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U gyiratsz6m : NO-05/KVO 1994-312019.

KOZLEMENY

kornyezetv6delm i h at6s6 g i elj6 rds meg i nd itds6 rol

Az i.igy tArgya: Az Alcufer lpari, Kereskederlmi 6s Szolg6ltat6 Kft. (9023 Gy6r, M6szdrros Lorinc

u.'13.) meghatalmazdsdb6l eljdro IMSYS M6rnciki Szolg6ltat6 Kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 141a.)

6ltal k6relmezett, a 3'100 Salgotarjdn, SalE6 utca 33. (megl6v6: SalgotarjAn 349412 hrsz., nj:

Salg6tarj6n 349419 hrsz.) szdm alatti telephelyre vonatkozo elozetes vizsgAlati eljdr6s a kornyezeti

hatdsvizsg6lati6s az egysdges kornyezethasznitlatiengedelyezesi eljdrdsrol szolo 31412005. (Xll. 25.)

Korm. rendelet alapj6n.

Az tigy iktat6 szdma:

Az eljdr5s megindit6sdnak, napja:_

Az iigyint6z6si hat6rid5:

NO-05/KVO/994t2019

2019. augusztus 8,

45 nap

Az 6ltal6nos kdzigazgatdsi rendtartasrol szolo 2016

az igyintdzesi hat6rid6be nem szdmitanak be.

evi CL. torveny 50. S (5) bekezdeseben foglaltak

Az i.igyint6z6 neve 6s e16rhet6s6,gel Simon lstv6n Krisztidn

Tel: 06 32 795-188

E-mail: simon. istvan@nograd.gov. hu

Cim: 3100 Salg6tarjdn, M0zeum t6r'1.,600. iroda

Az i.igy t6rgy6nak rovid isrnertetdse:

,,A hulladekgazdalkodds terulet6n r;/s6d/eges c-61 a hullad6kok keletkez6senek megel6z6se, valamint a

keletkezett hullad6kok, mineil nagy<tbb aritnyI 0jrafeldolgozasa, hasznositdsa.

Az Alcufer Kft. 6ltal a telept\elyen jelenleg is vdgzett hullad6k gy(ijtesi 6s elSkezel6si tevekenyseg, ill

az alkalmazott technol6gi6k elosegitik a hulled6kok hasznositasra torl6no elokesziteset. A telephelyi

hullad6kkezel6s c6lja a gyljtott hulladekok anyagaban torteno ujrahasznositdsa minel nagyobb

ar6nyban A f6mhulladdk hasznosft(ts(tval (min6sitdsevel) hozzdjdrulnak ahhoz, hogy az adott anyagot

m i n 6l sz6 le se b b te ru lete n /ehessen A i rafe I h a sz n 6 I n i.

A teruletbovit4ssel pedig a telephelyen folytatott hulladekgyiljtesi 6s kezelesi tev6kenys6ghez

biztosftanak plusz gyAjtesi/tdrolasi fel}leteket, mellyel a telephely zavaftalan milkodese biztosithato "

Kdrnyezetvedelmi es Term6szetvedelmi F6oszt6ly
3100 Salg6tarjan, M0zeum t6r 1.

Telefon: 06 32 795-1 88 Fax: 06 32 795-170
E-mail: z,oldhatosaq@nog Web: http://nmkh,hu



A tervezett Ietesitm6ny kcizvetlen hat5sterU let6nek v6lelmezett hat6 ra :

' Salgotarjdn lVegyei Jogri Vdrros kozigerzgatdsi terulete

A J6rdsi Hivatal t6j6koztatja, hogy az eljdr6st lezAr6 halfrozat6ban meg6llapitja, hogy a tervezett

tevekenyseg megvalosit6sdbol szdrrmazhatnak-e jelentos kornyezeti hat6sok, valamint:

jelentos kornyezeti hiatSsok feltetelez€rse eset6n megdllapitja a kornyezeti hatdstanulmAny

tartalmi kovetelm6nyeit;

ha nem feltetelezheto jelentos kornyezerti hat6s, meg6llapitja, hogy a tevekenyseg mely egyeb

enged6lyek birtokAban kezciheto meg, 6s azokhoz meghat6rozhat elore ldthato figyelembe

veendo szempontokat, illetve felteteleket;

ha az elozetes vlzsg6lat sroran a tevrSkenyseg kornyezetvedelmi engedelyezes6t kizAro ok

merult fel, ennek a t6nyet r0gziti es megallapitja, hogy az adott tevekenyseg k6relem szerinti

megvalosit6s6ra enged6ly nem adhato

A J6r6si Hivatal felhivja a;: Ugyben 6riniettr:k figyelmet, hogy a kozlemeny megjelen6set koveto

harminc naoon belul kozvel.lenul ia Jar6si Hi'vatalhoz a k6relem tartalm6ra vonatkozoan 6szrevetelt

lehet tenni.

A Jdr6si Hivatal a kozlem6nyt a hivatal6ban 6s a honlapj6n

(http://nmkh.hu/nmkh27/index.php/stkorny), l,ieresztUl, illetve Salg6tarjSn Megyei Jogri V6ros

On korm 6 nyzatd na k J egyzdj e hely be n szok6sos modo n kdzzeteszi.

Az elektronrkus ilton kozzetertt k6rerlem 6s mellekleteinek eleresi helye:

http : //n m kh. h u/n rm k h 27li n cjl ex. p h p/st ko rny/ item/3 253 -a I c ufe r-kft

Az 6rintettek a dokument6cioba, illetve az igy egyeb irataiba a Jdrdsi Hivatal Vl. emeleti 600. sz6m0

lrod6jdban (3'100 Salgotarj6n, M[zeum ter'1.) Ugyfelfogad6si idoben betekinthetnek.

Salgotarjdn 2019. augusztus 8

Dr. lland6 Beatrix

Jdrdsi hivatalvezeto

nev6ben es megbizdsdrbol

Nograd Megyei
Kormdnyhivatal
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Dr. lsp5n Eszter

Foosztdrlyvezeto
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Kornyezetvddelmi ds Termeszetvedelmi F6osztaly
3100 Salg6tarjdn, M0zeum ter 1.

l-elefon:06 32 795-188 Fax:06 32 795-170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu Web: http://nmkh.hu


