászatától) egyaránt szerepel, azaz a jogszabály erejénél fogva kötelezően környezeti 

hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység. 

Mivel a Környezethasználó nem kérte összevont eljárás lefolytatását, a R. 1. § (4) bekezdése alapján 

megállapítható, hogy tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati 

engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárást megelőzi. 

 

A tervezett tevékenység jellemzői: 

 

A tervezett bányatelek területe: 1120,5311 ha. 

Ásványi nyersanyagának kitermelés módja: mélyművelés 

Ásványi nyersanyag neve és kódja: feketekőszén (0900) 

A tervezett bányatelek alapjának magassága: - 800,00 mBf. 

A tervezett bányatelek fedőlapjának magassága : + 490,00 mBf. 

 

A tervezett bányatelek sarokpontjainak koordinátái: 

Kutatási ter. Bányatelek EOV (Y) EOV (X) Z 

Pont jele Pont száma (m) (m) (mBf) 

A 1. 100 208 603 308 215,5 

B 2. 99 302 601 700 299,5 

C 3. 98 302 600 300 472,0 

D 4. 98 680 598 780 458,0 

E 5. 99 300 598 000 373,0 

F 6. 101 680 599 500 202,5 

- 7. 101 993 599 557 *** 

- 8. 102 036 599 643 *** 

- 9. 102 225 600 618 *** 

- 10. 102 204 600 721 *** 

G 11. 101 750 601 400 204,5 

H 12. 100 560 602 260 293,0 

 

A bánya fő paraméterei: 

Működési mutatók: 

Művelhető telepek száma:   20 db 

Szerkezeti blokkok száma:   7 db 

Tervezett termelés:    2 400 000 t/év 

Művelési mélység:    (0) ÷ (-300) mBf (~220–520 m a felszíntől): kb. 30 év  

Foglalkoztatottak száma:   ~ 1 400 fő 

Munkanapok száma:    300 munkanap/év 
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A tervezett tevékenység helye és területigénye: 

A tervezett bányatelek Máza és Váralja települések külterületén található. 

Országhatáron átnyúló környezeti hatásokkal nem kell számolni, ezért nemzetközi környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatására nem kerül sor. 

 

Az iratokba való betekintésről lehetőségéről: 

 

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Hatóság ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési 

helye szerinti település jegyzőjénél betekinthetnek. A betekintés módjáról a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton 

is közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017d93f90aea5aa2/114661/-

8434738563565109012/80_Calamites_banya.zip 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy 

az engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követően az 

érintett jegyzőhöz és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet 

tenni. 

 

Jelen eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 10. §-a értelmében az 

érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől kapott, a környezeti hatások értékelése 

szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja és az 

alábbi döntéseket hozhatja meg: 

a) a kérelmet elutasítja, 

b) kiadja az környezetvédelmi engedélyt. 

 

Közmeghallgatás, közlemény közzététele: 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben a R.  9. § (1) bekezdése alapján 

közmeghallgatás megtartására kötelezett. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-

világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint 

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. r.) – többek között – rendelkezik a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott 

közmeghallgatással kapcsolatos eltérő szabályok alkalmazásáról.  

 

 

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017d93f90aea5aa2/114661/-8434738563565109012/80_Calamites_banya.zip
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A Korm. r. 9. § (1) bekezdése alapján közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül 

kell megtartani. 

 

A Korm. r. 9. § (2) bekezdése szerint az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - 

így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek 

közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.  

 

Ha az eljáró hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele 

érdekében, a megkeresett szerv köteles azt teljesíteni. 

 

Ennek alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy 

a tárgyi ügyben a Környezethasználó által benyújtott kérelmet, valamint annak mellékleteit és 

kiegészítéseit a honlapján közzéteszi, s a lakosság 2022. január 10. napjáig írásban megteheti 

észrevételeit, felteheti kérdéseit.  

 

A környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Hatóság érdemben vizsgálja az eljárás során. 

A felmerült kérdéseket, észrevételeket a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság 

továbbítja a Környezethasználó felé, továbbá intézkedik a Környezethasználó válaszainak 

megküldéséről a lakosság irányába. 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi 

a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a 

feltételezetten érintett települések jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül 

gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság jelen közleményét 2021. december 8. napján a 

7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján 

(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) közzéteszi. 

 

 

 






