
 

 

 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 

 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. � 7602 Pécs, Pf.: 412. 
 � +36-72 567-100 � +36-72 567-103 � engedelyezes@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 
KÖZLEMÉNY  
KIEGÉSZÍTÉS 

 
a környezetvédelmi hatósági eljárásról alapját képe ző dokumentáció kiegészítésér ől, továbbá 

közmeghallgatásról készült jegyz őkönyv közzétételér ől 
 

Az ügy tárgya:   Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. által a Paksi Atomerőmű Paks, 

8803/15. hrsz.-ú telephelyén tervezett új atomerőművi blokkok környezeti 

hatásvizsgálati eljárása 

 

Az ügy iktató száma:     755/2014., 558/2015. 

 

Az eljárás megindításának napja:    2014. 12. 19. 

 

A környezetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) a kérelemben foglaltakat áttanulmányozta és megállapította, hogy az 

hiányos, ezért az 558-156/2015. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a MVM Paks II. 

Atomerőmű Fejlesztő Zrt-t, aki a hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2015. június15. napján teljesítette. 

 

Az ügyintéz ő neve és elérhet ősége:    

      

Emesz Tibor   Telefon: 72/567-100  

 

Az elektronikus úton közzétett kérelem és melléklet ek elérési helye:  

 

http://oracle.barko.hu/kofo/755.zip 

 

A fenti elérési útvonalon az eljárás alapját képez ő környezeti hatástanulmány, annak mellékletei, 

és a valamennyi kiegészítése megtalálhatóak. 

 

A Környezetvédelmi Hatóság) a tárgyi eljárás során a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) számú Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Kr.) 9. § (1) bekezdése értelmében 2015. május 7. napján a paksi Csengey Dénes 

Kulturális Központ Színháztermében (7030 Paks, Gagarin utca 2.) a nyilvánosság tájékoztatása és 

véleményének megismerése céljából közmeghallgatást tartott. 
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A Környezetvédelmi Hatóság a közmeghallgatáson elhangzott lényeges megállapításokat tartalmazó, 

nem szó szerinti írásos jegyzőkönyvet elkészítette, és a  Kr. 9. § (9) bekezdése értelmében, honlapján a 

dokumentumot elektronikus úton közzéteszi. 

A Felügyelőség a közlemény kiegészítést 2015. június 23. napján  a hivatalában, valamint a honlapján 

(www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) a hirdetmények fül alatt teszi közzé.  

 

 

 


