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Tisztelt Hatóság! 

A Tisztelt Hatóság által 342-21/2021 ügyiratszámú végzésben előírtakra az alábbi választ 

adjuk. 

A Tisztelt Hatóság által 342-9/2021. ügyiratszámú végzésben előírtakra 2021. július 28-i 

dokumentumban megadtuk a válaszokat, amelyet most csak megerősíteni tudunk. 

Ahogy korábban is jeleztük, Kérelmező az eljárást előkészítő szakmai folyamat egészében 

szembesült azzal a jogalkalmazási korláttal és szakmai nehézséggel, hogy a bányászati 

szakmai sajátosságokat kevésbé figyelembe vevő, e területen leginkább általánosító 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet tényszerűen fennálló szabályozási hiányossága, hogy 

követelményeiben és fogalomköreiben leginkább a külfejtéses bányászat jellemzőinek felel 

meg, érdemben nem tesz különbséget a szilárdásvány-bányászati művelési módok: 

mélyművelés és külfejtés között és éppen ezért nem is veszi figyelembe az ebből adódó 

lényeges eltéréseket, specifikumokat. 

A fentiek ellenére ugyanakkor a mélyműveléses bányászati tevékenységet tervező, annak jogi 

megalapozására bányatelkek megállapítását kezdeményező Kérelmező – ha 

jogszabálykövető akar lenni – gyakorlatilag meg kellene felejen a külfejtéses bányászatra 

megalkotott szabályrendszernek és követelményeknek, ami lehetetlenre irányuló 

követelmény. 

Az előzőekre tekintettel a Magyar Urán Resources Kft. ismételten kéri a tisztelt 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot, hogy jelen hiánypótlás teljesítettségének 

elbírálása és eljárása egésze során, a jogszabályból eredő követelményeinek megalkotásánál 

a mélyműveléses bányászat sajátosságait, a tervezett – önálló engedélyezési szakaszokhoz 

tartozó – létesítmények és tevékenységek elkülönülő alanyiságát és sorrendiségét figyelembe 

venni szíveskedjen. 

Ennek tudatában meg kívánjuk erősíteni a 2021. július 28-án benyújtott hiánypótlási 

dokumentációban leírtakat, amelyek a mostani (342-21/2021) hiánypótlás 1. – 2.13. pontjaiban 

előírtakra is választ adnak, korábban beadott válaszunkat ebben a levelünkben nem kívánjuk 



Oldal 2 / 2 
 

megismételni. Kiemelnénk, hogy az előzetes vizsgálati kérelmünknek nem tárgya az építési 

tevékenység, a lejtakna kialakítás és ugyancsak nem tárgya a kőzet elszállításának, 

lerakásának és azok hatásainak vizsgálata, hiszen a bányatelek a felszín alatt található, 

felszíni létesítmények nem kapcsolódnak hozzá, így felszíni hatásai sem értelmezhetőek. 

A fentiekből és a korábban beadott dokumentumokból is következik, hogy a radiológiai hatások 

minimálisak, mind a leírt technológia, mind a kis volumen miatt. 

A Tisztelt Hatóság által 342-21/2021-es végzés 2.14.-2.26. pontjaiban előírtakra a válaszunk 

az, hogy a radiológiai hatások kicsik, a kért részletes vizsgálat nem indokolt. 

Mint ahogy az előzetes vizsgálati dokumentum és korábbi hiánypótlási dokumentációink is 

tartalmazza, a vizsgálat nem terjed ki a tervezett bányatelek feltárását lehetővé tévő, idegen 

területről kialakított föld alatti objektumokban (föld alatti sajátos építményekben) végzett 

tevékenységekre, valamint az önállóan létesített uránérc-előkészítő, ércdúsító, bányászati 

hulladék-kezelő mű tevékenységeire. Azok vizsgálata (beleértve a radiológiai vizsgálatokat is) 

a bányatelek megállapítást követően, az idegen külszíni területről indított, sajátos építmények 

bányafelügyeleti létesítési engedélyei és a műszaki üzemi tervre vonatkozó jóváhagyás 

birtokában, a szükséges további előfeltételi eljárások (pl. környezeti hatásvizsgálat, egységes 

környezethasználati engedélyeztetés) keretében kerülhet lefolytatásra. 

Továbbá a 342-21/2021 ügyiratszámú végzés 2.14. pontjában előírtakra az alábbi választ 

adjuk: 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.§ (2) szerint „Az előzetes vizsgálatra vonatkozó 

kérelemhez csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő 

előzetes vizsgálati dokumentációt, amelynek egyes részeit a tartalmi követelményeknek 

megfelelő részszakterületeken - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és 

tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján - szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértő készíti el.” 

Fenti előírás alapján az előzetes vizsgálati eljáráshoz benyújtott dokumentáció elkészítésekor 

kell szakértői engedéllyel rendelkezni, így a kérelem benyújtásának időpontjában való 

érvényességet nem kell igazolnunk. 

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy a korábbi és jelen hiánypótlási dokumentációt elfogadni és 

a folyamatban lévő eljárást lefolytatni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2021. augusztus 23. 
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