KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
az 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) hatálya alá tartozó
környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról

Ügy száma: 12984/2015.
Kérelmező: Egererdő Erdészeti Zrt. (3300 Eger, Kossuth u. 18.)
Ügy tárgya: Verpelét, Kisnána és Tarnaszentmária települések közigazgatási területén lévő zárttéri
vaddisznós és muflonos vadaskert működésére irányuló teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat.
A zárttéri vaddisznós muflonos vadaskerttel érintett ingatlanok:
Kisnána 0196/a hrsz.;
Verpelét 0360; 0361; 0358/7; 0362; 0363; 0357/1; 0364; 0333/3; 0333/2; 0334/2; 0330/1 hrsz.;
Tarnaszentmária 069 hrsz.
A vadaskert területe: 1175,60782 ha
A vadaskert területén lévő létesítmények, berendezések:
Kerítés, 10 db kapu, 9 db malacetető, 9 db malacitató, 18 db szemestakarmány tároló láda,
8 db silótálca, 8 db nagyvadetető, 2 db szélmotoros vízszivattyú, 1 db 7x30 m-es víztározó,
10 db kialakított dagonya, 11 db kiépített magasles, 25 db hordozható magasles, 5 db vadbefogó udvar,
1 db 10x25x10 m-es takarmánytároló.
Tervezett vadlétszám:
muflon: 138 db kos, 115 db jerke, 60 db bárány.
vaddisznó: 105 db kan, 119 db koca, 76 db süldő, 122 db malac.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Tarnaszentmária, Kisnána, Verpelét.
Az eljárás megindításának napja: 2015. június 1.
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az
annak teljesítéséig terjedő idő,
 a szakhatóság eljárásának időtartama,
 az eljárás felfüggesztésének időtartama,
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 a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési
ügygondnok útján történő közlés időtartama,
 továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben foglaltak.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 3 hónap
Ügyintéző neve: Szabó Alexandra
Elérhetősége (e-mail): alexandra.szabo@emikofe.kvvm.hu
A környezetvédelmi felülvizsgálat megindításának ténye:
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
74. § (2) bekezdés c) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége
környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében – teljes körű vagy részleges – felülvizsgálatra
kötelezi, ha a 67. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben nem kérelmezett előzetes vizsgálatot,
továbbá környezeti hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó
tevékenységet környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nélkül kezdett
meg vagy folytat.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
jogelődje, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség az Egererdő Erdészeti Rt.
(3300 Eger, Kossuth u. 18.) részére Verpelét, Kisnána és Tarnaszentmária községek határában, az
akkori Verpeléti Erdészet területén zárttéri vaddisznós- és muflonkert létesítésére vonatkozóan
7594-34/2000. számon környezetvédelmi engedélyt adott, mely a jogerőre emelkedéstől számított
10 évig volt érvényes.
A létesítmény nyugati, Kisnána községhatárába tartozó része (148,7 ha) országos jelentőségű védett
természeti területre, a Mátrai Tájvédelmi Körzet területére esik, ezért a környezeti hatásvizsgálati és
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
1. számú melléklete 3. pontja (Vadaskert védett természeti területen vagy erdőterületen méretmegkötés
nélkül) hatálya alá tartozik.
Az Egererdő Erdészeti Zrt. (3300 Eger, Kossuth u. 18.) 2106/2/2014. számú levelében nyilatkozatot tett
arra vonatkozóan, hogy tevékenységét továbbra is folytatni kívánja, fentiekre tekintettel a
környezetvédelmi hatóság 2673-2/2015. számú, 2015. február 4-én kiadott határozatában a
Kvt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció
benyújtására kötelezte az Egererdő Erdészeti Zrt.-t.
Az Egererdő Erdészeti Zrt. (Eger) 2015. június 1-jén benyújtott kérelmében – hivatkozva a
környezetvédelmi hatóság 2673-2/2015. számú határozatában foglaltakra – a Verpelét, Kisnána és
Tarnaszentmária települések közigazgatási területét érintő zárttéri vaddisznós és muflonos vadaskert
működésére vonatkozóan környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett.
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A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében
a környezetvédelmi hatóság:
1. A tárgyi hatósági eljárás megindításáról értesíti az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások

Központi

Hivatala

által

működtetett

adatbázisban

szereplő

társadalmi

szervezeteket „a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett
elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről”
szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen értesítés elektronikus
úton történő megküldésével. A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának
és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő
benyújtásával igazolhatja.
2. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
3. Közleményt tesz közzé a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás megindítását követően az
ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
4. Megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti települések,
valamint a feltételezetten érintett települések jegyzői részére a közlemény közterületen és a helyben
szokásos módon történő közzétételének érdekében.
5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
80. § alapján közmeghallgatást tart
2015. október 5-én (hétfőn) 14 órai kezdettel
a Verpeléti Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtárban
(3351 Verpelét, Kastély u. 8.).
A kérelem, a dokumentáció és kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától 50 napig a
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html

internetes

oldalon,

2015/12984.

számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos
helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzatok jegyzőinél. A közzététel és a
betekintési lehetőség időtartama legalább 30 nap.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció
tartalmára

vonatkozóan

észrevételeket

a

közmeghallgatás

időpontjáig

a

környezetvédelmi

hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat Jegyzőjéhez lehet
benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a Kvt. 79. § (1) bekezdése alapján az
alábbi döntéseket hozhatja:
1. Engedélyezi a tevékenység folytatását (a továbbiakban: működési engedély).
2. Az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére
kötelezi az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve
környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is.
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3. Korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, illetőleg az erre hatáskörrel
rendelkező szervnél azt kezdeményezi.

Miskolc, 2015. augusztus 19.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

