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Közlemény kiegészítés 

 

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

vizsgálati eljárása  

 

Az ügy ügyiratszáma:  342/2021. 

 

Az eljárás megindításának napja:  2021. július 21. 

 

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

továbbiakban: Környezethasználó) 

 

Az ügyintéző neve és elérhetősége: 

Juronicsné Füredi Krisztina 

Telefonszám: 72/795-165 

 

Tájékoztatás engedélyezési dokumentáció kiegészítéséről:  

A Környezethasználó 2021. július 20. napján tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti 

kérelmet nyújtott be a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság), melyhez 

mellékelte az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 14/a., a továbbiakban: 

Tervező) által összeállított előzetes vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció). 

 

A Dokumentációban foglaltak szerint a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az 

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

továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 15. a) pontja [„Uránércbányászat (amennyiben nem tartozik 

az 1. számú mellékletbe) méretmegkötés nélkül”]  alapján előzetes vizsgálat, és a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.  

 

Tárgyi eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a 342-9/2021. ügyiratszámú 

végzésében hiánypótlás teljesítését írta elő. 

A Környezethasználó 2021. július 28. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be. 

Mivel a Környezethasználó a 342-9/2021. ügyiratszámú végzésben foglalt hiánypótlási 

kötelezettségének nem tett eleget, ezért a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a 342-

21/2021. ügyiratszámú végzésében ismételten hiánypótlás teljesítését írta elő. 

A Környezethasználó 2021. augusztus 23. napján adta meg válaszát hiánypótlási felhívásra. 
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A benyújtott hiánypótlási dokumentációkat a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság 

közzétette. 

Az érintettek a kérelem és a kiegészítést is tartalmazó mellékletek 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 a kiegészítést is tartalmazó 

mellékleteit elektronikus úton is közzétette.  

 

A Dokumentáció az alábbi webhelyről tölthető le: 

 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-

download/8a4880ee78643b8b017ad20e622c2abb/106897/6891301844847882756/342_Magyar_Uran_

Kft_uranbanya.zip 

 

A Környezethasználó által 2021. július 28. napján benyújtott hiánypótlási dokumentáció az alábbi 

webhelyről tölthető le: 

 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-

download/8a4880ee78643b8b017b0b5a9a6e1369/107588/3357266100037253/hp.zip 

 

A Környezethasználó által 2021. augusztus 23. napján benyújtott hiánypótlási dokumentáció az alábbi 

webhelyről tölthető le: 

 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-

download/8a4880ee78643b8b017b7c0de8aa65bb/108532/1131978751746015721/hp2.zip 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság jelen közlemény kiegészítést 2021. augusztus 26. 

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

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