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SALGoTARIAIvI IAnASI H JVATALA

U gyiratsz6m : N O-05/KVO I I 330-3 1201 L

KOZLEMENY

kornyezetv6delmi hat6s5gi eljdr6s meg ind it6s616l

Az tigy t6rgya: A Searching4Good Kft. (4495 Doge, Kossuth L. u. '179.) meghatalmazdrs6b6l elj616
GM-PRO M6rn<iki Tanicsad6 6s SzolgSltat6 Kft. (2600 V6c, Bajcsy-Zsilinszky utca 4) AlIal
k6relmezett, a ,,Salgotari6n lll.-kavics" v6dnevfi b6nyatelekre vonatkozo el6zetes vizsg6lati eljAr6s a

kornyezeti hatitsvizsg6lafi 6s az egys6ges kornyezethaszn6lati enged6tyezesi etjarasrol sz6lo
31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet alapj6n.

Az i.igy iktat6 szima:

Az eUdrds megindit6sinak napja:

Az i.igyint6z6si hat6rid5:

NO-0s/KVO/1330t2019.

2019. november 26.

45 nap

Az 6ltal6nos k1zigazgatdsi rendtartasrol szolo 2016. evi CL. torv6ny 50. S (5) bekezd6seben foglaltak
azigyintezesi hat6rid6be nem sz6mitanak be.

Az [igyint6z5 neve 6s el6rhet6s69e: Simon lsivdn Kriszti6n

Tel: 06 32 795-188

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

Cim: 3100 Salg6tarj6n, Mfzeum t6r '1., 600. iroda

Az ilgy tirgyinak rovid ismertet6se:

K6relmez6 a Salg6tari6n 288/8,288/9,288/11 es 287 hrsz. alatti ingatlanokon (,,satgotarjdn tlt.-kavics"

v6dnev1 bdnyatelken) szeretne kitermelni 1vente 150 tl00 m3 kavicsot.

A termel6s megkezd1s6nek vdrhato iddpontja 2020

20 m3-es teherautokat feltetelezve, 6vente mintegy ,200 napos szdllitdssat 6s a megengedett max.

fermel6sse/ (150.000 ms), napi 12 oras 0zemid6vel szamolva 4 jarm(i fordut6vat szdmolhatunk

6r6nkent. A haszonanyagot szallito gepjdrmAvek a bdnydt elhagyva el6bb a S1gdr Atra, majd 2 km

utan a Kast6lykerl utc6n keresztul rdt6rnek a 21. sz6m0 f5Itra.

A b6nya vArhat6 elettartama: 303.812 m3 (rn6reval6 vagyon)/l50.000 m3/6v = 2,03 6v A termel6s

a j5vSben csak a Salgotar.jdn 0288/8 6s Salg6tarjan 0288/9 hrsz-t teriileteket 1rinti csak. A

KOrnyezetvedelmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly, Kdrnyezetvedelmi Osztdly l.
3100 Salg6tarjdn, Mfzeum t6r 1.

Telefon: 06 32 795 1 BB Fax: 06 32 795 170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: wvrw.nmkh.hu



Salgótarján  0288/11  (legelő)  és  a  Salgótarján  0287  (erdő)  hrsz-ú  területeket  nem  érinti  a

termelés.

A tervdokumentációt a HATÁS-KÖR Mérnöki Szolgáltató Bt.  (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.)

készítette.

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

 Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területe

A Járási  Hivatal  tájékoztatja,  hogy az eljárást  lezáró határozatában megállapítja,  hogy a tervezett

tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

 jelentős  környezeti  hatások  feltételezése  esetén  megállapítja  a  környezeti  hatástanulmány

tartalmi követelményeit;

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb

engedélyek  birtokában  kezdhető  meg,  és  azokhoz  meghatározhat  előre  látható,  figyelembe

veendő szempontokat, illetve feltételeket;

 ha  az  előzetes  vizsgálat  során  a  tevékenység  környezetvédelmi  engedélyezését  kizáró  ok

merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti

megvalósítására engedély nem adható.

A  Járási  Hivatal  felhívja  az  ügyben  érintettek  figyelmét,  hogy  a  közlemény  megjelenését  követő

harminc napon belül közvetlenül a  Járási Hivatalhoz a kérelem tartalmára vonatkozóan észrevételt

lehet tenni.

A  Járási  Hivatal  a  közleményt  a  hivatalában  és  a  honlapján

(http://nmkh.hu/nmkh27/index.php/stkorny),  keresztül,  illetve  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzatának Jegyzője helyben szokásos módon közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

http://nmkh.hu/nmkh27/index.php/stkorny/item/3445-searching4good-kft     

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Járási Hivatal VI. emeleti 600. számú

Irodájában (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Salgótarján, 2019. november 27.

Dr. Handó Beatrix

Járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Dr. Ispán Eszter

Főosztályvezető

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi Osztály I.
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefon: 06 32 795 188  Fax: 06 32 795 170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu 
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