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KÖZLEMÉNY 

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról 

Az ügy tárgya:  Magyar Urán Resources Kft. által tervezett uránbányászati tevékenység előzetes 

vizsgálati eljárása  

 

Az ügy iktatószáma:   342/2021. 

Az eljárás megindításának napja: 2021. július 21. 

Az ügyintézési határidő:  45 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, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

Az ügyintéző neve és elérhetősége:   

Juronicsné Füredi Krisztina Telefonszám: 72/795-165 

 

A tervezett beruházás, tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

továbbiakban: R.) szerinti besorolása: 

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a tervezett tevékenység a R. 3. számú mellékletének 15. 

a) pontja [„Uránércbányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) méretmegkötés 

nélkül”] alapján előzetes vizsgálat, és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként 

eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Hatóság) döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

A Környezethasználó neve, székhelye: 

 

Magyar Urán Resources Kft. (7622 Pécs, Siklósi út 1/1., a továbbiakban: Környezethasználó) 

 

A tervezett tevékenység célja és jellemzői: 

 

A tevékenység célja a felszíni mélyfúrásokkal megkutatott és elfogadott kutatási zárójelentésbe foglalt 

földtani ásványvagyon kitermelhető uránérc készletének feltárása és kitermelése 25 000 t/év tervezett 

volumennel. 
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A bányatelek területe: 13.690.000 m
2
 (13,69 km

2
) 

A bányatelek alaplapja: -1400,0 mBf 

A bányatelek fedőlapja: -50,0 mBf 

Haszonanyag fedőszintje: -315 mBf (fúrási harántolás), illetve -280 mBf 

(szerkesztett fedőszintvonalas térkép alapján várható) 

Haszonanyag ismert feküszintje: -1310 mBf 

(szerkesztett, a bányatelek ÉK-i részén ennél nagyobb mélység is valószínűsíthető) 

A tervezett kapacitás  25 000 t/év uránérc. 

 

A tervezett tevékenység helye és területigénye: 

 

A tervezett bányatelek Baranya megyében, a Mecsek hegység nyugati részén, Pécs városától nyugat 

északnyugati irányban fekszik. 

 

A tervezett bányatelek határvonalainak töréspont koordinátái: 

 

 

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/8a4880ee78643b8b017ad20e622c2abb/106897/6891301844847882756/342_Magyar_Uran_

Kft_uranbanya.zip 

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017ad20e622c2abb/106897/6891301844847882756/342_Magyar_Uran_Kft_uranbanya.zip
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017ad20e622c2abb/106897/6891301844847882756/342_Magyar_Uran_Kft_uranbanya.zip
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017ad20e622c2abb/106897/6891301844847882756/342_Magyar_Uran_Kft_uranbanya.zip
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A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Hatóság lehetséges döntései: 

 ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, 

határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható; 

 ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti 

kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a 

létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

 amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából 

jelentős környezeti hatások származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit; 

 ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya 

alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb 

engedélyek birtokában kezdhető meg. 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteinek 

elektronikus példányát 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 felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a 

telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő huszonegy 

napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet 

tenni. 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a közleményt 2021. július 23. napján a 7621 Pécs, 

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

(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) teszi közzé. 


