KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet („R”) hatálya alá tartozó
környezeti hatásvizsgálati eljárásról

Ügy száma: 20857/2015.
Kérelmező: Hasit-Hungária Festék és Vakolatgyártó Kft. „f.a.”-t (1138 Budapest, Váci út 186.)
felszámoló Pannon Vagyonkezelő Felszámoló Tanácsadó Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.)
Ügy tárgya: „Kánó I.-mészkő és dolomit” védőnevű bányára vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Kánó
A tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Kánó 477–480; 482/1-2; 483/a-b hrsz.-ú
ingatlanok
A Hasit-Hungária Festék és Vakolatgyártó Kft. „f.a.” a „Kánó I.-mészkő és dolomit” védőnevű bányában
bányászati tevékenység végzését tervezi. A bányában 2009 óta nem folyik termelés.
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A bánya tervezett kitermelési kapacitása 100 000 tonna (36 100 m /év.
A tervezett bányászati tevékenységgel kizárólag a Kánó 483/b hrsz.-ú ingatlan érintett.
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A bányatelek nagysága 0,0254 km (25,4 ha).
00

00

A tervezett termelésre általában napi 12 órában kerül sor (nyári-tavaszi időszakban 6 -18 ,
00

30

télen 7 -15

között). Idényjellegű szüneteltetést a téli időszakban tartanak. Évente mintegy 200 napot

üzemel a bánya. A bányászathoz kapcsolódóan 1 db fúrógép, 1 db rakodógép és 2 db teherautó
használata tervezett. A haszonanyagot, szállító járművekkel az alsótelekesi bányaüzembe szállítják
további feldolgozásra.
Az eljárás megindításának napja: 2015. november 30.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 3 hónap
Ügyintéző neve: Horváth Annamária
Elérhetősége (e-mail): horvatha@emikofe.kvvm.hu ; 46/517-300
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Kánó
A tevékenységgel feltételezhetően érintett település: Szőlősardó

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
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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,
 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.
A környezeti hatásvizsgálat megindításának ténye:
A tervezett tevékenység a „R” 1. számú melléklet 10. a) pontja Egyéb bányászat (kivéve az önállóan
létesített ásványfeldolgozó üzemet) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében hatálya alá
tartozik, ezért környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.
A környezeti hatásvizsgálati 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. Megküldi a „R” 8. § (2) bekezdése szerint 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.
4. A „R” 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi – Kánó Község Önkormányzat Jegyzőjével előzetesen
egyeztetett – időpontban és helyszínen közmeghallgatást tart:
2016. január 28-án (csütörtökön) 14

00

órai kezdettel

Kánó község Közösségi házában
(3735 Kánó, Kossuth L. utca 19.).
A

kérelem,

a

dokumentáció

megtekinthetőek

a

keltezés

dátumától

50

napig

a http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, 2015/20857.
számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos
helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzat Jegyzőjénél. A közzététel és
a betekintési lehetőség időtartama legalább 30 nap.
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A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára
vonatkozóan észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy
a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat Jegyzőjéhez lehet benyújtani.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket
hozhatja:
1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt.
2. A kérelmet elutasítja.

Miskolc, 2015. december 16.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

