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,,Kerelme.z(i a SalgotarjAn 288/8, 288/9, 288/11 6s 287 hrsz. alatti ingatlanokon (,,Salgotarjdn lll-
kavics" v6dnev(i bAnyatelken) szeretne kitermelni6vente 150 000 m3 kavicsot.

A terme16s megkezdes4nek vdrhato id6pontja 2020.

20 m3-es t'eheraut6kat felt1telezve, 1vente mintegy 200 napos szdllit(issal 6s a megengedett max.

fermeldssre/ (150,000 m3), napi 12 6rds ilzemiddvel szdmolVa 4 jdrm1 forduloval szdmolhatunk

ordnkent. l\ haszonanyagot sz6llito g6pjdrm(1vek a banydt elhaglrva el6bb a S1gar Itra, mejd 2 km

utdn a Kastelykeft utcdn kereszful ratdrnek a 21. szamI fd1tra.

A bAnyavarhat6 6lettaftama: 303.812 m3 (m(irevalovagyon)/150.000 nt3/6v = 2,03 6v. Atermel6s a

j6v6ben c:;ak a Salg6tarjdn 0288/8 6s Salg6tarjdn 0288/9 hrsz-0 teriileteket 6rinti. A Salgotarjdn

0288/11 (legel6) 6s a Salgotarj1n 0287 (erd6) hrsz-l brAlebket netm 6rinti a termel6s."

il.

KORNYEZETVEDELMI MEGALLAPITASCIX

1) Hullad6kgazdSlkoddsi szempontb6l:

' Hullad6kgazd6lkoddsi szempontb6l jelent6s k6rnyezr:ti hatds nem vdrhat6. Kcirnyezeti

h at6svizs g 6lati elj 6r6s lefolytat6sa nem i n d oko lt.

2) f ,_eveg6tisztas6g-v6d

. Leveg6tisztasdg-vedelmi szempontboljelent6s kornyezeti hatds nem vdrhato. Kcirnyezeti

hat6svizs g 6 lati elj6 riis lefo lytatds a nem i nd okolt.

3) Zq1- 6s rezg6sv6delmi szempontbol:

. Zajv6delmi szempontbol jelent6s kdrnyezeti h;atds nem vdrrhat6. Kcirnyezeti

h at6svizs g 6 lati eljiris lefo lytatdsa n em szri ks69 es.

4) T{j- 6s term6szetvedelmi szempontb6l:

' Term6szetv6delmi szempontb6l jelentos kornyezqti hatiis nem varhat6. Kornyezeti

h at6svizs g ilati eljArAs lefo lytat6sa nem szti ks69 es.

5) K6rmentesltesi szempontb6l:

' Kdrmentesit6si szempontb6l jelent6s kornyezeti hatds, nem vdrhat6. Kornyezeti

hatiisvizsg6lati eljir6s lefolytatisa nem indokolt.

6) NqregeszsegUgyi szempontb6l:

Kornyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi F6oszt6ly, Kornyezetv6delmi Oszt6ly l.
3100 Salg6tarjdn, M0zeum t6r 1.

Telefon: 06 32 795 188 Fax: 06 32755 170
E-m a il : zold hatos a g @nog rad. g ov. h u ; Web : llUryV-nrnlhtrU



' Kozeg6szs6gugyi szernpontbol kdrnyezeti hatdsvizsg6lati eljdrds lefolytat6sa nem

szi.iks6ges.

7) Kututcls-elOks€grcdelmi t;zempontb6l :

' Kulturdlis 6rokst!g vedelme szempontjdbol kdrnyezeti hat6svizsg6lati elj6r6s

lefolytatdsa nem szri k:s6ges,

' A bdny6szati enged6lyez6shez dcint6sel6k6szit6 rirciks6gv6delmi hat6stanulm6nyt

kell k6sziteni.

8) .Term6fold-minos6g vdrdelmi szempontb6l:

'' Talajv6delmi szermpontb6l nem sztiks69es kornyezeti hatisvizsg6lati elj6r5s

lefolytatdsa.

9) 1\ term6fold mennyis6rli v6delme szempontjdbol:
u, A tervezett beruhdz6s term6fcjld ig6nybevetet6vel nem j6r.

10) ,lV: erdo v6delm6nek szempontj6b6l:

' A K6relmezSnek a beruh6z6s kiviteli munk6inak megkezd6se el5tt be kell szereznie

az erd 6szeti hat6s6g erd6te rti let i g6nybev6telt en g ed 6lye z6 hat1rozat6t.

ilt.

I:}2iAKHATOSAC I AI-I.AS FOG LALAS ES UCC TC RES ESHKRE ADOTT VALASZO K

1. /\ F6v6rosi Katasztrr5fav6delmi lgazgat6sdg tgazgat6-helyettesi Szeruezet

ll(atasztr6fav6delmi llat6s69i Osztdlya FKI-KHO: 3510011725212019. szdmU szakhatosdgi

iiill dsfoglalds Aban az aldbbi elo irdsokkal jdrult hozzA'.

,,K6relmez6 hat6s1g rdsz6re a Searching4Good Kft. (4495 DdgE, Kossu/h L. u. 179.; a tovdbbiakban:

K6relme;zci) megblzdsAbol eljdro GAI-PRO MemokiTanAcsad6 6s Szolgdltat6 Kft. (2600 Vdc, Bajcsy-

Zsilinszk'.y utca 4.; a tovabbiakban: l/leghatalmazott) 6ltal beny1jtott,,satg6tarjan ttt.- kavics" v6dnev(i

bdnya E:l1zetes Kornyezetv6clelmi Vizsgdlata cim(i dokumentdci6 (a tovdbbiakban: Dokumentdcio)

elbirAl6siihoz

vlzilgyi 6s vizv6del mi szakhat6s6tgk6nl hozz6jdrulok.

Egyebekben

a tev€kenys,6ghez az al1bbi kikiit6sekkel hozz6j6rulok:

- l\ bdnydszati tev6ken.ys6g nem jdrhat az talaj, foldtani kazeg, felszini-, felszin atatti vizek

tresz1lyeztet4s6vel, illetve kdrositds1val. Az esef/egesen bekovetkez6

Krirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Fooszt6ly, Kdrlyezetv6delmi OsztAly l.
3100 Salg6tarjAn, Mizeum ter 1.

Telefon:06 32 795 188 Fax:06 32 795 170
E-rnail: zoldhatosag@nograd.gov, hu ; Web: wuaalnmkh.hu



kdrnyezetszennyezds6tt es annak 1rlalommentes megpz1ntetes6eft az ingatlan tulajdonosAt

6 s h a sz n 6 I oj 6t e gy ete m I eges fele/dssd g te rh e I i.

A bdnydszati tev6kenyseg sordn be kell taftani a fels:zin elatti vizek vddelmerol sz6lo

219/2004, (V|1.21.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 219/2004. (Vll.21.) Korm, rendetet]

el6lrdsait, 6s fokozott figyelmet kellforditani arra, hogy,a foldtani kdzeg 6s a felszln ialattiviz

ne szennyezddjon.

,Az uzemeltet1st a kdrnyezet szennyezds6t 6s k1rosftdsdt kizaro modon Igy kell v6gezni,

ht-;gy a talaj, f)ldtani kozeg, valamint a felszin alatti viz net szer,'nyezddj6n, a felszin alattiviz,

foldtani kozeg 1llapotdban a tevekenysdg ne okozzon a f1ldtani kOzeg 6s a felszin itlatti viz

sz:ennyez6ssel szernbeni vedelmehez szuks6ges hatiirert6kekrol 6s a szennyez6sek

,m6r6serolszol6 6/2009. (lV. 14,) KvVM-EAMFV\iI egyIttes rendelet mell6kteteiben

,megdllapitott (B) szennyezettsegi hatdr6rl6keket meghalado min6s6g romtdst.

,A bdnyatelek brAleftn uzemanyag t6rol6s kizdrolag mAszaki vd'delem meltett tdrtenhe>t.

,A szdlltto i1rmtivek uzemanyaggal val6 tdlf6se a bdnyetelek teruleten nem v1gezhetd. A

'bdnydban tizemelo munkagepek tankoldsa soran megfeleloen rn6retezett kdrmentd ttitcdt kett

alkahazni a f1ldtani kozeg 6s felszln alatti viz szennygz|se elkerul6se v6gett. A bdnyatetek

ile rU I et6 n g 6 pj a rm Ave k j av ita s a, ka rb a nta rt 6 s a, mo sd s a n e m v 69 e z h eto.

,4:z egymdssal ellent6tes hasznos[tdsi c6lokat t6rben es iddben el kelt vdtasztani."

2. Salg6tarjdn Megyei Jogri Vdros 6nkormdnyzatAnakJegyz<iie 37'./26-212019. szdmU vdlaszdban

az al{bbiakrol t6j6koztatta a Jdrdsi Hivatalt:

,,Hivatko,zva a fenti szAmt megkeres1s6re, a Searching4Good, Rft. (4495 Gcide, Kossrrth L. u. 17g.)

kdrelme;z-(i megblzdsdbol eli1ro GM-PRO Mdmdki Tandcsado 6s Szolgdltat6 Kft. (2600 Vdt:, Bajcsy

Zsilinszk:y u. 4.) meghatalmazott k6relm6re indult, a ,,salgotarjdn tl|.-kavics" vddnev(j banyatelek

hasznositiisa tdrgy1ban, a kdrnyezeti hatdsvizsgdlati 6s az egysdges kornyezethaszn1lati

enged6llrez6sieli4rdsrolszolo 314/2005. (Xll.25.) Korm. rendelet 1. g (6b)-(6c) bekezd6se alapj1n az

al abbia krol tdj6koztatom :

A tervetzett bdnydszati tev€kenys6ggel erintett 028818 6s 0288/9 hrsz.-0 irrgattanok

vonatkoz:6sdban: Salgotari6n Megyei Jog0 Vdros Onkormdnyzata Kozgy(it6senek Salg6tarjdn

Telepal6s:;zerkezeti teru1rol szolo 15/2017. (ll. 14.) hatdrozatani,zk (TtiZT) 2. melt1ktet1ben fetsorolt

Z-szelv6ny(l telepul6sszerkezetitervtap, valamint a Hetyi Epitdsi Szab,atyzatrol szot6 8/2017, (il. 14.)

onkorm1nyzati rendetete (HESZ) 5. mett6ktet6ben felsorolt Z-szelvenyti szabdlyozasi terutap a KbB/R

ielA ,,meclddhdnyo" illetve ,,kul6nleges bdnyaszattal 6rintett tert)let/R rekultivaciora kijel6lve"

elnevez1'sil ovezetbe sorolia. A TSZT 1. mell1klete 28. pontja, val,amint a HESZ 54. g-a ds Z.

fuggel1k'e az 616 bdnyatelkek kdzott tarja nyilvdn a k6t ingatlant.

A terue;tett bdnydszati tev6kenys5ggel nem 6rintett 02811/11 6s 0287 hrsz.-(t irtgatlanok

vonatkozdsdban:

A TSZT es HESZ Z-szelv1nyu terulapja a 0288/11 hrsz.-(t ingattant a Ma jelA mezdgiazdasdgi

6ltal6nos teruletbe, a 0287 hrsz.-(t ingatlant Eg jelil gazdaskgi erd\terutetbe sorolja. Satgotarjdn

Megyei .log(t Vdros Onkormdnyzata Kdzgytiles1nek a helyi jetentds|g1 veclett termdszeti terutett6

Kcirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly, Kornyerzetv6delmi Oszt6ly I

3100 Salg6tarjan, Mizeum ter 1,
Telefon: 06 32795 188 Fax: 06 32 795 170

E-mail: zoldhatosag @nograd. gov.hu i Web: tdu il-nmklr.hu



nyilveni,t1s megdllapltdsdr6l sz6lo 31/2012. (1X.27.) 1nkormQnyzati rendelete 2. g-a eftelmeben a

0288/8 6rs 0288/9 hrsz,-0, valaminl a 0288/11 es 0287 hrsz.-(t ingatlanokat helyi jelentSsdg(i vedett

termdszeti ter0let nem 1rinti."

tv.

EGYEB

Jelen hiatdrozal az l, fejezetben foglalt alapadatokkal megha(6rozott l6tesitm6ny tov6bbtervez6s6re

jogosit. Amennyiben a tervez6s, a megval6slids sordn, vagy azt kdvetoen b6rmikor a tevekenys6g

m6dosltds6t, bovit6s6t tervezik, errril sz6lo r6szletes lelrdssal kell megkeresni a J6r6si Hivatalt annak

megdlla;rit6sdra, hogy a vdltoz:tatds milyen enged6lyez6si kotelezetts6get von maga ut6n.

Az eljdrds igazgatdsi szolgdltatdsi dija 250 000 Ft, melynek visel6s6re a K6relmez6 kdteles. Az

igazgatasi szolg6ltatdsi d(j me,gfizetr5sre kerUlt,

Jelen dtintes6t a J6r6si Hivatal hirdr:tm6nyi 0ton teszi kozze, a dontes k6zl6s6nek napja a hirdetm6ny

kifUgges;ztes6t kdveto tizendtodik nap. Jelen d6nt6s ellen a Jdr6si Hivatal 6ltal hirdetmenyi titon

toft6no kr5zl6stol sz6mltott 15 napon belUl a Pest Megyei KormAnyhivatal Kornyezetv6delmi 6s

Term6s:retv6delmi F6oszlitlydhoz clmzett, de a Nogrdd Megyei Kormdnyhivatal Salgotarjdni J6r6si

HivatalSnak Kornyezetvedelmi 6s Tr:rm6szetv6delmi F6osztitlyihoz h6rom p6ld6nyban benyfjtand6

fellebberz6ssel lehet 6lni. A, fellerbbezSsi eljdr6s dija 125 000 Ft, amelyet a N6grdd Megyei

Kormdnyhivatal Magyar Allarrkincstiirnal vezetett 10037005-00299547-00000000 szdmri eloirAnyzat-

felhaszn6ldsi sz,6ml6jdra 6tutal;isi mr-'gbfzdrssal vagy postai 0ton keszp6nz-dtutaldsi megblzdssal (csekk)

kell megflzetni. l'erm6szetes sizemdlyek 6s - abban az esetben, ha az elj6r6s nem a civil szeruezet

k6relm(rr,e indul - a civil szerrvezetek dltal a jogorvoslati eljqrds6tt flzetend6 dij a jelen elj6r6sban

meghat6rozott dijt6tel 1 %-a,,

INDOKOLAS

A Searching4Good Kft. t:,4495 Doge, Kossuth L, u. 179.', a tovdbbiakban: K6relmez6)

meghatalmazdsdbol elj6r6 GIVI-PRO M6rnciki Tan6csad6 6s Szolg6ltat6 Kft. (2600 Vdc, Bajcsy-

Zsilinszky utca 4.; a tov6bbiarkban: Meghatalmazott) benydjtotta a ,,Salg6tarjan lll.-kavics" vednevr-1

banyatelekre vonatkoz6 el6z:etes vizsg6lati dokument6ci6t es az eljd16s lefolytat6siira irdnyulo

kerelmet nyUjtott be a l{69rird Megyei Korm6nyhivatal Salg6tarj5ni J6r6si Hivatala

Kornye;zetv6delmi 6s Term6rszeW6delmi F6oszt6ly6hoz (a tovSbbiakban: Jdrdsi Hivatal).

A Jar6si Hivatal megdllapitolta, hr:gy a tervezett tev6kenys6g a k1rnyezeti hatdsvizsgalati 6s az

egysdgers kdrnyezethaszndlati enged€lyezesi eljdr6srol sz6lo 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet [a

tov6bbierkban: 314/2005. (Xll 25.) Korm. rendeletl 3. szdmrt mell6kletenek 17. pontja - ,,Egyeb

(amennyiben nem tarlozik

Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Foosztdly, Kornyezetv6delmi Oszt6ly l.

3100 Salg6tarj6n, M0zeum t6r 1.

Telefon: 06 32 795 1 88 Fax: 06 32 795 1 70
E-mail: zoldhatosag@nograd,gov.hu; Web: www.nmkh.hu
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1. szAm1 ntellekletbe), kiv6ve az 6nAll6an l1tesitett Isvanyfeldolgctz6 0zemet m6retmegkot1s ndlkAl" -

alapj6n a:z elsofok0 k6rnyezetvedelmi hat6sdg dont6set6l fUggtlen kornyezeti hatdsvizs96lat kOteles,

A Jardsi Hivatal az elozetes vizsgSlati eljdrast a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet alapjAn 2019.

novemberr 26. napjdn meginditotta.

A Jdrdsi Hivatal a k6relem 6s a Dokument6ci6 benyUjt6sdt k6vr=t6en a 31412005. (Xll. 25.) Korm.

rendelet 3. S (3) es (4) bekezdesei eftelmeben - flgyelemmel az 6ltal6nos kozigazgatdsi rencltartdsrol

szolo 2O'1ti. 6vi CL. t6rveny (a tovribbiakban: Akr.; s8. S (3) trekezd6sere - a hivatal6ban 6s a

honlapjdrr kozz6tette az eljArAs meginditds6r6l szolo kozlemQnyt, tovdbbd a vonatkoz6 iratokat -
kdzhirre t6tel c6ljdb6l - megkUldte a tervezett tev6kenyseg helle szerinti Salg6tarj6n Megy'ei Jogti

V6ros 6nk,orm6nyzat6nak JegyzSje r6sz6re.

Safg6tarjdn Megyei Jogti Vdros Onkorm6nyzatS,nak JegyzSje a 105-75212019. szdmorr iktatott

levelebenr tajekoztatta a J6rdsi Hivatalt arr6l, hogy az eljArAs merlinditdsdrol sz6lo kozlem6ny

kifuggesztdrse megtortent, valamint a kdzhlrre t6tel idopontjd16l, helyer6l 6s a vonatkoz6 iratokba valo

betekintersi lehetdseg m6dj616l.

A Jdr6si llivatal - figyelemmel az Akr. 55.-56. $-6ban foglaltakra - megl,rereste a k1rnyezetv5delmi 6s

term5szetvedelmi hat6sdgi es igazgatdsi feladatokat ell1to szeruek kijel1leser6l szol6 7112015. (lll. 30.)

Korm. rendelet [a tovdbbiakban: 7112015. (111.30.) Korm. rendelet] 28. S (3) bekezd6se 6s 5,

melleklett!nek ll./3. pontja alapjdn az Ugyben erintett szakhat6s6got.

1. A, FSv6rosi Katasztr6fav6delmi lgazgat6sdg lgaz:gat6-helyettesi S:zeruezet

K.atasztr6fav6delmi Hat6sdgi Oszt6lya FKI-KHO: 35100-'1276312019. szam I szakhatos6gi

6llaisfoglaldsiinak rendelkez6 resz6ben foglaltakat az aldbbiakkerl indokolta:

,,Tdrgyi te>ruleten folytatni kivdnt bdnyaszati tev6kenys6gre vonatkoz5an kornyezetv6delmi etnged1ly

nem keiltt meg kiadAsra. A Magyar B1nydszati 6s Fdldtani Szotgatat MBFSZHATOSAG/ 409-

40/2019. szAm(t hatarozatAban a,,Salgotarjdn lll.-kavics" vdd(nevil b1nyatelek dj jogosuttjdnak a

K6relmez6t jel1lte ki.

Dokumen'titci6 szerint tdrgyi bdnyatelek brAleE 6,9793 ha, fed6lapja 283 mBf, alaplapja 21(t mBf. A

kavics bdnvaszatdra vonatkoz6 engedelyezett kitermel1si volumqn 150A00 m3/6v.

A fedd le,takarftdsa utdn a szdraz t6rszfnen forgo-kotrog6p v6gzi a k,avics kitermel1s6t folyamatos

szintsilllyeszfessel amely mivelet a m6rl6kado talajvizszintet nem eri el. K0l6n termelik a jo

minosegti humuszrdteget es kAlon a kozvetlen fedo meddot. Az anyagot a homogenizalas 6nlekeben

deponi1ba termelik, majd a deponiabol kdzvetlenul homlokrakotloval szdlllto jarm1vekre ritkjAk. A

telephelyen a kitermeles teruezett idotartama 2,03 6v,6venk6nt l'1 h6nap id6tartam(t, decernber 15.

6s ianuAr 15. k1zdtt szAneteltetve a milvel6st.

Ktirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6osztAly, Kdrnyezetv6dr:lmi OsztAly I

3100 Salg6tarj6n, Mlzeum t6r 1.

Telefon: 0632795 188 Fax: 0632795 170
E-m ail : zold hatos a g @n o g rad. g ov. hu ; We b : wgaalmXh. nu



Dokumerntdcioban foglaltak alapjdn a telepen szocialis szennyvfz nem keletkezik, az iv6vizet

palacko,zott v[zzel biztositj1k. A banydban nincs szilksdg technologiai v[zre, mivel nem ker[)l sor a

kite rme lt h a szo n a nya g mo sd sd ra.

A bAnyttteruleten [izemanyagot nem tdrolnak, a berendezdsek uzemelesehez szukseges gAzolajat

mobil uz: emanyagtdlt6 aut6k segitseg6vel biztosftjdk.

Tdrgyi terulet a vizbdzisok, a t6vlati vizb6zisok, valamint az iv6vizell6tdst szolgSlo vizil6tesitm6nyek

vddelmtir1l s2616123/1997. (Vll. 18,) Korm. rendelet szerint kijel1lt vlzbdzis v6dilerAletet nem 6rint.

A t1rgyi terttlet szennyezSd6s 6rzcikenys6ge a 219/2004. (Vl,l, 21.) Korm, rendelet 7. $-a 6s a 2,

szdmI,mell6klete szeint, a 7.S ft) pontjdban meghatdrozott 1:100 000 meretardny(t orszdgos

6 z 6 ke n y:;eg i t6 rk6 p a I apj 6n : e z 6 ke ny.

Szakhat6sdgi dll1sfoglal1som az 4ltalanos kdzigazgatasirendtaftasrol sz6lo 2016.6vi CL. t6ru6ny (a

tovdbbiekban: Akr.) 55. $-an alapul. Hat1skoromet az egyes kdz6rdeken alqput6 k6nyszerft6 indok

alapjan eljdro szakhatosdgok kijelol1s1rdl szolo 5312017, (X11.29.) Korm. rendelet 1, melleklet 9.

tdbl1zat 1llapitja meg.

Az Akr. lis. S @ bekezdese alapjan a szakhatosag d1nt1se

jogo nt os;l trt ke ret6 be n tA m adh at6 meg.

az elj4rdst befejezo dont6s elleni

Az FKI-l(l1O feladat- es hatdskoret a vfzgazddlkoddsi hat6sagi jogkdr gyakorl69ar6l szol6 72n 996. (V.

22,) Korm. rendelet 1, 5 () bekezddse, a 223/2014, (lX.4.) Korm, rendele{ 10.5 0) bekezd6s 2

pontja, valamint illetdkess6g6t a 223/2014. (lX. 4) Korm. rendelet 2. szdm(t'mell1klet1nek 2. pontja

szabAly<tzza."

A Jdrdsi Hivatal a 31412005, (Xll. 25.) Korm. rendelet 1. $ (6b) bekezd6se alapjdn a tervezett

tevekenys;69 helyi kornyezet- 6s term6szetv6delemmel kapcsolatos onkormdhyzati szabiilyozas6val,

valaminl a telepUlesrendez6si eszk6zokkel valo osgzhangja megSllapitdsa 6rdekeben

NO-0s/l'(l/O/'1330-5/20'19. sz6mon nregkeres6ssel fordult Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros

Onkornr5nyzatilnak Jegyzcije fele. Salg6tarj5n Megyei Jogri V6ros 6nkormdnyzat6nak Jegyz6je

37 7 26-21 2.01 9. sz6mon me gadta t6j13[e71"15.rr.

A Jdrdsi Hivatal Salg6tarj6n Meg'1ei Jogri Viros Onkorm6nyzata Jegyz6j6nek a megkeres6sre

adott tdj,5l<oztat6s6t dontese kiaddsiindl figyelembe vette.

Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly, Kornyezetvedelmi Osztaly l.
3100 Salg6tarj6n, M0zeum t6r 1.

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



A Jarasi Fiivatal az eljarls sor6n kdzremrjkod6 szakhat6sdg alldsfoglalasdt es annak indokoldsat az

Akr.81. {i-a alapj6n foglalta a hatdrozatba. Aszakhat6sdg 6lldsfoglaldsa ellen azAkr.1'12. g-a alapjdn

ondllo jogcrrvoslatnak nincs helye, az a hallrozat elleni jogorvoslat keretriben tdfnadhat6 meg.

KUl6n-kUlon az egyes kornyezeti elemekre 6s a beruhdzds egyes k6rnyezeti hatdsaira vonatl.iozdan -

a rendelfiezo reszben eloiraskent rogzitetteken tUl - a kovetkezdk szeninti €rt6kelest tette il Jirrdsi

Hivatal, figyelembe v6ve a terUlet ig6nybevdtelenek nagysdg6t (bele6dve a kapcsol6do m[lveletek,

letesitm6n'yek terUletig6nyet is), a m6s term6szeti er6forr6s ig6nybev6tel6nek, illetve haszn6lata

korl6toz6siinak nagys6g6t, a tev6kenys6g kapacitdsdnak vagy 6As meretjellemz6j6nek nagysdgdt, a

tevekenys6g telepit6se, megval6sitdsa 6s felhagydsa sordn keletkezo hulladek mennyistiget,

veszelyesseg6t, kezelhet6seget, a kornyezetterhel6s nagysdgdt, ielent6s6g6t, a baleset, Uzemzavar

kockdzatrinak m6rt6k6t (kUlonos tekintettel a felhaszn6lt anyagokra es az alkalmazott technologidra),

valamint a vonzer6t m6s jelent6s kornyezeti hatdsrl tev6kenysr3gek, l6tesitm6nyek l6tesit6s6re a

telepitesi hely szomsz6dsdgdban.

H u llad6kgazd6lkod6si szempontb6l:

A Dokum

A bdnya vdrhat6 6lettaftama: 303.812 m3 (m(revalo vagyon)/'150 000 rn3/6v = 2,03 6v. Atermel6s a

j6v6ben a 0288/8 6s 0288/9 hrsz-d teriileteket erinti.

A bdnyds:zati tev6kenyseg sor6n vesz6lyes, nem vesz6lyes es lcommundlis nem biinydszati

hullad6kok keletkezesere lehet sz6mltani.

A tev6kernyseg sordn potencidlisan kepzodo vesz6lyes hullacl6kok kore a g6pi berendez6sek

m tjkod6sehez, karbanta t1ds6hoz, ill etve az esetleges m eg h ibriscjdiis6hoz kotod ik.

A teleperr '1 mtiszakban dolgozo 2 fcj kommun6lis szil6rd hullad6kdt hullad6kgyLljto kukdban helyezik

el. A szildrrd kommundlis hulladek becsUlt 6ves mennyisege kb. 1-2. m3.

A vesz6lyes 6s nem veszelyes hullad6kok szamAra a gyrljto ed6nyeket a hulladek tipusdnak

megfeleltien elkUl6nitett, csapadekt6l vedett, szildrd padozat[ elz6rl helyen tdroljdk. A hullad6kgyLijt6k

Urltesenek gyakorisdgdt a gytijt6taftdly elhelyezhet5s6ge, a hullad6l< mennyisege 6s a huiladek

romlandosilga, bomldsi ideje hatdrozza meg.

A bdny6s;zati tev6kenys6ghez kapcsol6doan keletkezo hulladekokat a bdny6szati hullad6kok

kezel6s6rol szolo 1412008.(1V.3.) GKM rendelet rendelkezesei alppjiin kr:zelik.

Telefon: 06 32755 188 Fax: 06 32795 170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: wtarvrr.nmkh.hu

3100 Salg6tarj6n, Muzeum t6r '1 ,'



A J6rdsi Hivatal az al6bbi jatiasla{:okat teszi hullad6kgazd6lkod6si szempontb6l:

A hulladdkrol sz6l6 2012. <>vi CLXXXV. torv6ny [a tovdbbiakban: Ht.] 4. g-dban foglaltaknak

megfelel6en a tevekettys6get 0gy kell megtervezni 6s v6gezni, hogy az akornyezetet a leheto

legkisebb meft6kben 6rintse, vagy a kdrnyezet terhel6se 6s igenybev6tele cs6kkenjen, ne

ol<ozzon kornyezetvesizelyeztet6st vagy kornyezetszennyez6st, biztosftsa a hulladekkepz6des

megel6z6s6t, a kepz6d6 hulladek mennyis6genek 6s veszelyess6genek csokkenteset, a

hullad6k hasznoslt6sijrt, toviibbd kornyezetklmelo drtalnratlanitds6t.

A tev6kenys6g sordn keletkezri nem bdnydszati vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hullad6kokat a

Ht.63. $-dban foglaltak alapjdn azonoslt6 k6d szerirrt be kell sorolni a hullad6kjegyzekrol

sz.o|o7212013. rylll.;27.) VM rendelet [a tov6bbiakbart:7212013. (Vlll. 27.)VM rendetet] 2.

su:6mU melleklete szerint 6s a kornyezet vesz6lyezteteset kiz6ro m6don, a tovdbbi kezel6s,

hasznosltds el6segltdrse erclek6ben szelektiven kell gy(jteni.

,A hullad6kot tovabbi kezel6sre - szSllit6s, gyUjt6s, hasznoslt6s, 6rtalmatlanitds - csak az

radott tlpusu hullad6l.lra 6rv6nyes hulladekkezel6si, hulladekgazddlkoddsi vagy egyseges

l<Ornyezethaszndrlati enged6llyel rendelkezo szervezetrrek lehet 6tadni. A kezel6si engedely

meglet6rol a hulladek dtadtisdt megel6zoen a hullad6k tulajdonosanak meg kell gy6zodni. A

l<eletkezo hullad6kok kezel6se sordn a hasznositdst elonyben kell r6szeslteni az

iirtalmatlanltdssal szt:mbett. Amennyiben hullad6klerakoban kerUl drtalmatlan[t6sra, Igy
'ui:zsgdlni kell a hullad6klerakdssal, valamint a hulladeklerakoval kapcsolatos egyes

sz:ab6lyok16l es feltr!telek16l sz6l6 2012006. (1V.5.) KvVM rendeletben meghatdrozott

;alapjellemz6si kOtelezetts6geket,

,fu2 esetlegesen keletkezo nem bdnydszati vesz6lyes hullad5kok kezel6s6n6l a vesz6lyes

Itullad6kkal kapcsolatos egyes tev6kenys6gek r6szleteg szabdlyai16l szolo 22512015. (Vlll, 7.)

l(rrrm. rendelet [a tov6bbiakban: 22512015, (Vlll. 7.) Korm. rendelet] e16iriisait be kell tartani.

,q tev6kenys6g soriin keletkezo nem bdny6szati hulladekok nyilvdntartdsa 6s az

ieclatszolg6ltatds a hulladekkal kapcsolatos nyilv6ntarldsi es adatszolgdltatdsi

l<crtelezetts6gekr6l szi'|6 30912014. (Xll. 11.) Korm. rerldelet [a tovdbbiakban: 309/2014. (Xll.

11.) Korm. rendeletl el6f rdsili szerint v6gzend6.

,A tev6kenyseg so16n keletkezo nem bdrny6szati vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hullad6kok

r;z:,Am{ra a vonatkozo hatiilyos jogszabdlyokban eloirt kovetelmenyeknek megfelelo

tnunkahelyi gytljt6helyet, 6s/vagy a kornyezetv6delmi hat6sdg dltal j6vdhagyott Uzemeltetesi

:;zabAlyzatlal rendelketzo u:zemi gy(jt6helyet kell biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes

Itullad6kgazddlkod6si letesltm6nyek kialakitasdnak 6s Uzemeltet6senek szabSlyai16l szol6

')-4612014. (lX. 29.) Korm. rendelet 7. es 8. fejezet6beir r6szletezett, a munkahelyi es Uzemi

1;ytijtohelyekre vonatkozo el6l16sokra. Munkahelyi gy(jtohelyen a hulladek a keletkezesetol

r;z6mitott maximum 6 lronapig, Uzemi gyrljtohelyen 1 6vig gyrijthet6.

A tev6kenyseg sordn esetlergesen kitermelt talajt a tovdbbi felhasznzil6s el6tt vizsgdlni kell a

llt. 2.S (4) bekezdeseben foglaltak figyelembe vetelevel. Az anyagot szennyezetts6g eset6n,

illetve abban az esetbt:n, her azt nem a kitermeles helyen haszn6ljrik fel, azonoslt6 kod szerint

ber kell sorolni a 721201 3. (Vlll. 27,) VM rendelet 2. szlrnu melleklete szerint.

Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly, Krirnyezetv6delmi Oszt6ly L

3100 Salg6tarjdn, M[zeum t6r 1.
Telefon: 06 32 795 1 88 Fax: 06 32 795 170

E-rnail: zoldhatosag@nograd.gov,hu; Web: Www,nmkh,hu
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8) [:erlt6lt6sre, illetve visszatOltesre kizarolag hulladeknak nem minosulo, a Ht. 9. S (1)

berkezd6s6ben foglalt hullad6kst6tusz megszt-in6s6re vonatkozo felt6telek teljesUl6set igazolo

dokumentummal rendelkezo inert anyag, vagy tiszta talaj haszn6lhat6 fel.

9) -lilos 
a vesz6lyes hulladekot a telepulesi, vagy az egy6[ nem veszelyes hulladek kozdrjuttatni!

10) r\ tev6kenys6g v6gz6se sordn bekdvetkez6 repdkivUli esem6nyekrol, a megtett

intezkedesekr6l 6s azok eredm6nvercil a Jdrdsi Hivatalt erteslteni kell.

Fentiek figyelembe v6tele mellett a l6tesitm6ny megval6sit6sival hullad6kgazdiilkodisi

szempontb6l jelent6s kdrnyezeti hat6s nem felt6telezhetci, fl<drnyezeti hatdsvizsg6lati elj6r6s

lefolytatdsa nem szi.iks6ges.

A Jdrdsi Flivatal v6lemenyet a hulladekrol sz6lo 2012. evi CLXXX.V. t6rveny, a vesz6lyes hulladekkal

kapcsolaLtcrs egyes tev6kenys6gek reszletes szab6lyair6l szolo 22512015. (Vll.7.) Korm. rendelel, az

egyes hulladekgazd6lkod6si letesltmenyek kialakitds6nak 6s lizemeltetes6nek szab6lyai16l sz6l6

24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet, a hullad6k jegyz6k6rol szrilo 7212013. (Vlll,27.) VM rendelet

alapjdn tette meg,

Leveg6tisztasAg-v6delmi szempontb6l :

A Dokun

A bdnya rntjvelesi m6dja: szintes tdbblepcs6s.

Elso l6pc;s6: Medd6eltakaritds, elhelyez6s

Az Stlagosan 1,0 m vastagsdgti humuszos term6talajjoveszt6se univezdlis rakod6geppel tclrt6nik. A

jovesztelt anyagot a j6veszt6ssel pdrfruzamosan j6rmrlre rakjdk, vagy deponi6ba termelik 6s rakod6s

kesobb t,Crt6nik, KUl6n termelik a j6 min6s6g( humuszr6teget 6s kUlon a kdzvetlen fedo medd6t.

M6sodik ldrpcs6: Kavics termelese

A fedo l,eiermel6se ut6n kovetkezik a kavics termel6se. A jovesztes forg6-kotr6geppel t6rl6nik. Az

anyagot a homogenizdlSs 6rdek6ben dep6ni6ba termelik, majd a dep6nidbol k6zvetlenUl

homlokrakod6val szdll ft6 j6rmLlvekre rakj6k,

A termel6s dltaldban napi 12 6rdban tdrt6nik (nySritavaszi id6szakban 6.00 - 18. 00, telen 7.00 -
'15.30 kt)z:6tt). A bdnydban id6nyjellegui szUneteltet6st a teli id6szakban tartjdk: hozzdvet6leg

decemberr 15. 6s janudr 15. kozott,

A bdnyavdllalkozo az dsvdnyvagyon kitermelesehez meg nem vdsdrolta meg a s::Uks6ges

berende::6seket, viszont nagy val6szinr-is6g szerint a kovetkez6 grlpeket alkalmazza.

. llitachiZX225 forg6-kotr6g6p (110 kW)

. l(omatsu WA 250 homlokrakod6 (101 kW)

A Dokurrentacio 7 .2.2 A b6nydszati tevekenys6 g okozta 169szepnyezes fejezet6ben:

A banyamilvel6s sordn az al6bbi tev6kenysegekb6l szdrmaznak a l6gszennyez6s forrdsai:

Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi Friosztdly, Korqyrrzetv6delmi Osztaly l.
3100 Salg6tarjdn, Muzeum t6r 1,

Telefon:06 32 795'188 Fax:06 32 795 170
E-m ail : zoldhatos ag @nog rad. g ov. h u ; Web : WUfraenmXh.hu



. ,A rakodo 6s a sz6llit6 j6rm(ivek 6g6sterm6kei

. ,A depdnidk kiporzdsdb6l 6s szdllitdsb6lszdrmazo Dor.

A bdn\/i:rudvaron bellili 6s kivUli r;z6llitdst idegen g6pjdrmLivek vegzik, A haszonanyagot sziillit6
g6pjdrrntjvek a bdnydt elhagyva el6bb a SUg6r ritra, mald 2 km utan a Kast6lykerl utcdn keresztul
rdternek a21, szaml f50tra. A szdllit6st kul6nboz6 tipus0 gdpjdrmrivekkelvegzik, melyek a v6szirl6k
tulajdonrit kepezik' 20 m3-es teheraut6kat felt6telezve, 6vente mintegy 200 napos sziillitdssal es a

megenrJedett max. termel6ssel (150,000 m3), napi 12 6rtts Uzemidovel szdmolva 4 iiumil forduloval
szdmolhirtunk 6rdnkent.

Pz. emlitett 0tszakasz jelenlegi forgalmdt a kdvetkez 6 tablAzat tarl.almazza, a 201g-as
forgalomszSmldlasi adatok alapjan: Vizsgdlt utszakasz a 21. sz l. rendrj fdrlton: l-llll Jdrmukateq6ria:
604 ji*ntulora

A bdnyiisizati tev6kenys6g sordn anyaglelhaszndldsra nem ketul sor

PM10 tlreghat6rozdsa: Eg6szs69iigyi hatd16rt6k feletti koncentr6ci6k nem alakulnak ki a
b6nyatr:lken kivtil. A Nox, a Co, a sz6nhidrog6nek, PM10 6s a So2 immisszi6ja a leggyakoribb
meteorcrl6giai felt6telek mellett sem 6ri el az 1 6r6s hatdr6rt6k 1 o o6-at, igy ezeknek a
l6gszennyez6nek nem tudjuk a hatdsterijlet6t kijeldlni.

6sszeg:z6siil elmondhat6, hogy a termel6s 6ltal okozoft leveg6szennyez6s m6rt6ke
elhanyagolhat6 m6rt6kfi' A kes6bbiekben sem szdmolnak v6ltoz6ssal, hiszen a kitermel6s merteke
nem fog vdltozni.

Diffriz fr:Ur5s:A kialakult diff(z forr6s nagysdga kb. 3500 m2,

A l€gszcrrrnyez6 anyagok az egy6rds l69szennyezetts6gi hatdrertek 10 %-anAl nagyobb koncentrdcio
vdltozdsai telekhataron kivul, del-nyugati irdnyban alakulnak ki. A hatdsterijrlet a diffrlz forras konturia
korul irhiato 28 m-en belUl taldlhat6.

Hat6stertifet (a bdnya term6k elsziillitdsdt lar|almazo forgalomra): 21. sz L rendii t6(tt (47+750 -
52+894): No2 eset6ben 56 rn6teres, PM10 eset6ben pedig 1S,S m6teres hat6steruiletet jelol ki. A
tdbbi kornponens eset6ben nem tudtak hatdsteruletet kiielolni.

Megdllatrrithat6, hogy a szdllitdsi rjtvonalon mind a jelenlegi, mind a jov6beni 6llapotban a kiatakul6
koncentr6ci6k elmaradnak a vonatkoz6 l6gszennyezettsegi hatdrert6kektol. A sz6mitdsok sor6n a
maximdlis kapacitdssal szdmoltunk, viszont ez a piaci helyzet flgyelembe v6televel a kitermelt
mennyis6g 6s ez6ltal a sziillitds volumene kisebb lesz, teh6t a val6sdgban kedvezobb k6pet kapunk a
szamltotl 6rt6keknel. A hatdsok nerr 6rik el a kornyezo lakott telepul6seket.

A kiternreles id6szak5ban helyhe:z kdtott bejelentes koteles
letesUlni. Jelent6s l69szennyez6 pontforrds hidny6ban a

kon centr6ci6ja elmarad az immisszi<'ls hatdrertekektol.

l6gszennyez6 pontforrds nem fog

teruleten l6gszennyezo anyagok

Kornyezetvedelmi 6s Term6szetvedelmi Fooszt6ly, Kornyezetv6delmi oszt6ly I

3100 Salg6tarj6n, M0zeum t6r 1,
Telefon: 06 32 79S 188 Fax: 06 32795 170

E-rnail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh,hu



A J6r6si l-livatal az al6bbi javaslatokat teszi leveg6tisztas6g:vridelmi szempontb6l:

1) l\ munkateriiletet dgy kell kialakitani, mlikodtetni, fenntartani, hogy a lehet6 legkevesebb

l6gszennyezo anyag kerUljon a kornyezetbe. A tevekenys6g vegzes6n6l tilos a levego olyan

rn 6ft6ktj terhel6se, amely hatdr6rt6k feletti legszennyezetts6 get okoz !

2) l\ kitermelt kavicsot es homokot az elszdlllt6sig nedves dllapotban tafts6k.

3) lV anyagnyero helyeket, a termel6shez, sz6llltdshoz haszndlt gepek 6s bererrdez6sek

telephelyeit a nyomvonalhoz minel kOzelebb kell megvAlasztani, a szdlllt6si titvonalakat

l,ehet6leg a lakott teruletek elkerLll6sevel kell kijeldlni es kerulni kell a f6l6sleges mozgdsokat a

k6rnyezo utakon!

4) l\ kivitelez6s sordn felhaszndlt anyagok szSllitds6t (sodert) z6r.t kont6nerben vagy a kiporzdst

6s kiszor6ddst megakadSlyozo ideiglenes taka16s0 kont6nerben, vagy e felteteleket biztoslto

c;elgeppel, szdllit6jdrm(vel, leveg6terhel6st kizd16 m6cion kell vegezni!

5) l\ munkagepeknek 6s a sz6llit6jdrmUveknek meg kell ferlelniUk a hatdlyos jogszabdlyokban

el6ift leveg6v6delmi kdvetelmenyeknek!

6) l\ munkag6pek, 6s a szall[Io g6pjdrmLlvek optimaliz6lt uzemeltetes6vel kell csokllenteni a

l15gszennyez6 anyag kibocsdtdsokat!

7) lV anyagmozgatdst vegzS jArm(vek motorj6t a rakodds br:fejezes6vel le kell dllitani.

8) lt szabadban v6gzett anyagtdroldst 0gy kell kialakitani, hogy abb6l a lehet6 legk:evesebb

kig;szennyez6anyag kerUljon a kornyezetbe!

9) Fletkodds sordn megfelel6 int6zkedes megt6televel gondoskodni kell arrol, hogy a nlozgatott

;rnvao leven6terhel6st ne okozzon I

10) lt kivitelez6si munkafolyamatok sordn az elerhetl legjobb technikdn alapulo mr-lszaki

intezkedesek v6grehajtdsdval az 6pittet6nek megfelel6 intezked6seket kell tennie a diff0z

k:vegSterhel6s minimalizdl6sa 6rdekeben !

11) h diffuz leveg6terheles elkerUl6se 6rdek6ben a munkatertjlet, illetve a sziillitiisi ritvonalak

rendszeres tiszt6ntaftdsdrol gondoskodni kelll

12) fi rendkivuli l6gszennyez6st a kdrnyezetv6delmi l"ratosiignak (tigyeleti telefonsz6m:

Ct6705045990) a szennyez6s bekovetkeztekor azonnal be kell jelenteni, 6s gondoskodni kell a

szr:n nyez6s elhSrltiisiirol.

Jdrdsi Hi'vettal velemeny6t a beny0jtott dokumentdci6k megvizsgdldsa utdn a leveg1 v6delmdr6t sz6lo

30612010. (Xll. 23.) Korm. rendelet alapjdn adta meg.

Zaj- 6s rtZ,g6sv6delmi szemp

A Dokument6cio alapjdn a kdvetkez6ek kerUltek megdllapitdsra:

A vizsgdlt bdnyater}let Nogrdd megy6ben, Salgotarjdn ki)lteritleten a telepa16stdl D-i irdnyba a Tarjan

patak bal paftjdn tal1lhato. A legkdzelebbi telepUlesek a vizsgdlt panydtol:

. A,lstop1lfalva; 0,2 km

Kcirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6osztdly, Kornyezetv6delmi Oszt5ly l.
3100 Salg6tarjAn, Mtizeum t6r 1,
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, \/izsl6s: 1,35 km

. Lljtak; 1,40 km

A bAnya kornyezet1ben ielent6s zajterhel6ssel jdro tev1kenysqg (ipai, mezogazdas1gi) nem folyik.

A Doktrntentdci6 7.3.2 r6szdben: a btrnydszati tevdkenyseg okozta zajterhetes az atabbiak szerint

alakul:

A munkagdpek megvas1fl1sa/berl6se m6g nem tlrlent meg, de nagy val6szin1s1gget a kovetkezd

g6pek ttll<almazdsdra ker)l sor:

. tlitachiZX 225 forgl-kotrogep (110 ktM

. hbmatsu WA 250 homlokrakod6 (101 kW

. 1 db szdllito jarm(i (nem a bdnyav1llalkozo tutajdona)

A 27/2008 (Xll,3) KvVM-EuM egy]ftes rendelet 1. szdm(t metl1ktet 2. sorszlma (Lakoterltet
(keftvdrosias, ktsvdrosias, falusies, telepszenl be6pit6s)) szerint a zajterhelesi hat1rertek S0 dB

nappalr,a a vddend6 lak6epabbk irdny1ba. Azon irdnyokbai, aho! nincs v6dend6 epulet ott a 4.

sorszdnt szerinti (Gazdasdgiter1lel 60 dB-es hatar6ft6ket alkalmazzuk nappalra, SO dB-t 6jszak6ra.

A zaiterhel6si hatdr5ft6kek meg,lllapit1sanal a telep1l1srendez1si teru szerinti besorotlst vett6k

figyelembe. A banyaudvaron beluli (ts kfvt)li szaltitdst idegen g6pjdrm(ivek vegzik.

A haszonanyagot sz1llftogepjarm(ivek a b1nydt elhagyva etdbb a Sugar (ttra, majd 2 km ut6n a

Kastelylterl utcdn kereszti.il rdtdrnek a 21. szdmI f1Itra. A szdltft6st k\bnb6z6 tipus1 g6pjilrmivekkel
vegzik, melyek a v1sdrlok tulajdondt kepezik. 20 m3-es teheraut6kat felt6telezve, 6vente mintegy 200

napos t:tz1llitdssal 6s a megengerlett max. termel6ssel (150.000 m3), napi 12 oras Uzemid6vet

szdmolv,a 4 jdrmfi forduloval szAmolhatunk ordnk6nt.

A zajnoveked6s m6fteke mind1ssze 0,28 dB.

g357sf5'glal6skdnt elmondhat6, hogy a bdnydszati tev6kenyseg sordn v6dend6 t6tesitm6ny a

hatdstertileten belal nincs, ez6ft a mAszaki dokumentumban sz1mitott zaj6rt6keket a J6r6si Hivatat

elfogadta.

J6r6si lJivatal v6lem6nyet a kornyezeti zaj 6s rezges etleni v1detem egyes szab1lyairol szolo

28412007. (X. 29.) Korm. rendelet iigyelembev6tel6vel alakitotta ki.

A J6r5si llivatal az al6bbijavaslalokat teszi zajv6detmi szempontb6l:

1) A szdllitdtsi tiivonalat a kivitelezonek fgy kell megvdlasztani, hogy a lehet6 legkisebb dt- es

egy6b kornyezeti kiirok kelertkezzenek 6s minel kisebb mertekben terhelje az eddig terheleflen

k0rnyezetet, lehetoleg a lak6terUletek v6dend6 l6tesitm6nyeit kerUlje el, hogy a szdllitdsb6l
,3redo zajterhel6s a vedendd 6pUleteket ne terhelje. Az anyagnyer6 helyeket a nyomvonalhoz

Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly, Kornyezetv6delmi Osztiily I
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rnin6l kozelebb kell megv6lasztani 6s a sz6llitasi titvorralakat lehet6leg a lakott teruletet<

relkerul6s6vel kell kijel6lni.

,A kivitelez6 a zaj- es rezg6sv6delmi kovetelmenyeket qz 6pitoipari, Uzemeltetesi es szdllitdsi

tevekenyseg ideje alatt koteles betaftani,

,A munkav6gz6s sordn kerUlni kell a f6ldsleges, effektiv munkav6gz6ssel nem jfiro zajos

tev6kenys6geket.

A teherg6pjdrmUvek a leheto legrovidebb urton kdzelits6k meg 6s hagyjdk el a:z epit6si

LerUletet

5) ,l(drnyezeti zajpanasz esetrin azonnal, de a vdrhat6 zajterhel6s miatt tervezetten is javasolt az

ellen6zo zajm6r6sek elv6gz6se a hatdr6rt6kek 6s az ernged6lyezett trill6pes betar.t6sanak

ig;azol6sdra. Az enged6lyezettn6l magasabb trjllep6s eset6n tov6bbi zajcscikkent6si

intezked6sek szUks6oesek.

Jdrdsi Flivatal velemenyet a kornyezeti zaj es rezg6s elleni v1delem egyes szabdlyairol szolo

2841200''7. (X. 29.) Korm. rendelet 6s a a kOrnyezeti zaj 6s rezg6sterhelesi hatiirertekek

megAllatrtitdsdrol sz6lo 2712008. ():ll. 3.) KvVM-EUM egyLrttes rendelet figyelembev6tel6vel alakitotta

ki.

Tdj- 6s trerm6szetv6delmi szempontb6l :

A Dokume

A tev6kernyseggel 6rintett ingatlarr egyedi jogszatrdly dltal kihirdetett orsz6gos jelentos6gr.l v6dett

term6szerti terUletet 6,s a term1szet vedelmer6l szolo 1996. 6vi Lrlll. torv6ny 23. S (2) bekezd6rs alapjdn

nyilvdntaftott ex lege vedett term6szeti teruletet, illetve nyilviintaftott term6szeti 6rt6ket nem 6rintenek.

A f6ldr6szletek az europai kdzdsstigi jelent6seg(i term6szetv1delmi rendeltetes(i terutetekkel 1rintett

fdldrdszlt>t'ekr1l szolo 1412010. (V. 11 .) KvVM rendelet 6ltal nreghat6rozott Natura 2OOO hAl6zal

terlrlet6nek, valamint a badangok felszini v6d66vezetdnek kijelol6s6r6l sz6lo 1612009. (X. t).) KvVM

rendelet dltal megdllapitott barlang felszfni v6doovezet6nek nem r6szei. Az ingatlanok az Orszdgos

Teruletren,Cez1si Tervr6l sz6l6 2003. evi XXVI. t6rv6nyben lehatiirolt orszdgos 6kol6giai hitlozat

ovezetet nem erintik.

A telephelyen folytatott tevekenys6g a taj- 6s term6szetvedelmi erdekekkel osszeegyeztetheto a fenti
kikot6sek: betaftdsa eset6n. A Jdrdsi Hivatal tdj-es termeszetv6derlmi javaslatait a teruleten 616 v6dett
fajok vedelme 6rdek6ben , az alAbbi jogszab5lyhelyek 6rtelmeben tette.

Aterm6szetv6delm616l szolo 1996.6viVlll. toNeny (tovdbbiakban: Tvt.) 5. S (1) bekezd6sr: alapjan
minden term6szetes es jogi szemely, valamint m6s szervezet koteless6ge a term6szeti 6rt6kek es
terUletek v6delme. Ennek 6rdekdben a t6lUk elvdrhat6 m6r16kben kotelesek kozrem(k6dni a

veszelyhr:lyzetek es kdrosoddsok megeloz6seben, a k6rok enyhit6s6ben, kovetkez:menyeik
megszUnteteseben, a kdrosodiis elotti 6llapot helyredllitds6ban.

Krirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F5osztAly, K6rnyezetvedelmi Oszt6ly L
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A Tvt' 6' $ (2) bekezd6se alapjdrr, a tdjhasznositds es a term6szeti erl6kek felhaszndldsa sor6n meg
kell oriz:ni atalak term6szetes 6s term6szetkozeli 6llapotdt, tovdbbd gondoskodni kell a tdjak esztetikai
adottsagiait 6s a jelleg6t meghateiroz6 term6szeti 6rt6kek, term6szeti rendszerek es az egyedi
t6jedekerk fen nrn arad6sd16l.

A Tvt. U, $ (1) bekezd6se alapjdn a vadon 6lo szewezetek, tovdbbd ezek dllom6nyai, 6letkozoss69ei
meg6rzds6t elohelyUk v6delmevel egyUtt kelt biztositani,

A Tvt. '17. S (1) bekezd6se alapjdn a vadon elo szeruezetek 6l6helyeinek, azok biologiai
sokf6les6genek meg6vdsa 6rdel<6ben minden tevekenysegelt a term6szeti 6116kek 6s terUletek
kim6letevel kell v6gezni.

A Tvt.4:3. $ (1)bekezd6se alapjdn tilos a v6dett dllatfajok egledenek zavarAsa, k6rosit6sa, kinzdsa,
elpusztit6sa, szaporoddsdnak 6s m6s 6lettevekenys6g6nek vesz6lyeztet6se, lak6-, elo-, tdpldlkoz6-,
k6lt6-, pil-ren6- vagy briv6helyeinek lerombol6sa, kdrositdsa.

A JdrdsillHivatal az al6bbi javaslalokat teszi term6szetv6delrni szempontb6l:

,A tev6kenys6get a term6szeti 6116kek legnagyobb kim6lete mellett kell vegezni.

,Amennyiben a mLivelt vergy felhagyott r6zsUkben v6dett vagy fokozottan vedett madarax
megtelepednek, a kolt6Uregeket tadalmaz6 falakndl a feszkel6si idoszakban, miircius 3.1-

:s;zeptember 1. kozdtt b6ny6szati, vagy bdrmely olyan tev6kenyseg v6gz6se, amely a feszkel6
nr adarak kolt6s6t zav arn6, vesz6lyeztetn6 vagy me gakaddlyozn6 tilos.

,Amennyiben a mUvelt vagy felhagyott r6zsUkben madarak telepednek meg, tdj6koztatni kell a
tsUkki Nemzeti Park lgazgat6s6got (tovdbbiakban: lgazgat6sdg) tovdbbi int6zked6sig.

,A terUleten elo vedett es fokozottan v6dett mad6r-fajok vedelme 6rdek6ben f6szkes fdk 6s

cs;erj6k kivdgdsa csak f6szkel€si id6szakon kivul v6gezhet6, augusztus 1S. es m6rcius .15.

l<Ozdtt. A f6k es cserj6k kivdgds6t az lgazgat6sdg szakembereivel egyeztetni szUks6ges a

tev6kenyseget megelSz6en,

,A bdnyam0velesi terUletekern a l6trejov6 m6lyed6sekbpn vizes 616helyek kialakulds6t kerUlni

l<erll. Az esetlegesen megis; kialaku16 vizes 6lohelyeket, a v6dett ket6lt(ek 6szlelt jelenl6te
r3set6n, a szaporoddsi idtiszakban meg kell orizni, azt vesz6lyeztetni tilos. Amennyiben a

1'olytatott tev6kenyseg v6gzrSse miatt a jelzett vizes 6lclhelyek megszijntet6se indokolttd viilik,
ia megszUntetest jtilius '1 5. es m6rcius 15. kozott lehet vegezni, a terUleten eselegesen
,i:lr5fordul6 kifejlett v6dett ketelttlek ment6sevel, drttelepit6sevel egy idoben. A mentesi,
rittelepit6si munkdk megtervez6s6be, a kivitelezes felUgyeletebe szukseges az lgazgatosdg
loervon6sa,

/\ t6jrendez6si tev6kenys6qet a bdnyamriveles alatt folyamatosan kell v6gezni. A medd6
depondlSsdt rendezetten tdrjba ill6en kell vegeznl,

Kcirnyezetv6delmi es Terrir6szetv6delmi Fcioszt6ly, Kdrnyezetv6delmi Osztdly L
3 100 Salg6tarj5n, M[zeum t6r '1 
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l\ megbontott vagy frissen rendezett tertileteken es a kialakitott deponidk, meddr5hdnyok

felszln6n az invAzios 6s allerg6n novenyfajok megj9len6s6t, megtelepedes6t, terjedeset

lehetos6g szerint kaszdldssal meg kell akaddlyoznt.

l\ bdnydszati tevekenyseget az alapszelveny tov6bbi fenntad6sdra, tanulmdnyozhat6sdgdra,

bemutathatos6gdra, megUjitdsdra tekintettel javasolt v6gezni.

l\ t6jrendez6si tev6kenysegn6l a v6glegesen felhagyott r6szeken javasolt a foldtani

zrlapszelv6ny funkci6jdnak alkalmas b6nyafalak megtaftSsa, valamint a paftfalban k6lto vedett

6s fokozottan vedett madarak szAmAra alkalmas partfalak, illetve k6t6lttlek szapr:roddsAt

biztosit6, vizes 6lohely kialakuldsdra alkalmas m6lyed6sek meghagydsa.

K6 rm e n tesit€si_szenpa nl bal

A Dokumentdci6 alapj6n a kovetkezoek kerUltek megdllapitdsra:

A beruhiizdssal 6rintett Salg6tarjdn kUlterUleti ingatlanok a KQrnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi

F6oszt6l'y nyilv6ntartdsa alapjdn k6rmentesitessel nem 6rintettek.

Tdrgyi te,v,5kenys6g nem szerepel a kOrnyezetkdrosodds megel6z6s6nek 6s elhdrltdsdnak rcndjdr6l
szol6 90/2007. (lV. 26.) Korm. rendelet 2. szdmti mell6klet az ,,Lizemi teru k6szit6s6re kdtelezettek"
felsoroldsdrban, melynek 6rlelmeben Uzemi kdrelhdrltdsi terv penydjt5s6ra Kornyezethaszndl6 nem

kotelezelt.

A J6r6si l-livatal az aldbbijavaslatokat teszi k6rmentesitesi Szermpontb6l:

1) l\ tevekenyseget Igy kell vegezni, hogy a legkisekrb mert6k( kdrnyezetterhr:lest 6s

igdnybeveteltid6zzen el6. Megfelelo biztonsdgi int6zkedesekkel szUks6ges megakarj6lyozni,

erz esetlegesen keletkez6 szennyezo anyagok felszln alatti vizbe 6s a f6ldtani kozegbt: torteno

bejutdsdt

N6peg6s;zsr6gtigyi szempontb6l:

A Jardsi Hivatal NO-OS/KVO/1330-712019. szdmI megkeres6s6ben a7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet

28, S (1) bekezd6se es 5. sz6m( melleklet l.llblAzat 3. pontjdban megjelolt a kornyezet- 6s tr:lepUl6s-

eg6szs6grrgyre, az eg6szs6gkdrosit6 kock6zatok 6s esetlerges hatdsok felmeres6re, a fels:zln alatti

vizek minoseg6t eg6szs6gk6rositds nelkUli fogyaszthat6sdEdt, felhaszndlhat6s6gdt bel'oly6sol6

kdrUlm6nyek, t6nyezok vizsgAlat6ra, lakott terUlettol (lak66pUlett6l) szdmitott ved6t6vols6gok

u51"66prr,erz6s6re, a talajjal, a szennyvizekkel, vesz6lyes hulladbkokkal kapcsolatos kozeg6s;zsegugyi

kovetelm6nyek erv6nyeslt6sere, az emberi haszndlatra sz:olgqld felszlni vizek v6delmere kiterjedo

szakk6rdes tekintet6ben szakv6lem6nyt k6rt a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal N6peg6szs6gtigyi

F5oszt6ly6t6l (a tovdbbiakban: N6peg6szs6gUgyi F6oszta-ly). A Nepeg6szsegUgyi F5oszt6ly

Kornyezetvedelmi 6s Term6szetv6delmi Fciosztdly, Kdrnyezetv6delmi Osztely l,
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NO/NEF/00726-312019. sz6m( lervel6ben megadta tdj6kozta!5s6t, melyet a Jdrdsi Hivatal dont6se

kiaddsdrndl fi gyelembe vett.

A N6pr:g6szs6grigyi F6oszt6ly NO/NEF/00726-312019. sz6m0 szakvelem6nyeben az alabbiakat

dllapitorlta meg:

,,A Searching4Good Kft. (4495 Ddge, Kossuth L. u. 179.) meghatalmazasdb6l eljar6 GM-PRO

Mdrndlr,i Tandcsad6 6s Szolgaltato Kft. (2600 Vdc, Bajcsy-Zsilinszky utca 4,) megbfzdsabol a

HATAS'-IKdR 2000 M6rniiki Szotg6ttat6 Bt. (3528 Miskolc, Lajos Arpact u. 19.) k1szitett elozetes

vizsg6Iati dokument6ci6t meI16kleteiveI eg,yutt 6ttekintettem

A benyi.it'ott dokumentdci6 kiel6glti ia kdrnvezeti hatdsvizsgdlati 6s az egys6ges kdrnyezethaszndlati

enged6lvez6si elj6r6sr6l szol6 314/21005. (X\1.25.) Korm, rendelet 4. sz. mell6kletdben foglalt taftalmi

kdvetelnt6nyeket.

A benne foglaltak alapjdn a Salg6tarjan 01288/8, 0288/9, 0288/11 6s 02287 hrsz. szdm(t terttleten levd

,,Salgotitri1n lll. - kavics" v1dnerrA bdnyatelken bdnydszati tev6kenys6g folytatasdnak jelent6s

kdrnyez:et-eg6szs5gdgyi hatdsa nincs, ez6ft r1szletes kdrnyeTeti hatdsvizsgAlat lefolytat1sdt nem

tarTjuk indokoltnak.

A bdnydszati tev6kenys6g sordn foglttlkoztatott munkaval!alok rdsz6re a tisztalkodAsLoltdz6si

lehet6sEtlet valamint az e96szseget, biztons6got nem v,esz6lyezteto munkavdgzes feltdteleit

b izto s fta n i sz d ks6 ge s, "

Kulturdllis orciks6g v6delmi szempontb6l :

A Jdrdsi Hivatal NO-05/KVO/'1330-1112019. sz5m0 megkeres6s6ben a 7112015. (lll. 30,) Korm.

rendelet 28. S (1) bekezd6se 6s 5. mell6kleIl.IAblAzat 4. pgntjdban megjelolt, a kulturSlis oroks6g

(nyilvdntartott mtiemleki eftekek, mLiemh3kek, m(jemleki terUletek v6delme, nyilvdntartott r6g6szeti

lel6helyr:k, v6dett6 nyilviinitott regrSszeti le16helyek, 1696szeti v6d6ovezetek) vedelm6re vonatkozo

szakk6rrj6s tekintet6ben szakv6lem6nyt k6rt a N6grdd Megyei Korm6nyhivatal Salg6tarj5ni Jiir6si

Hivatal E:pit6stlgyi 6s 6riiks6gv6delmi Oszt6lydt6l (a tovdbbiakban: Epit6sUgyi es Ordks6gvedelmi

Osztdly,;, Az EpitesUgyi 6s Oroksegv6delnri Osztdly NO-0S/EOVO1983-212019. sz6mrj feljegyz6s6ben

megadta tdjekoztatdsdt, melyet a ,Jdrrdsi Hivatal a dontese kialakitds6niil flgyelembe vett.

Az Epitrir;Ugyi 6s Oriiks6gvedelrni Osztiily NO-05/EOVO1983-212019. szdmrj szakvelemenyeben az

aldbbial<zrt 6llapltotta meq:

,,A kulturAlis ordks6g v6delm6rcil szolo 2001, 6vi LXIV. torvdny (tov6bbiakban: Kdtv.) 62/A S

6ftelm6ben a tArgyi Agyben az ordks1gv1delmi szempontok 6rv6nyesu16s6t szakkerd6sk6nt vizsg6lja

Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Fooszt6ly, Kornyezetv6delmi Oszt6ly l.
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a N6gr1d Megyei Kormdnyhivatal Salg6tarjdni Jarasi Hivatala Hatosdgi Foosztdlydnak Epit6:;Ugyi es

OrOks6gv6delmi Osztdlya (tov6bbiiakban: Hivatal).

A kdrnyeTslv54elmi es term6szetv5delmi hatosdgi 6s igazgTat6si feladatokat ell6to szervek

kiielolesdrd szol6 71/2015. (lll.3Ct.) KormAnyrendelet 28. $ (1) bekezddse 6s 5. sz6m0 mell1klet L

tdbl6zat ei. pontjdban megjel1lt szakk6rd6s tekintet1ben a targyi ugyet 1rinto el6zetes vizsgdlati

eli1ras sorAn a Hivatal megdllapitja, hogy az epitm6ny vagy tev6kenyseg a kutturalis ordks6g

v 6 d e I m e j og sz a b A I y b a n rog z I tett kt)v ete I m 6 ny e i n e k az al ab b i ki llotesse/ fele/ meg:

a bdnydszati enged6lyez6shez diint6selSk6szlt6 itrt5ks6gv6delmi hatdstanutmdny,t

(tov6bbiakban: hatdstanuIm6ny) kelI ktisziteni.

A hat1stanulmdnyt a b6ny6szati engedelyezdshez Hivatalnak fie kell nyiljtani, Hivatal annak alapjdn

t u dj a m e g h atd roz n i a szulrsdges rE g e sz et i fe I a d ate I I 6td st,

Hivatal a, l<6relemhez mellekelt dokumentdci6 6s a rendelkez6sre Alto adatok alapjdn meg1llapitotta,

hogy tdrgyi beruhdzas a 71555 szdmon nyilvdntarlott r6g6szeti lelohelyen vat6sul meg, ez6ft a

sztlksdgt;sr 1696szeti feladatellat'5s meg6llapit6:;ahoz hat6stanulmdny keszit6set irta et6. A

hatdstanulmdnyr1l a kultur6lis )rokseg vedelmeve>l kapcs<>latos szab1tyokrol szot6 68/2018 (tV.g)

Korm. rendelef 82. $ (4) a) pontja rendelkezik."

Term6fcjlcl-min6s6g v6delmi szempontb6l:

A Jdrdsi Hivatal NO-05/KVO/'1330-1 012019. szdm0 megkeres6s6ben a 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet

28. S (1) bekezdese 6s 5. melleklet l. tdbldzat 5. porrtjdban megjeldlt a term6f6ld v6delm6re vonatkoz6

szakkerd6rs tekintet6ben szakvelern6nyt k6d a Nirgr6d Megyei Korm6nyhivatal Balassargyarmati

J5rdsi Flivatal Nov6ny- 6s Talajv6delmi Oszt6ly6t6l (a toviibbiakban: NOv6ny- es Talajvedelmi

Osztdly). A N6veny- 6s Talajvedelmi Oszt6ly NO-01/NTO/1441-212019. szdmU ve5;zes6ben

megdllapitotta, hogy szakv6lem6ny hatdsk6r hi6nydban nem adhat6.

A Ndv6ny'' 6s Talajv6delmi Oszt6ly NO-O1/NTOl1441-212019. szdmf v6gzeset az allbbiakkal
indokolta:

,,4 Searching4Good Ktt, (4495 Ddge, Kossuth u. 179.) - engedetyes - megbizdsabol a Heftls-Kiir
2000 Bt. (:3528 Miskolc, Laios Arpad u. 19.) 6ttat k1szitett, ,,salgotarjdn ltt.- kavics" bdnyatelekre"
vonatkozo elozetes kornyezeti vizsgdlati dokument1ciot (Kdszult; 2019.10.) 1ttanutmAnyoztam 6s az

a I 6bb i meE 6l I a pitast teszem :

Az el6ze'tes kornyezeti vizsg6lattal kapcsolatban - a kdrnyezQ term6fdldekre (SatgotarjAn 0288/11

hrsz legel6 6s 0287 hrsz erdo) gyakorolt hatAsok tekinteteben - talajvedelmi szempontb6l kizdr6 ok
nem merlilt fel, jelent6s kiSrnyezeti hat6sa nincs.

Ktlrnyezetv6delmi 6s Termiiszetv6delmi Foosztdly, Krirnyezetvedelmi Osztdly l.
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Rdsz/eters kdrnyezeti tanulmdny k6szit6se nem indokolt.

Szakv1lem1nyem a kdrnyezetv1tlelmi 6s termdszetvddelmi hatos1gi 6s igazgat6si feladatokat eltato

szeruel< kijelol6s6r6l szol6 71/2015. (111.30.) Korm. r.28.5 () bekezddse 6s az 5. melleklet l,/5.

pontjdn eilapul."

A term {{lo ld men nyis6g i v6d elme szem pgili6btil :

A J616sri Hivatal NO-0SiKVO/1330-9/2019. szdmr-i megkeres6s6ben a 7112015. (lll. 30.) Korm.

rendelet 28. S (1)bekezd6se 6s 5. mell6kletl.tAbllza| T. pontjdban megjelolt, aterm6f6ld mennyis6gi

v6delmdrre vonatkoz6 szakkerdes tekintet6ben szakv6lemenyt k6ft a N6grdd Megyei

Korm6nyhivatal Salg6tarjini J5r6si Hivatal AgrSrtigyi F6oszt6ly F6ldhivatali OsztSly6t6l (a

tovdbbiakban: F6ldhivatali Osztdly). A F6ldhivatali Oszt6ly 1U1751312019. szdm0 leveteben megadta

tdjekoztiat6s6t, melyet a Jdrdsi Hirratal a ddnt6se kialakftds6ndlflgyelembe vett.

A Ftifdhivatali Oszt6ly 10.1751312019. sz6mri szakv6lem6ny6ben az al6bbiakat dllapftotta meg:

,,A folyc' (tv november 27.-6n hivatalunkhctz 1rkezett fenti szdm1 megkeresdstikre, a Searchig4Good

Kft, (44t95. D6ge, Kossuth L. u. 179.) dltal k6relmezett ,,Salg6tarjdn tt.- kavics" v6dnev(i

bdnyat'elekre vonatkoz6 elSzetes vizsgdlati eljdrdsdnak iigy6ben - a term6fiitd mennyis6gi

v6delm'e szakk€rd6s tekintet<|ben - az aldbbi 6szrev6telt teszem:

A csato,lt dokumentumok alapjdn megdllapftdst nyer7, ho!try az eljdrdssal $rintett tev6kenys,6g

mez6gizz:dasdgi mfivel6s alatt 6llo term(ifiildet nem 6rint, e26ft a tdrgyi enged6lyez6si eljdrdssat

kapcsolertban kifogdst nem emelek.

A szakkdrdds vizsgdlata a kornyezetvedelmi 6s termdszetvedelmi hat6sdgi 6s igazgatdsi fetadatokat

ell6t6 s.ze>ruek kiiel6l6sdr6l sz6lo 7l/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. g (1) bekezdese, valamint 5.

mell6kle>t 1n ) ponti1ban, a kdrnyezeti hatdsvizsgalati qs az egys6ges kdrnyezethasznAtati

enged6l.yez6si eli1rdsrol szolo 314/2005. Xll.25) Korm. rend,elet 12. szdm1 mell|ktet 6. pontjdban

valamintl a term6fold v6delm6rol sz(tlo 20()7. 6vi CXXIX. t6ruenyben foglaltakon alapul.

A N6griltcl Megyei Korrndnyhivatal Salgotarj1ni Jardsi Hivatala hat6skdr|t az 1997. evi CXLI. ftrveny

9,5 () bekezddse, a 3842016. (Xll2) Korm. rendeief 3. $ (1) bekezd6se, valamint a 383/2016

(Xll,2)Korm. rendelet 36. $ c) pontja allapitja meg az illet6kess6g6t a 383/2016. (Xll.2.) Korm.

rendele,t 1. szdmI mell1klet 13.4 pontja hittdrozza meg,"

Kornyezetv6delmi 6s Termeszetv6delmi F6osztAly, Kcirnyezetv6delmi Oszt6ly l.
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Az erd6 v6delm6nek szempontj6b6l:

A J6r6si l-livatal NO-05/KVO/994-812019. sz6m[ megkeres6s6ben a7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet

28, S (1lt loekezdese es 5. mell6klr:t l. tdbldzat 6. pontjdbarr megjelolt, az erdo v6delm6re vonatkozo

szakk6rdes tekintet6ben szakv6lem6nyt k6d a Heves Megyei Korm6nyhivatal Egri J6r6sii Hivatal

Ag16riigyii 6s KornyezeW6delmi Fcioszt6ly Erd6szeti OsztAly6[6] (a tovdrbbiakban: Erd6szeti Osztdly).

Az Erdes:zeti Oszt6ly HE-O2/ERDO15670-212019. szdmon megadta tdj6koztat6sdt, melyet a Jdr6si

Hivatal er dont6se kialakitds6ndl flgyelembe vett,

Az Erd6s:reti Oszt6ly HE-02/ERDOl5670-212019. s;z6mU sz:akv6lem6ny6ben az al6bbiakat 6llapitotta

meg:

,,A Nograd Megyei Kormanyhivatal Salg6tarjdni Jardsi Hivatala Kornyezetv1delmi 6s

Term6sz'etv6delmi F1osztdly (a tovabbiakban: kdrnyezetv1delmi hatosdg) fenti szAm0 megkeres6s6re

a k1rny'ezetv6delmi 6s term1szetvedelmi hatosdgi i-as igazgatdsi feladatokat elldto szeruek

kijel6l6s6r6l sz6l6 71/2015.(111.30.) Korm. rendelet 28. $ (1) bekezd6s 6s az 5, szdm1 mell1klet L

tdbl1zat 6. pontja alapjdn a Heves Megyei Kormdnyhivata! F-gri Jdr1si Hivatala AgrdrAgyi 6s

K1myezetvddelmi Fdosztitly Erdeiszeti Osztaly (a tov1bltiaklban: erd6szeti hatosag) az erd6kre

gyakorolt hat1sok 6s az erdo igenybevetel engedelyezhetdseg1nek vizsgdlata tekinteteben az atdbbi

sza km a i v6lem 6nyt a dj a :

A ,,Salg6tari6n lll.-kavics" v6dnevA b6nyatelekre vonatkoz6 el6zetes vizsgalati eljdras ilgydben

beadott mell1kletek alapjdn erd6tertiletek igenybev6tel6re ken)lne sor, azaz erd6teruezett erd6ket is

6rintenel<, a teruezett munk6k.

Az ig6nybev6telre tervezett ter1leten az erd6 fadllomdnnyal valo boritotfsdga 6s a kialakutt erclei

6 I et koz o,s :;6ge me g sz il n i k.

A K6rel'mezSnek a beruh1zds kiviteli munkdinak me>gkqzd*se elStt be kell szereznie az

e rd6sz e,ti h at6 s 6 g e rd6te r ii let i g 6 n y fi sy Ag lt e n g e d 6lyez ii h atd ro z atdt.

Az ig1ny,Ssveteli k6relemnek a mAszakilag lehetsdges /egkisebb t6rmeft6kre ketl kortdtoz6dnia. A

koz5rdel<kel val6 osszhang mellett a k6relemben r1szletesen indokolni kett annak indokottsaodt,

helyhez kCitdtts6get is,

A beruh6;z6s megkezd1se el6tt a kdrelmezSnek c1lszerl az erdSterllet igenybevetel1nek etvi

e nged6 ly,e ze s6 re i ra n y u I o k6 rel met be ny1jta n i a az e rd6 szeti h at6sdg n al.

Az igdnybeveteli enged6ly hi6nydban az erd6tertiletet eint6 munkAlatok engec)ety n6lkuli

ig6nybev6telnek mindsulnek, es erclovedelmi bf rsdg kisz-abds6t yonjdk maguk ut6n.

Kcirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Friosztdly, Kornyezetvedelmi Oszt6ly l.
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A vizslq tilt szakk6rd6s :

A Searching4Good Kft. (4495 Dcige, Kossuth L 0t 179.), meghatatmazlsilban elj1ro GM-pRo
M6rnokiTanacsado 6s szolg6ltat6 Kft. (2600 Vdc, Baicsy-Zs. (i. 4.) a Nogrild Megyei Kormanyhivatat
salgotevidni Jdrdsi Hivatal Kdrnyezetvedelmi es Term\szetvddetmi Fdosztilty a ,,salgotarjan lll.
kavics" v6dnevi bdnyatelekre vonatkoz6 e!6zetes vizsgalati eljar6s ugylben etjdrast fotytat

Mivel a tervezett beruhdzAs erd6teri.iletet is erint, igy a ftornyezetv,delmi 6s termlszetvedelmi
hat6s617i 6s igazgatdsi feladatokat etl6t6 szervek kijelol1ser6l szolo 71/201s (ilt. 30; Korm. rendetet
28' (1) betkezddse 6s az 5. szdm1 metlektet t. tdblAzat 6. pontjAban megjelltt szakk6rd6s tekintet1ben
szakk'nies vizsgdlata c6li6bol megkereste a Heves Megyei Kormilnyhivatal Egri J6r6si Hivatala
Ag rd rA gy.y i 6 s Ko m yez etv 6 d e t m i F 6 o szt 6 I y E rd 6 sz eti O sz t 6 I yt,

A ,,Salgotarjdn lll.-kavics" v6dnev(i b1nyatelekre vonatkoz6 el6zetes vizsgillati elj6r6s i)gyeben a
mell6kelt dokumentacio alapi1n rnegdllapitottam, hogy a teN,ezett beruh6zds az erdlszeti hatosag
N6grdd megyei illetekesslgi terillet6n erdStertilet ig6nybeviitel6vel j6r. Satg6tarj6n 02g7 hrsz.-6
brAleten. Erd1teruijele: Salg6tarjein 211 t)

Az erd6r6l, az erd6 vedelm6r6t 6s az erdSgazclalkoddsrol szot6 2009, 6vi XXXV)l. tv, (a tovabbiakban
Evt). 77. (1) bekezdes szerint:

,,Az erdci igdnybev6tele

d) az erdd termelesb6lval6 kivon1sdvat nem i6r6, de annak re4deltef6sszera hasznillat6t iddlegesen
vagy tar'l6san akadalyozo l\tesitm1ny elht>lyez6se vagy tev6kepys6g gyakort|sa, kill6n6sen villamos
vezetdk, gtdzvezetek, t6vkoz16- vagy m6s kozm1vezet6( si- 6s egyeb sportp6tya l1tesitese 6s
fenntafttisa (a tovabbiakban egyiltt: rendettet6sszera haszn6latbt akad|lyozo igenybev6tet).

Az Evt, ',78. 
$ szerint:

(1) 
',Erd(it igenybe venni- a (3) es (4) bekezddsben fogtattak kivetetevet - csak kiv6tetes esetben, a

kdz6rde kke I 6s szh a n g b an te het.

(2) Az erd6 ig6nybev6tet6hez az erd6szeti hat6s6g et6zeles
kizdr6lag iaz enged6lyben megjel\tt hatarid6n bellt, es az abban

venni."

enged6lye sztlks6ges. Az erd6t

meghatArozott celra lehet igenybe

Az egyets erddszeti hat6sAgi eliiirdsok, beielent6sek, valamint hatosdgi nyilv6ntaft6sok eljarasi
szabdlyain5l szol6 433/2017, (Xll. 2'1.) Korm. rendelet 11. g szerint

,,(2) Az erd5 ig6nybevetel1nek engefi6tyez'6se ir1nti kerelemben

a) pontosan meg kell hatdrozni a tetruezett ig1nybevetel Evt. 78) g (1) bekezdlse szerinti k1zerdekket
valo 6ssz:hangjdt, es ala kell t1masztani annak indokoltsilgat, valamint

b) - az l=-trt. 41' $ (2) bekezd6s c) pontjanak figyetembevetel|vel - meg kett jetltni a fakitermel|s
v 69 re h ajl' asan ak te rv ezett 6v et. "

Az EvL79. 5 @ bekezd1s szerint
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,, Az en16 ig1nybev6tele irdnti k6relemhez csatolt'ti kett a tutajdonos 6s az ingatlan-nyilvantart1sba
beiegyzett vagyonkezel6i, illetve haszon6lvezeti jog jogosuttja hozzajdrulasat, vagy az igenybev6tel
celj1ra v'onatkozo, m6s jogcimen fenn6tt6 rendelkez6si jogot igazoto okiratot,,,

Az Evt. i30. $ szeflnf

',(3) Az erd6 tervezett igdnybev6tel1hez - kdrelemre - az eid6szeti hatosig tegfetjebb n6gy evig
6rvdnye's elvi enged1lyt adhat, Ez esetben a k6relemnek nem feltetete az erddre vctnatkozo

tulajdonliogon vagy mes jogcf men l'ennalto rendelkez1sijog igazolzisa,

(4) Az elvi engedely erv6nyesseigi iclej6n bettit kezdem6nyezett ig6nybev'teli etj616s soran az

erdeszeti hat6sAgot, szakhatosdg kozrem1koddse esefdn a szakhatosdgot az elvi enged1ty azokban
a k6rd6setkben, amelyekr6l kifeie,z-etten rendelkezett, akkor is k6ti, ha iddk1zben a jogszabalyok,

valamint a k1telezo hatos1gi el1irtisok megvaltoztak. Az elvi eqgt>d6ty atapjiln az erdd ig6nybevetete
nem kezdhetd meg."

Az erd's;zeti hatosag feladatkor6t 6s hatdskdrdt a foldmtivet6sQgyi hatosilgi 6s igazgatlsi feladatokat
ell6t6 sz:eruek kijeloleser1l szolo 383/2016. (xtt.2,) Kortn rendetet 10. g c) pontja, 11, S (1)

b e ke z d6,se>, i I I et6 ke s sd g e t e re n d e I et 2. m e I I e kt ete sz a b 6 I v oz. z a. t,

A Jiirdsi Flivatal az eli1rAsa sordn vizsgdlta a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet, illetve ;annak 5.

sz6mI melleklete alapjdn a telepltesi hely 6s a felt6telezhetij hatdsterUletek 6z6kenyseg6t, vialamint a

v6rhat6 kornyezeti hatdsok jellemzoit. osszessegeben az eljdr3s;ba bevont szakhat6sdg, varlamint a
Jdriisi Hiviatal az el6zetes vizsgdlat sordn a tervezett tev6kenyseggel kapcsolatbankizar6 okot nem
taldltak, a k6rnyezetre gyakorolt hat6st nem it6ltek jelent6snek, igy kcirnyezeti hatdsvizsg6lat
elv6gz6s6t nem tartott6k szii ks69esnek.

A J6rdsi Hivatal az eliarAsa sor6n vizsgdlta es megzillapitotta, hogy a tervezett beruhdzds a l6tesites
helye sze,rinti telepijlesrendez6si eszk6z6kkel osszhangban 6ll.

A Dokumentdci6ban 6s kiegeszites6ben nem kerult - megjelQlve, elkulonitve - ismeftet6s;re olyan
adat' amely a 31412005' (Xll. 25.) Korm. rendelet 4. szdrmrj mell6klet 3. b) pontja szerint nrin6sitett
adat, vagy amely a K6relmezo szerint uzleti titkot kepez.

A Jdrdsi Hivatal a fentiek es a kcirnyezet v'delmenek 
'ttatdnos 

szab,lyairot szol6 1995. 6vi Llll.
torueny (a tovdbbiakban: Kvtv.) 71. S (1)bekezdes b) pontjzr, a314|2OOS. (X|1.25.) Korm. rendelet 10.

$ (4) bekr:z:des a) pontja, valamint 5, S (2) bekezd6s6nek r:b) alpontja atapjiln - az Akr.80. g (1) es
81. S (1) bekezd6seire figyelemmel -- a rendelkez6 r6.szben foglaltak szerint dontott.

Tdrgyi tilgyben a Jdr6si Hivatal NO-0S/KVO/1330-2t2019. qzSmon fi.iggct hat6lyri v6rlz6st (a

tov6bbiakban: Ftigg6 hat6lyri vdrgz6s) hozott, Tekinterttel arra, hogy a Jd16si Hivartal jelen
hatArozattzrl az dgy 6rdemeben hat6rid6n beltil dont6st hozott, ez6rt az At<r. al. 5 1+;
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bekezdkls6ben foglaltak alapj6n a Fiigg6 hat6lytl v6gz6sben foglaltakhoz nem kapcsol6dnak
joghatii,sok.

A Jdr6si Hivatal a hatdrozatot, ar Kvtv, 71. S (3) bekezd6se alapjan a hivataldban 6s a honlapjdn

kdzzlleszi, tovdbb5 a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 10. $ (3) bekezd6se alapjdn megkUldi

Safg6tarj6n Megyei Jogti V6r,os dnk.orm6nyzatAnak Jegyz6j6nek, aki kciteles a hat6rozat

k6zhezvritel6t kcjvet6 nyolc napron beliil gondoskodni a hat6rozat teljes sz6veg6nek nyilv6nos

kozz6ttitef6r6l. Salg6tarj6n Megyei Jog0 Vdrros 6nkorm6nyzat6nak Jegyzi5je a hal|rozat

kozz6tdtel6t k6vetci 6t napon berltilt6j6l<oztatja a Jdr6si Hivatalt akdzzeletel idopontj6rol, helyer6l,

valaminrl a hatdrozatba val6 betekint6si lelretos6g m6dj616l.

Az eljdrds igazgat5si szolg6ltatdsi d'rj6nak m6d6ke a kdrnyezetvedelmi 6s term6szetvedelmi hat6sagi

eljdrAsctk igazgatdsi szolgdltat6si dijai16l sz6lo 1412015. (lll. 31.) FM rendelet [a tovdbbiakban:

141201tt. (lll. 31.) FM rendeletl 1. mell6klet6nek 35. pontja alapj6n kerUlt meg6llapitdsra.

A Jdr6si llivatal a jogorvoslat lehetciseg6rril az Akr.'1 12. $-a alapjdn adott tdjekoztatdst.

A fellebbez6si eljdrds dijdnak mert6ket a 1412015. (lll. 31.) FM rendelet 2. S (5) bekezd6se irja el6.

Jelen dt)nt6s - fellebbez6s hi6nyiiban, k[rlon erteslt6s n6lkUl - a fellebbezesi hat6rido letelt6t kovet6

napon v6lik v6glegess6. A dont6s kozl6stinek napja az a nap, amelyen azt kezbesitett6k. Az Akr. 85.

$ (5) bekezd6s b) pontjdnak 6rlelrn6ben a hirdetmeny tlttj6n kofolt dont6st a hat6s6g hirdet6t6bl6j6n

val6 kifUggeszteset k6vet6 15, napon kell kozoltnek tekinteni.

A Jdrds,i Hivatal a7112015. (lll. 30.) Korrn. rendelet 28. $ (4) bekezdes6re figyelemmel jelen eljdrds

sor6n ho:zott hat6rozat egy pelddnydt az illet6kes N69r6d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g

r6sz6re is; megkUldi.

Jelen hi'rtdrozatot a Jdrdsi Hivatal a kdmyezetv6delmi hatos1gi nyilvdntaftSs vezet6s6nek szabdlyair6l

szoloTl',>-000. (V, 18.) KoM rendek:t alapjdn hat6sdgi nyilvdntartdsba veszi.

A Jdrdsi Hivatal 6ltal6nos hatdsl<or6t 6s illet6kesseg6t a f6Varosi es megyei korm1nyhivatalokrol,

valamint a jdrdsi (f6vdrosi kert)leti) hivatalokrol sz6l6 86/2019. (1V.23,) Korm. rendelet 2. $ (a)

bekezddrsi szabAlyozza. A J6rdsi tlivatal liornyezet- 6s termeszetv6delmi hatdskOret es illet6kesseget

a kornlrezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hatosagi 6s igazgatdsi feladatokat ellat6 szeruek

kijel6l6s;6r6lszolo7112015. (lll. 30.) Korm, rendelet 8/A. $ (1) bekezd6se szab1lyozza.

Jelen hi:rtdrozat a Jdrdsi Hivatal elektronikus aldlrds6val van elldtva. Az elektronikus al6ir6ssal elldtott

eleKrorri[,rus dokumentum joghatds kivSltdsdra val6 alkalmqss6ga a papiralapU dokumentum6val

megegy,ezo, az elektronikus aldirdrsrol rendelkezo hat6lyos jogpzab6lyok, az eleldronikus Agyint6z6s es

a bizalmi szolgAltat4sok 6ltal6nos szabalyairol szolo 2015.6vi CC)fi|1. tdrveny, valamint az elel<tronikus
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