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ÉRTESÍTÉS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult 

közigazgatási eljárásról

Ügy száma: BO/32/06754/2022. Iktatási szám: BO/32/06754-3/2022.

Kérelmező: MVM Mátra Energia Zrt. (3271 Visonta, Erőmű utca 11.)

Ügy tárgya:  A bükkábrányi bánya külszíni bányászati tevékenységére vonatkozóan  kiadott, többször

módosított 2631-11/2012. számú egységes környezethasználati engedély módosítása

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa: Bükkábrány

Közvetett hatásterület vélelmezett határa: -

Az eljárás megindításának napja: 2022. 11. 08.

Az eljárás ügyintézési határideje: 2023. 01. 22.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,

 az igazgatási szünet időtartama (2022. december 22. – 2023. január 6.)(Korm. rendelet 1.§ (2) bek.)

Ügyintéző neve: Vámos Dóra

Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc  @borsod.gov.hu  

Tájékoztatás az eljárásról:

Az MVM Mátra Energia Zrt. (3271 Visonta, Erőmű utca 11.) meghatalmazásából eljárva a MENDIKÁS

Kft.  (3545  Miskolc,  Kazinczy  u.  28.  2/4.) kérelmet  nyújtott  be  a  környezetvédelmi  hatósághoz.

A bükkábrányi bánya külszíni bányászati tevékenységére vonatkozóan  kiadott, BO/32/05496-19/2021.

számú, BO-08/KT/183-10/2017. számú, BO/16/17028-4/2016. számú, BO/16/16681-19/2016. számú és

17573-5/2014. számú határozatokkal  módosított  2631-11/2012. számú egységes környezethasználati

engedély módosításának tárgyában. Az engedély 2026. december 31. érvényes.

Az MVM Mátra Energia Zrt. a bükkábrányi bányánál a jelenlegi gépjármű mosó egységének átépítését,

valamint egy új szennyvíztisztító kiépítését tervezi.

Az engedélyes  a  meglévő  elavult  technológiát  egy modernebb technológiára  kívánja  cserélni.  Az  új

szennyvíztisztító SBR rendszerű, eleveniszapos, a tisztítás nitrifikációval, denitrifikációval és a tisztított

szennyvíz fertőtlenítésével valósul meg. 
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A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának módja:

A környezetvédelmi hatóság a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon és saját honlapján értesítést

tesz közzé az eljárás megindulásáról.

A  dokumentáció  megtekinthető a  környezetvédelmi  hatóság

http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán, BO/32/0  6754/2022  .   számon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket

hozhatja:

1. Módosítja az egységes környezethasználati engedélyt vagy

2. A kérelmet elutasítja.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Dudás Attila

koordináló ügyintéző
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