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

Ügy száma: BO/16/8003/2016.
Kérelmező: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és

Szolgáltató Zrt.

(8184 Balatonfűzfő,

Munkás tér 2.)
Ügy tárgya: „Recsk II.-színesfémérc” védőnevű bányatelken mélyszinti kitermelés szüneteltetésére
vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás
Rövid ismertetés: A Minisztertanács 3119/1990. (V.29.) számú határozatában rendelte el a bánya
tartós szüneteltetésre való átállás megkezdését. A szüneteltetés tevékenysége a környezeti elemek
közül egyedül a felszín alatti vízre van hatással. A mélyszinti bánya tartós szüneteltetése keretében az
alábbi tevékenységeket végzik a területen:
Környezeti monitoring:
 Az aknák falazatának ellenőrzése video-szondázása.
 Mélységi vizek vízszintmegfigyelése és a mélységi vizekből vett vízminták laboratóriumi vizsgálata
6 db megfigyelő kútban.
 A Baláta oldalvölgyi-tározó és a Kincstári-tó vizének laboratóriumi ellenőrzése.
Ellenőrzés, karbantartás, utógondozás:
 A robbantóanyag-raktár lezárt nyílásainak ellenőrzése.
 A magminta raktár ellenőrzése.
 A külszíni egyéb építményeknek és vagyontárgyaknak az ellenőrzése.
 A vízi létesítmények ellenőrzése és üzemeltetése.
 A külszínre nyíló bányatérségek tömedékelésének állapotát havi gyakorisággal történő ellenőrzése.
 A rekultivált területek havi gyakorisággal történő ellenőrzése.
 A lezárt mélyfúrások környezetének ellenőrzése.
A tevékenységre kiadott környezetvédelmi működési engedély érvényességi ideje:
2016. szeptember 30.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Recsk
Eljárás megindításának napja: 2016. április 28.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 70 nap

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399

2

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 hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan
esemény időtartama,



a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,



a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam.

Ügyintéző neve: Dr. Gyulainé Varknal Eliza
Elérhetősége (email): gyulaine@emikofe.kvvm.hu
A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának módja:
A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
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 hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.
Fentieken túlmenően a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon a környezetvédelmi hatóság
értesítést tesz közzé.
Miskolc, 2016. május 03.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

