ÉRTESÍTÉS
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult
közigazgatási eljárásról

Ügy száma: BO/16/16681/2016.
Kérelmező: Mátrai Erőmű Zrt. (3271 Visonta, Erőmű utca 11.)
Ügy tárgya: A Mátrai Erőmű Zrt. Bükkábrányi bányájában folytatott külszíni bányászati tevékenység
végzésére kiadott 17573-5/2014. számú határozattal módosított 2631-11/2012. számú egységes
környezethasználati engedély 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 20/A. § (4) bekezdésében
foglaltak szerinti felülvizsgálata.
Az eljárás megindításának napja: 2016. október 20.
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.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 nap
Ügyintéző neve: Dr. Gyulainé Varknal Eliza
Elérhetősége (e-mail): gyulaine@emikofe.kvvm.hu
A Mátrai Erőmű Zrt. a Bükkábrányi bányában folytatott külszíni bányászati tevékenység végzésére
kiadott

17573-5/2014.

számú

határozattal

módosított

2631-11/2012.

számú

egységes

környezethasználati engedély Rend. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti felülvizsgálatára
irányuló eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályán.
Kérelméhez csatolta a Mendikáns Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) által
készített, 2016. július havi keltezésű teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt két
nyomtatott példányban és egy példány elektronikus adathordozón.
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A Rend. 20/A. § (4) bekezdése alapján „az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az
Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló
határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a
környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is
figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden,
monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó
felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”
A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának módja:
A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
mód. 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva értesíti
ügyfélkapuján keresztül a tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban fellelhető társadalmi
szervezeteket a 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. 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.
Fentieken

túlmenően

a

www.hirdetmeny.magyarorszag.hu

honlapon

és

saját

honlapján

a

környezetvédelmi hatóság értesítést tesz közzé.
A kérelem, a dokumentáció és kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától 45 napig a
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO/16/16681/2016.
számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos
helyiségében ügyfélfogadási időben.
Miskolc, 2016. november 15.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

