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KÖZLEMÉNY 

 

közmeghallgatás időpontjának elhalasztásáról 

 

Az ügy tárgya:  Magyar Urán Resources Kft. által Kővágószőlős területén tervezett uránbányászati 

tevékenység környezeti hatásvizsgálati eljárása 

  

Az ügy ügyiratszáma:   169/2018. 

 

Az eljárási előzmények: 

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala (a továbbiakban: Pécsi Járási Hivatal) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

R.) 8. § (2) bekezdése alapján a 169-62/2018. ügyiratszámú megkeresésben megküldte a 

Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére, illetve a hatásterülettel érintett 

jegyzők részére a tárgyi új eljárás megindításáról szóló közleményt. 

Az eljárás megindításának napja: 2018. szeptember 21. 

 

Az ügyintézési határidő:  Az eljárás megindításának napjától számított 105 nap 

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

bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének időtartama. 

 

Az ügyintéző neve és elérhetősége:   

Emesz Tibor e-mail: pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu 

 Telefonszám: 72/795-159 

 

A tervezett beruházás, tevékenység rövid ismertetése: 

A kérelmezett tevékenység R. 1. számú mellékletének 8. pontja [„Uránércbányászat 100 ezer t/év 

uránérc kitermelésétől”] alapján környezeti hatásvizsgálat köteles, továbbá a R. 2. számú mellékletének 

13.3. pontja [„Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc bányászatától”] alapján egységes 

környezethasználati engedély birtokában végezhető. 

 

A fentiek, valamint a R. 1. § (3)-(4) bekezdései alapján, ha a Környezethasználó összevont eljárás 

lefolytatását kéri, egységes környezethasználati engedély szükséges. Ha a Környezethasználó nem kéri 

összevont eljárás lefolytatását, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes 

környezethasználati engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi. 
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A Környezethasználó tárgyi eljárás során nem kérte összevont eljárás lefolytatását a Pécsi Járási 

Hivataltól. 

A Környezethasználó neve, székhelye: 

 

Magyar Urán Resources Kft., 7622 Pécs, Siklósi út 1/1. 

A tervezett tevékenység hatásterületével érintett települések:  

A hatásterülettel érintett települések: Abaliget, Bakonya, Bicsérd, Cserkút, Hetvehely, 

Kővágószőlős, Kővágótőttős, Orfű, Pellérd, Pécs 

 

A nyilvánosság tájékoztatása és a vélemények, észrevételek megismerése érdekében az eljárás 

során a Pécsi Járási Hivatalnak a R. 9. § (1) bekezdése értelmében közmeghallgatást kell tartania.  

 

 

A 2018. december 5. (szerda) 14
00 

órára (Buzás Andor Művelődési Ház 7673 Kővágószőlős, Rákóczi út 

69.)  meghirdetett közmeghallgatást a  

 

Pécsi Járási Hivatal elhalasztja,  

 

mivel a hatósági eljárásban a tényállás további tisztázása szükséges. 

 

A közmeghallgatás új időpontjáról a Pécsi Járási Hivatal hivatalból intézkedik, azt az R. 9.§-a 

értelmében közhírré fogja tenni.   

 

A közlemény közzétételéről: 

A Pécsi Járási Hivatal jelen közleményét 2018. december 3. napján a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13-

15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) 

közzéteszi. 

 

Egyidejűleg a Pécsi Járási Hivatal jelen közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének és a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek megküldi, akik haladéktalanul 

gondoskodnak a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré 

tételéről.  


