y

t 1-Lj.44 44.
0L"

NOCRAD MECYET
KORMANYH IVATAI-

Ugyiratsz6m:

NO/KVO/1 189-25t2020.

Ugyint6z5:

Borda Erika

Tdrgy: A Salg6tarjdn 605112, 605114, 6051i5a,
helyrlzi sz6mokat 6rinto vesz6lyes hulladek
gyfijt5 6s forgalomb6l kivont g6pjSrmrli gyrl1jt6 6s

telep

lv6k Eszter

el5kezel6

S5ndor Anita

el6zetes vizsg6lati elj6r6sban hozott hat5rozat

Uzemeltet6s6re vonatkoz6

Szalai M6rk S6ndor
Nemeth B6lint
E-mail:

nemeth. balint2@nograd. gov.h u

Telefonsz6m:

06 32 795 189

HATANOZ

AT

A N69r5d Megyei Kormdnyhivatal Ag15riigyi 6s Kornyezetv6delmi F5oszt6ly Ktirnyezetv6delmi
Osztdlya (a tov6bbiakban: Korm6nyhivatal) AZagyva-F6m Kft. (3104 Salg6tarj6n, Csokoniii
KOJ. 102287260', a tovdbbiakban: K6relmez6) 6ltal meghatalmazott Hdsfi

kamara nyilv5ntart6si sz6m: 12-0273) 6ltal k6relmezetl,

a

Liszl6 (Magyar

[t

69.,

M6rnoki

Salg6tarj6n 605112, 605114, 6051/5a

helyrajzi sz6mokat 6rint6 vesz6lyes hullad6k gy(jt6 6s forgalomb6l kivont g6pj6rmL1 gyfijt6 6s
elokezelo telep Uzemeltetes6re vonatkoz6 el6zetes vizsgAlati elj6r6sa a kornyezeti hatdsvizsg6lati 6s

az egys6ges kornyezethaszndtati enged1lyez6si etiardsr6l szolo 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet [a
tov6bbiakban .31412005. (Xll. 25.) Korm. rendeletl szerint

az elSzetes vizsg6latot lezlria,
6s meg6llapitja, hogY
a tervezett l6tesit6snek

jelent6s kcirnyezeti hat6sa nincs,
kcirnyezeti hat6svizsg6!ati elj6r6s lefolytatdsa nem sziiks6ges.
A tev6kenys6g v6glegess6 vSlt huilad6kgazd6lkod6si enged6ly birtok6ban kezdhet6 meg.

AgrdrUgyi 6s K6rnyezetvedelmi F6oszt5ly Kdrnyezetvedelmi Osztdly
3100 Salgotarjdn, MUzeum t6r 1.
Telefon: 06 32 795 1 88 Fax: 06 32 795 170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu

L

A TEVEKENYSEGET JELLEMz6 ADAToK

1. A tev6kenys6g helye: Salgotarjiin V6ros kdzigazgatdsiterUlete
2. A tervezett l6tesitnn,6ny, tev6kenys69 rcivid ismertet6se:
,,Az engedelykero, a Zagyva-Fem Kft. akkumulator

gepi1rmfi gyrijto es elokezelo telepet kivdn
alatti telephelyen, mely telephely a

a

-

veszelyes huttactek gy1jto es forgalomb,t kivont

jdvdben uzemeltetni a 3104 Salgotarjan, Csokonai 0t 69.

Kft b1rlem1nyeben es tutajdondban van. A jov6ben benyljtancto

enged6ly kerelmek alapjan a telephelyen 6vente mintegy 2.500 tonna akkumut1tor es 1.200 tonna
forgalombol kivon gepiarm1 1tvetelere nyilik majd tehetoseg Az engedetyezes folyamata itlatt az
engedelyk516 kiepftette a ftimhulladekok erT6kesit6sehez szrlkseges stabit piaci kapcsolatait, ntelynek
nyom4n lehetos5ge nyflik

- tekintettel a rendelkez1sre atto tdrgyi es s;zemetyi

fettetelekre is

-

az eves

szinten 6tvett, tov1bbi hasznositdsra atadott femhullad6k mennyisegenek n6vel6sere.

Tervei szerint 6vente mintegy 3.700

t

hulladekot kivan telephety6rc begytijteni, el1kezelnl illetve

atvenni."

il.
KORNYEZETVEDELMI MEGALLAPITASOX

Hulladekgazd6lkodi6si szempontb6l:

o

Hullad6kgazdSlkoddsi szempontb6l jelent6s kornyezeti hat6s nem v6rhat6. Kornyezeti
h

o

at5svizs g6 lati elj d rds lefolytat6sa nem i nd okolt.

Levegotisztas5g-vedelmiszempontb6l:

o

Levegotisztas6g-v6delmi szempontb6l jelent6s kornyezeti hat6s nem v6rhato, Kcirnyezeti

hat6svizsg6lati eljdr5s lefolytat6sa nem indokolt.

o

Zai:€EieZg€sv€dalmi szempontb6l:

Zajv6delmi szempontb6l jelent6s kdrnyezeti hat6s nem v6rhat6. Kcirnyezeti
h

atdsvizs

g5

lati

elj

6r6s lefolytat6sa nem

szU ks69 es.

Nytijtsa be az NO/KVO/872-212020 ugyiratszdm[ hatdrozat modosft6s6ra vonatkoz6
k6relmet, melyben feltiinteti a bovit6sbol ad6d6an a telephely kornyezerti zaj
hatAsterirlet6vel [jonnan 6rintett v6dend6 pontokat.
Hat6rid6: atveteltol sz6mltott 15 napon belUl, kUlon elidr6s keret6ben.

AgrdrUgyi 6s Kornyezetvedelmi Foosztdly Kornyezetv6delnri Osztdly
3100 Salgotarjiin, M0zeum t6r 1.
Telefon: 0632795 188 Fax: 0632795 170
E-mail: zoldhatosao@noorad.oov.hu: Web: www.nmkh.hu

e

T6j- 6s term6szetv6delmi szempontb6l:

o

Term6szetv6delmi szempontb6l jelent6s kornyezeti hat6s nem vdrhat6. Kcirnyezeti
hat6svizsgdlati eljdrds lefolytat6sa nem sziiks6ges.

o

Foldtani kozeg v6delme 6s k6rmentesit6si szempontb6l:

o

Foldtani kozeg v6delme 6s k6rmentesit6si szempontb6l jelent6s kornyezeti hatds nem
vArhat6. Kornyezeti hatdsvizsg6lati elj6r6s lefolytat6sa nem indokolt.

.

N6pegeszs6gUgyiszempontbol:

o

Kdzeg6szsegugyi szempontb6l kiirnyezeti hat6svizsg6lati elj6r6s lefolytat6sa nem

sztiks6ges.

.

Kultur6lis orokseg v6delmi szempontb6l:

o

Kultu16lis 6roks6g v6delme szempontjdb6l kornyezeti hatAsvizsg6lati elj6r6s
lefolytat6sa nem szUks6ges.

.

Term6fold-min6s69v6delmiszempontb6l:

o
.

A tervezett tev6kenys6g nem jdr term6fold ig6nybev6tel6vel.

A term6f6ld mennyis6gi v6delme szempontjSb6l:

"

A tervezett tev6kenys6g nem jdr term6fold ig6nybev6tel6vel.

ilt.
SZAKHATOSACI AI-IASFOGLALAS ES MEGKERESESEKRE ADOTT VALASZOK

1. A FSvSrosi

Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g lgazgat6-helyettesi Szervezet
Katasztr6fav6delmi Hat6sdgi Osztilya 3510011454112020 sz{m'i szakhat6sdgi 6ll6sfoglaldsihan az
al6bbi el6ir6sokkal iArult hozzA:

AgrdrUgyi 6s Kdrnyezetv6delmi F6osztdly Kdrnyezetv6delmi Osztely
3100 Salg6tarjdn, M0zeum tdr 1.
Telefon: 06 32 755 188 Fax: 06 32 795 170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh,hu

,,A N6grdd Megyei Kormdnyhivatal Agrart)gyi 6s Kornyezetv6detni F6osztdty K\rnyezetvedelmi
OsztAly (3100 Salgotarjdn, Mlzeum ter 1.; a tovabbiakban: Kerclmez6 hat6s6g) szakhat6sagi
megkeres6s6re

a

FdvArosi Katasztrofavedelmi lgazgatosdg lgazgato-helyettesi

Sz:eruezet

Katasztr6favedelmi Hatosdgi Osztaly (a tovabbiakban: FKFKHO) az al1bbi szakhat6s6gi 1ll1stogtatast
adja.

A Zagyva-Fem Kft. (szekhely es telephely: 3104 Salg6tarjdn, Csokonai u. 69.) r1szere Satgotarjdn,
Csokonai u. 69. sz. (6051/2, 6051/4, es 6051/5/a. hrsz.) alatti telephelyen, vesz6lyes huttadekgy(ijto 6s
forgalombol kivont gepjarmu gyujt6 es elokezel1 telep ilzemeltetesere vonatkozo el6zetes vizsgatati
eljards i)gyeben

vizugyi es vizv6delmi szempontbol izz al1bbi kikotesekkel hozzajArulok.

1.

A tev6kenys6g sordn a felszini es felszin alatti vizek min6s6ge nem veszelyeztetheto, be kell

a

felszin alatti vizek vedelmerdl szolo 219/2004. (V11.21.) Korm. rencletet [a
tov6bbiakban: 219/21004. (Vll. 21.) Korm. rendeletl, valantint a felszini vizek min6s6ge
taftani

v6delm6nek szabitlyairol sz6l6 220/2004. (V11.21.) Korm. rendelet el6irAsait,6s fokozott
figyelmet kell forditani arra, hogy a felszini es a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

2.

A tev6kenys6get a komyezet szennyezeset 6s karositasat kiz4ro m6don ugy kell v'6gezni,
hogy a talaj, valamint a felszin alatti viz ne szennyezodjon, a felszin alatti viz, foldtani kozeg
Sllapotdban a tev6kenysdg ne okozzon a fdldtani kozeg es a felszin alatti viz szennyezessel

szembeni v6delm6hez sztjks6ges hatdr6ftekekr6l es a szennyezesek mereserdl szolo 6/2009,

(lV. 14.) KvVM-EuM-FVM egyilttes rendelet mell1kleteiben meg1llapitott (B) szennye:zetts5gi
hat6r6116keket meghalad6 mindseg romlas

3. A

munkag6pek

6s szAllitojdrmilvek

enged4llyel rendelkezd telephelyen

rendszeres karbantaftasarol

- a kdrnyezetszennyezes

6s

mos{s6rol arra

elker)lese 6rdek6ben

-

gondoskodni kell. A telephelyen a munkagdpek 6s jdrm1vek javitdsa, karbantaft*sa, v'alamint
tisztit6sa tilos.

4. A

tev6kenyseg sordn bekovetkez1 esef/eges kdresem6nyt a vizt)gyi hat6sdgnak
halad6ktalanul be kell jelenteni, annak felsz6mol6sarol, a terulet eredeti 6llapot1nak
v issz a 6l I i tds a rol K6 rel

5. A telephelyre

mezo kotel e s gondos kod n i.

esel/egesen bekerulo vesz6lyes hullad6kokat peremmel ellatott olaj/sav- 6s

l[tgallo burkolatI,

a teljes teffogat befogadds6ra

alkalmas kdrmentdben elhelyezett z1rhato

ed6nyben kell gyfijteni.

6.

A kozcsatorndba vezetett szennyviz mindsdge nem haladhatja meg a vizszennyez6 anyagok
kibocsdtdsaira vonatkoz6 hiztdrertekekr1l 6s alkalmazdsuk egyes szabdlyairol szolo 28/2004.
(XIl. 25.) KvVM rendeletben eloirl kuszOb6rt6keket.

7. A csapadekviz a megl6vd elvezetd hdl6zatba csak az uzemelteto hozzdjdrulasa

alapjdn

vezethet6.

8.
9.

A taroloed6nyek, kontdnerek ellenoz6s6t, karbantaftits6t rendszeresen el kellv6gezni,
A 219/2004. (V11.21.) Korm. rendelef 8. $ 6rtelm6ben a tev6kenys6g csak:

.

kornyezetv6delmi megel6z6 int6zkeddsekkel vdgezhe|

a

kul6n jogszabdly szerinti

legjobb elerhetd technikai, illetve a leghatdkonyabb megold4s alkalmazas1val:
Agr:lrUgyi es Kdrnyezetv6delmi Frlosztdly Kdrnyezetvedelmi Osztdly
3100 Salg6taridn, M0zeum i6r 1.
Telefon: 06 32 795 188 Fax: 0632795 170
E-m ail: 2qldh atos

ag

@n og rad.

g

ov. hu ; Web : wvwv. nml<h. hu

.
'

ellen6zott korulmenyek kdzott toftenhet,

Igy v4gezheto, hogy hosszu t6von se vesz6lyeztesse a felszin alatti

vizek

jo allapotat,

a kdrnyezeti c6lkitfiz6sek teljesilles6t.
10.

A

gepjdnnlvek tarolas1ria, szarazra fektetdsdre letesillt 6piletben keletkezett, olaljal

szennyezddhetS anyagokat gyrtjteni kell, majd azt, arra alkalmas ceggel el kell szallfttatni.
11.

A telephely brAle6n a folcltani k6zegre, felszin alatti vfzre potenci1lis veszelyforrdst jelento
l6tesitm6nyek mfis;ziaki v6delmenek rendszeres ellen6z6s6rtil, kathantaftasdr6l gono'oskodni
kell.

A szakhat6sdg d6nt6se az eljdrast befejezo d0nt6s ellenijogorvoslat h:eret6ben tamadhato meg."
2. Safg6tarjdn MegyeiJogrl V6ros Polg6rmesteri HivatalJegyz5je, 22394-512020 sz6mrj leveleben

t6j6koztatta

a

Kormanyhivatalt

arrol, hogy

a

teruezett tev6kenyseg osszhangban van

a

telepijlesrendez6si eszkozokkel, a tev6kenyseg helyi jelent6s69U v6dett term6szeti teruletet nem 6rint.

lv.
EGYEB

Jelen hatdrrozat az L fejez:etben foglalt alapadatokkal meghat6rozott letesitmeny tovdbbtervr:z6s6re

jogosit. Amennyiben a tervez6s, a megva16sltds so16n, vagy azt kovet6en bdrmikor a tev6[,:enys6g
m6dositdsdt, bovit6s6t tervezik, errol szol6 r6szletes leir6ssal kell megkeresni

a

Kormdnyhivatalt

annak meg6llapit6s6ra, hogy a v6ltoztatds milyen enged6lyez6si kotelezetts6get von maga ut6n.

Az eljdr5s igazgat6si szolgilltatdsi dija 250 000 Ft, melynek visel6s6re a K6,relmez6

koterles. Az

igazgat6si szolg6ltat6si dij megfizet6sre kerUlt.

A hat6rozat a kozl6ssel v6glegess6 vdlik, ellene kozigazgal6si titorr fellebbez6snek nincs l'relye. A
v6gleges ddnt6s ellen Budapest Kiorny6ki Torv6nysz6kn6l k6zigazgat6si per kezdem6nyezheto. A
keresetlev6lben meg kell jelolni

a

a felperes 6s alperes
tev'6kenys6g 6s az a116l va16

perben elj6r6sra illet6kes birrls6got,

azonos;it6s5ra alkalmas adatokat,

a

vitatott kozigazgat5si

tudomdsszez6s m6dj6nak 6s idejenek azonositds6ra alkalmas adatokat, a bir6s5g hat6skorrinek 6s
illet6kess6g6nek megSllapitds6ra alkalmas adatokat,
jogs6relmet,

a

kdzigazgatAsi cselekm6nnyel okozott

az annak alapj6ul szolg6lo t6nyek 6s bizonyltekok el6ad6sdval,

a

bir6sdg

a N69r6d

Megyei

tovdrbbd

dont6s6re ir6nyu16 hat6rozott k6relmet.

A

keresetlevelet

a kozl6stol sz6mitott harminc napon belul lehet

Kormdnyhivatal Agr5rUgyi

6s

el6terjeszteni

Kdrnyezetvedelmi F6osztSly Korrryezetv6delmi Osztdlya (3100

Salg6tarj6n, M0zeum t6r 1.) r6sz6re.

AgrAriigyi es Kornyezetvedelmi Friosztdly Kornyezetv6delmi Oszt6ly
3100 Salg6tarjdn, M0zeum t6r '1.
Telefon: 06 32 795 1 88 Fax: 06 32 795 17O
Eimail: zoldhatosao@nograd.gov.hu; Web: wwv.nmkh.hu

A jogi kepvisel6vel elj6r6 f6l es a belfoldi sz6khellyel rendelkezo gazdAlkodo szervezel

-

ha nem

ilgyvedi k6pvisel6vel jAr el - a keresetlevelet kizArolag elektronikus riton nyfjthatjar be a
kormdnyhivatal honlapj6n el6rhet6 iForm elektronikus nyomtatv6nykitolt6 alkalmaz6ssal
(https://ekormanyablak.kh.gov.hu),

vagy hivatali kapun keresztUl. A jogi kepvisel6 nelkUl eljiiro felperes

a keresetlevelet vdrlasztdsa szerint elektronikus riton (https://epapir.gov.hu), vagy a bir6sdg honlapjdr6l
letolthet6 formanyomtatvdnyon vagy

-

a kozigazgatdsi perrendtaft6srol szol6 2017. evi l. toru'6ny

37.

$- 6ban e16irt kotelezo taftalommal .- ajdnlott ktlldemenykent postai (ton is el6terjesztheti.

A keresetlevel benyfjtdsanak a kozigazgat5si cselekm6ny vegrehajt6s6ra halaszt6 hat6lya nincs, a
feloeres azonban r6szletes indokoldrssal 6s azt al6t6maszt6 dokumentumok csatol6s5val azonnali
jogvedelmet kerhet (amennyiben az ugyben alkitlmazando Sgazatijogszabdly azt nem zArja ki, vagy
felt1telhez nem koti).

A bir6s6g a ped t6rgyal6son

kivUl birdlja el, a felek b6rmelyikenek kerrelm6re

azonban t6rgyal5st tart. T6rgval6s terft6s6t az Ugyf6l a keresetlev6lben kerheti, ennek elmulaszt6sa miatt
igazol6si k6relemnek nincs helye. A peres elj6r6s illet6ke 30.000- Ft, azonban a per tdrgy6ra tekintettel a
bir6s6gi eljdrdsban a feleket tdrgyi illet6kfeljegyzesi jog illeti meg, melynek alapj6n mentesirl az illet6k
el6zetes megflzet6se alol. llyen esetben azfzeti az illet6ket, akit a birosSg erre kotelez.

INDOKOLAS
Zagyva-F6m Kft. (3104 Salg6tarj6n, Csokonai dt 69., XUJ: 102287260; a tovdbbiakban:
K6relmezo) 6ltal meghatalmazott ['l5sfi L6szl6 (Magyar M6rnoki kamara nyilv6ntaftdsi szAm: 12-

A

0273) Altal k6relmezett,

a Salg6tarjSn

605112, 605114,6051/5a helyrajzi szdmokat 6rint6 vesz6lyes

hullad6k gyfijto 6s forgalomb6l kivont gepjArmrl gytljt6 es el6kezel6 telep Uzemeltet6sere vonatkozo
elozetes vizsgdlati elj6r6sra ir6nyul6 dokument6ci6t 6s az eljdrds lefolytatds6ra ir6nyul6 l,l6relmet

ny[jtott be

a

N6grdd Megyei Korm6nyhivatal Ag16rtigyi 6s Kcirnyezetv6delmi F6oszt6ly

Krirnyezetv6delmi Oszt5lyAhoz (a tov6bbiakban: KormAnyhivatal), amely alapjdn 2020. szeotember
25. napjAn kozigazgatAsi hatos6gi erlj6r6s indult.

A

K6relmez6 KTVF: 42622-2112013. sz6mri (vesz6lyeshulladek-t5rol6 telep) kornyezelvedelmi

engedellyel rendelkezik.

A KTVF:

42622-2112013. sz6mri kornyezetv6delmi enged6lyben 2|i00 t/ev

6lomakkumul6tor (HAK: 16 06 0'1*) tdrol6sa kerUlt enged6lyez6sre.
Jelen eljdr6s sor6n a benyujtoit dokument6cioban a 2500 t/ev 6lomakkumuldtor gytlijtese melle,tt 1 200

t/6v hLrllad6kk6 v6lt gepjarmLl (HAhl: 16 01 04.) gyrljtese 6s el6kezelese a tervezett tevekeny'seg, Ez
osszesen 3700 ti6v vesz6lyes hulladek t6rol5s6t jelenti.

A dokument6ci6ban szereplS m6dosit6s 25% feletti kapacitAsbSvit6st jelent a KTVF: 42622'
21 1201 3. sz6m

f

kornyezetv6delm i

en g ed

6lyhez k6pest.

A Korrn6nyhivatal elott NO/KVO/S9412020 sz1mon hulladekgazdSlkod6si enged6ly kiad6s6ra i16nyulo
elj6r6s van folyamatban a hl6relmez6 r6sz6re, amely NO/KVO|594-1712020. sz6mon kiadott v6gz6s
6rtelm6ben jelenleg szUneiel.

Agr6rUgyi 6s K6rnyezetvedelmi Foosztdly Kdrnyezetv6delmi Osztdly
3100 Salg6tarjdn, M0zeum ter 1.
Telefon: 06 32 795 1 88 Fax: 06 32 795 170
li-m ail : zoldhatos a g @n ograd. g ov. hu ; Web: vwvw. nmkh. hu

A Korm5nyhivatal meg6llapitotta, hogy a tervezett tevekenys6g a kdrnyezeti hatasvizsgdlati 6s az
egys6ges kdrnyezethaszndliati enged1lyez6si elj1rasrol szolo 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet [a
tovdbbiakban:31412005. (Xll. 25.) Korm. rendeletl 3.s2. mell6klet 130. pont -,,A2 1. sz6m(t r,nel!6ktet

1-31.,33-35.,38-40.,42-44.,48-55. pontjdban, valamint a 3. szdm(t mell6klet 1-75.,80-85.,89-94.,
96-101., 103., 105-128. ponti6ban felsorolttevekenyseg vagy l1tesitmeny 2. g (2) bekezd1s a) pont
ab) alpontia szerinti ielentds m6dos;it6sa"

- alapj6n az els6fokri kornyezetv6delmi hat6s6g donteset6l

fugg6en kornyezeti hat6svizsrg6lat koteles.

A Kormdnyhivatal a k6relem 6s a dokument6ci<i benyfjt5sdt kovet6en a 31412005. (Xll. 25.)
rendelet 3. S (3) es (4) bekezd6sei 6rlelm6ben

-

Korm.

figyelemmel az 1ttatdnos kozigazgatdsi rendtaft|srol

szolo 2016. 6vi CL. torv6ny (a tov6bbiakban: Akr.) 88. S (3) bekezd6s6re - a hivatal6ban 6s a
honlapj6n kdzz6tette az ellzirds megindftiis6r6l sz6lo kozlem6nyt, tov6bbd a vonatkoz6 irertokat kozhirr6 tetel celj5b6l

-

megkUldte a teruezett tevekenys6g helye szerinti Salg6tarj6n Megyrai Jogri

V6ros bnkormdnyzati Hivatal Jegyz5je r6sz6re.

A

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzati Hivatal JegyzSje elektronikus level6ben
tzlj6koztatta a Kormdnyhivatalt arr6l, hogy az elj6r6s meginditas6r6l sz6l6 kozlemeny kifuggesztese
megtoft6nt, valamint a kdzhirr6 tetel id6pontjdrirl, helyer6l 6s a vonatkoz6 iratokba val6 betekint6si
lehet6s6g modjdrol.

A Korm6nyhivatal - figyelemmel az Akr.55.-56. $-6ban foglaltakra - megkereste a kornyezetvedetmi
es term6szetv6delmi hatos617i 6s igazgatasi feladatokat elldt1 szervek kijeloleserol szolo 7112015. (lll.
30.) Korm. rendelet [a tovr5bbiakban: 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet] 28.
mell6klet6nek ll./3. pontja alapjdn az Ugyben 6rintett szakhatos6got.

$ (3) bekezd6se 6s 5.

l. A FSv6rosi

Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g lgazgat6-helyettesi Szervezet
Katasztr6fav6delmi Hat6s6gi Oszt6lya 35100-1454112020 sz6mI szakl'rat6s69i

Sll6sfoglal6s6nak rendelkez6 reszeben foglaltakat az al6bbiakkal indokolta:

a k1rnyezetv6delmi 6s termdszetvddelmi hatos1gi 6s igazgatdsi ,szeruek
kijel6l6ser6l sz6l6 71/2015 (lll. 30.) Korm. rendelet 37 S fO bekezd6se, valamint 8. szdmrt
mell4klet6nek ll. sz4mrt 6bl6zat6nitk 2. pontja, az 6ltal6nos k1zigazgatasi rendtaftdsrol szolo 2016.

,,Az Engedelyezd hat6sAg

evi CL. tv. [tovabbiakban Akr.] 55,-56. $-a alapjdn valamint az egyes kozerdeken atapulo k1nyszerito

indok alapjdn eljdr6 szakhat6sdgok kijel1les6rdl sz6l6 531/2017. (X|1.29.) Korm.

rendelet

[tovdbbiakban: 531/2017, (X\1.29.) Korm. rendelet]2. $-a, valamint az 1. sz. mell4klet 9. pont 2. 6s

3.

alpontjiz alapjdn megkereste az FKI-KHO-I t6rgyi ugyben.

A

bec:;atolt dokumentdci6 szerint,

hdl6zattal megoldott.

A

a

l6tesitmeny vizellatasa, 6s szennyviz elvezet6se kczuzemi

tevekenys6g sordn technologiai szennyvfz nem keletkezik.

A

keletkezett

tetofeluleti csapad6kviz a vizelvezet6 6rokba jut, az esef/egesen szennyez6dhet6 csapad6kvizet egy
50 m3-es zaft taft1lyba gyfiitik, amelyet arra alkalmas c6ggel elszdllittatnak.

AgrArUgyi 6s Kijrnyezetvedelmi F6osztdly Kiirnyezetvedelmi Osztdly
3100 Salg6taridn, M0zeum ter 1.
Telefon: 06 32 795 188 Fax: 0632795 170

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

Tdrgyi terulet a vizbazisok, a tavlati vizb1zisok, valamint az iv6viz

v6delmer6lszolo 123/1997.

(Vll

sz olg

18.) Korm. rendelet szerint eru6nyes

6lo

v i zil

etesilm

6

nye

k

v6gleges hat6rozattel kijelolt

vizbAzist nem 6rint.
Targyi letesitm6ny a vizgazdalkod1,srol szolo 1995. 6vi LVll. torveny '(a

mell6klet 12. a) pontja alapjan meghatdrozott nagyvizi medret, va

hasznositdsdr6l,

folyok esetdben ia nagyvlzi mederkezel6si teru k6sz[t6s6nek

(lll. 14.) Korm. rendelef /. g

1. szAmrt

a nagyvizi meder, a pafti sdv,

a vizj1fta 6s a fakado vizek altal vesz6lyeztetett teruletek
szabal.yokrol szolo 83/2014.

: Vgtv.)

6s taftalmara

11. pontja

m

e

g h atA

rozott

vat'

amint a

vonatkoz6
p

a,rti s 6v ot

nem 6rint.
Targyi brAlebn 219/2004. (Vll. 21.) Korm. rendelet szerinti eloirAsok

A

yesithetSk.

hatos6gi ddnt4shozatal ia vizek hasznosft6t;6t, v6delmet es k

rnek elharitds6t t;zolg6lo

tevekenys6gekre 6s l6tesitm6nyekre vonatkozo altal6nos szabalyokrol

147/2010. (lV. 29 ) Korm

rendelet, a vizgazd4lkoddsi hatosdgi jogkor gyakolasarol szolo 72/19

(V. 22.) Korm. rendelet [a

tovabbiakban: 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletl

a Vgtv., valamint

zet v6delm6nek 6ltal6nos

a

szabdlyair6l szolo 1995. 6vi L-lll. tdnt€py figyelembe vetelevel t6ftent.
Jelen szakhatosagi atlasfol1lztlist az Akr. 55. g figyelembev6tet|vet
Az 6n6llo jogorvoslat tehetoseg6t az Akr.

55 5 @ bekezd1se zdrja ki.

Az FKI-KHO feladat- es hat1,skoret a vizgazdAlkoddsi hatosagijogkor

1.5 fl)

sz6l6 72/1996. (V.

a viztigyi igazgatasi 6s a zIgyi, valamint a viz'tedelmi
hat6sdgi feladatokat ell6t6 szervek kijeloleser6l sz6lo 223/2014. (lX. 4.) Korm. renatelet [a
tovdbbiakban: 223/2014. (X: a.) Korm. rendeletl 10. $ (1) bekezdes 2.
v al a mi nt illet6 kt ss6gdt
a 223/2014. (lX 4 ) Korm. rendelet 2. szAmrt meil6klet6nek 2. pontja sz
z zd.
22.) Korm. rendelet

bekezd6se,

A KormSnyhivatal az elj6r6s sorSn kozremiikodo szakhat6sdg rilldsfog

6s annak indokol6s6t az
ellen az AXr.llZ. $-a alapjdn

Akr, 8'1. $-a alapj6n foglalta ahatarc>zatba. A szakhat6s5g dlldsfoglal6
ondl16 jogorvoslatnak nincs helye, az a hatArozat elleni jogorvoslat

A

Korrndnyhivatal

a

31412005.

tiimadhat6 meg.

(Xll. 25.) Korm. rendelet 1. $ (6b)

alapjdn a tervezett

tev6kenys6g helyi kornyezet- 6s term6szetv6delemmel kapcsolatos on ormdnyzati szab6lyoz:6s6val,
valamint a telepul6srendez6si eszkozdkkel val6 osszhangja
812020, sz6mon megkeres6ssel fordult

6rdek6ben NO/KVOi 1 189-

a Salg6tarj6n Megyei Jogrl

Onkormdnyzati Hivatal

Jegyzcije fel6.

A Safg6tarj6n Megyei Jogri Vdros Onkorm6nyzati Hivatal JegyzSje a

22394-512020. rizamon

megktlldott megkeres6sre adott v6lasz6ban az aliibbi tajekoz at6st adta:

, a Zagyva-F6m

,,Hivatkozva NO/KVO/I189-8/2020. szdm(t 2020. okt6ber 02-6n kelt

Kft. -nek (szekhely 6s telephely: 3104 Salg6tarjdn, Csokonai (tt 69.)

a Salg6tarj6n 6051

6051/2, 5057/1, 6051/2, 6051/4 helyrajzi sz1mokat 6rint6 veszelyes

AgrArUgyi es Kornyezetv6delmi F6osztdly Kdrnyezetv6delmi
3100 Salg6taridn, Mtizeum t6r '1 .
Telefon: 06 32 795 1 88 Fax: 06 32 795 1 70
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nr

/5a,

6051 /3,

gyfijt6 6s forgalomb6l

kivont g6pj1rmfi gyfijtd 6s elSkezel6 telep ilzemeltet6s1re

kerelm6re folyamatban lev6

eldzetes vizsgAlati eljdrdsban az al1bbi tajekoztatdst adom:

jelent6s6gfi v5dett term6szeti

Salgotarj1n Megyei Jog1 Vdros Onkormdnyzata Kdzgy1lesenek a

terulett6 nyilvdnitds megdllapitdsdrol szolo 31/2012. (|X.27.)
6ftelmeben

a

Salg6tarjdn 6051/5a, 6051/3, 6051/2, 6057/1, 605

jelent6segfi v6dett term€t;zeti

br}let nem erinti.

szabdlyoz1si terue

Jog1 Vdros Onkormanyzata

Salg6tarjan

Kdzgyul1senek a Hetyi Epltesi Szabatyzatrol szolo 8/2017.

a 6051/2, 6051/4 6s 6051/5/A hrsz.-0

nyzati rendelete 2. $-a
hrsz.-0 ingatlanokat helyi

(ll.

rendelete (HESZ)

14.)

a tev6kenysdgnek megfeleld

i,

6pft6si )vezetben (GazdasAgi) szaLtAlyozza.

A 6051/3 hrsz.-(t

Lit terulet egy rdsz6t

eintden a telepi)l6srendezesi

van folyamatban. A modositdsi elj1rds srkeres lezdrds1t 6s a
nvilvdntarT4si 6tvezet6s6t kcivet6en
g

k6z M-8 sz1mrt m6dositdsa
telekalakitdsi 6s i,ngatlan-

a 6051/3 hrsz. €rintett

a tev1kenys6gnek megfelelo

azd as6g i te rU letbe ke ru I 6t.

A 6051/2 hrsz.-0 ingatlannal szomsz6dos 6057/1 hrsz.-(t ingatlan

(a

'/1 hrsz. elirua) terilletdt a

telepul6srendez6si eszkdz lak6ter}letben szabdlyozza, ez6ft az adott tev6kenys6g

k6

relem szerinti

megval6sftds4ra az erintett ingatlanon engedely nem adhat6.."

A

Korm6nyhivatal

a Salg6tarj6n

Megyei Jogri V6ros

Hivatal Jegyz5j6nek

a

megkeres6s re adott t6j6koztat6s5t ddnt6se kiadds6n6l figyelembe vette

KUlon-kUlon az egves kornyezeti elemekre 6s a beruh6zds egyes

a

rendelkezo r6szben ekiir5sk6nt roozftetteken

tfl - a kiiv

Korm6nyhivatal, figyelembe v6ve a terulet ig6nybev6telenek
mrlveletek, letesitm6nyek terUletig6ny6t is),

a mds term6szeti

haszndlata korl6toz6s6nak nagysdgdt, a tev6kenyseg kapacit6s6nak

nagysAg6t,

a

i hat6saira vonatkoz6an -

szerinti 6rt6kel6st tefte a
it (beleertve a kapcsol6d6
ig6nybev6tel6nek, illetve

y m6s

m6retjellemzdj6nek

so16n keletkez6 hullad6k

tev6kenyseg telepit6se, megval6slt6sa 6s

mennyis6g6t, vesz6lyess6g6t, kezelhet6s6get, a kornyezetterhel6s

izemzavar kockAzatinak mr6rteket (kUlonos tekintettel a felhaszndlt
technologidrra), valamint a vonzer6t m5s jelent6s kornyezeti hat6stl

6t, jelentos6get, a baleset,

6s az alkzrlmazott
nys6gek, l6tesltm6nyek

l6tesitesere a teleplt6si hely szomsz6ds6g6ban.

Hullad6kgazd6lkod6si szempontb6l

:

A Dokument6ci6 alapj6n a kovetkez6ek kerultek megdllaplt6sra:

r A

K6relmezS rendelkezik vesz6lves hulladek

(

hullad6kgazd6lkod6si enged6llyel, ezen tev6kenys6g6t
gepj6rm

fi

vek gytlljtesevel 6s el6kezel6s6vel.

AgrdrUgyi 6s Kiirnyezetv6delmi F6osztdly

3100 Salg6tarj6n, Mfzeum t6r 1,
Telefon: 06 32 795 188 Fax: 0632795 170
Eimail: 4:ldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nt

gyUjtesere vonatkoz6

e kib6vlteni

hullad6kk5 v6lt

A tervezett vesz6lyes hullad6kok (akkumul6tor es hulladek

v6lt g6pj6rm() gyfijt6se 6s

a

d6kgazd6lkod6si ernged6ly

elSkezel6se kiz6r6lag erre

tev6kenysegre vonatkoz6 hu

vagy egys6ges kornyezethaszn6lati enged6ly birtok6ban
Tekintettel arra, hogy a telephelyen a teruezett tev6kenys6g

z6,s6hez sz u ks6 g es fr-.ltetelek

a telepit6si szakasz

rendelkez6sre 6llnak, annak kialaklt6s6ra nincs szuks6g,

sorAn

jelent6s ktrrnyezeti hatds nem v6rhat6.

Az Uzemeltet6si szakaszban a tev6kenys6gre vonatkoz6

r

e

6lynek megfelel5 miikod6s

eset6n kornyezetterhel6s hullad6kgazdSlkod6si szempontb6l m

m5lis.

A tervezett l6tesitmriny felhagy6sa 20-25 6v m0lva v5rhat6.

tev6kenys6g megsziintet6se

nagy val6szinrls6ggrel a b6rlem6ny felmondSs5val 6s a saj6t

let ert6kesit6s6vel jiir, ezen

esetben hulladek keletkez6s6vel nem sz6molnak. A tev€

megszuntet6s6t kovet6en a

K6relmezil gondoskodik a telephelyen tal6lhat6 hullad6kok

rendelkez6 kezel6

szervezetek fel6 torteno 6tarddsii16l.

Fe

ntiek alapjAn a

k6 re

lmezetl tev6kenyseg

hu

I I

ad 6k

gazdSlkoditsi sze pontb6l jelent5s kcirnyezeti

hatds nem felt6telezhet6, kornyezeti hat6svizsg6lati elj6r6s

A Kormdnyhivatal v6lem6ny6t a hulladekr6l szolo 2012. 6vi CLXXXV.

nem sztiks6ges.

y, a vesz6lyes hullad6kkal

kapcsolatos egyes tev6kenys6gek r6szletes szabdlyair6l szolo 2

15. (Vll.7.) Korm. rendelet,

valamint egy6b kapcsol6d6 hulladekgazddlkod6ssal kapcsolatos jog

alapjAn tettem nneg.

Leveg6tisztas5g-v6delmi szempontb6l:
A psKun0cnlaei0-alapjen-aKotqetkez,6ek kerultek mega
A dokument6ci6k alapjdn leveg6tisztasdg-v6delmi szempontb6l Korm
beruhAz6s sor6n

a levego v6delmdr6l sz6l6 306/2010. (Xll. 23.) Ko

koteles helyhez kotott 169szennyezo pontforrds, valamint difiuzl

meg6llapitotta, hogy a
rendelet alapj6n enged6ly
forr6s l6tesit6st!re nem

kerUl sor.

al6bbiakra hfvja fel a figyelmet:

L

A telephely Uzemeltet6se sor6n az el6rheto legjobb technika
hogy

a

legkevesebkr 169szennyezoanyag (por, btlz) kerUljon

elhelyezett hullad6kok tdrol6s6t 169szennyez6st kizdr6 modon

AgrdrUgyi 6s KOrnyezetv6delmi F6osztSly
3100 Salg6taqjdn, MUzeum ter 1.
Telefon: 06 32 795 I 88 Fax: 06 32 795 1 70
Eimail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nt

dsdval biztositani kell,

A

telephelyen

res karbantaft6s6rol, tiszt5n

A diff0z leveg6terhel6s elkerUl6se 6rdek6ben a telephely
tart6s6r6l folyamatcrsan gondoskodni kell.

A

megtett

ellen6rizhet6 modon

i

dokument6lni kell.

A

l6

telephelyen belUli rakod6s, anyagnrozgatds sor6n

gondoskodni kell, arr6l, hogy

erdekeben

a

kipotz6st

es

a

ne okozzon. Ennek

mozgatott anyag

kisz6r6d6st megakad5lyoz6

kont6nereket vagy a felsorolt felteteleket biztosit6 celg6peket
4

A munkag6peknek 6s a sz6llit6j6rmfiveknek meg kell

int6zked6s megt6tel6vel

felelni

vagy ideiglenes lakar6sI
lalkalmazni.

a hat6lyos

jogszabdrlyokban

eloirt leveg6v6delmi koveterlm6nyeknek!

Az uzemeltet6nek gondoskodnia kell a hullad6k ongyu

illetve meggyriit5sAnak

megakadAlyoz6sArol.

6.

a

kornyezetvedelmi hat6s6

(Ugyeleti telefonszdm:

06705045990) a szennyez6s bekovetkeztekor azonnal be kell

i, 6s gondoskodni kell a

RendkfvUli 169szennyez6st
szennyez6s elh6rit6s6rol.

A Kormdnyhivatal v6lem6ny6t a beny(jtott dokumentdrci6k megvizsg6

utdn a leveg6 v6rjelm6r6l

sz6l6 306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet alapiin adta meg.

Zaj:ls rezg6sv6delmi

sz

16l:

A Dokument6ci6 alapj6n a-kovetkez6ek kerUltek megSllapit6sra:

A telephely b6vit6s6t kcivetd

a

szakv6lem6nyben felttintetett v6dend6 6piiletek sz6ma nem

zajterhel6s6re vonatkoz6
k az NO/KVO|87':2-212020

i.igyiratsz6mon kiadott, a telephety zajhat6r6nt6k6t meg6llapit6

n szerepl5 r,'6dend6

dllapotnak

kiirnyezeti

6piiletek sz6m6val.

A Kormdnyhivatal v6lemdny6t a kornyezeti zai 6s rezg6s

elleni

egyes szabdlyait6l sz6l6

28412007 . (X. 29.) Korm. rendelet figyelembev6tel6vel alakitotta ki.

T6j- 6s term6szetv6delmi szempontb6l:

A Dokument6cio alapj6n a kovetkez6ek kerUltek meg6llapit6sra:

A t6rgyi ingatlanok (Salg6tarj6n, Csokonai (t 69., 605112,605'1i4,
nyilv6ntartott orsz6gos jelent6s6gti v6dett termdszeti tertiletet 6s a

evi Llll. tdrv6ny 23. S (2) Lrekezd6s alapjdrn nyilv6ntartott ex lege
nyilv6ntartott term6szeti erteket nem 6rintenek. Tov6bb6 az ing

mi rendeltetes A b rilletekrdl szolo 27
europai kozoss4Ti jelent6s6gfi term6szetvddelmi rendeltetds(

je

te

nt6s6g

fi

te

rme szetvddel

AgrdrUgyi es Kdrnyezetvedelmi F6osztdly

3100 Salg6tilrjdn, Mfzeum t€r 1.
Telefon: 06 32 795 1 88 Fax: 06 32 795 170
E-mail:

@;

web:

1/5a hrsz.) jogszaLrdly Altal
et v6delmerol szdl6 1996.
term6szeti terUletet, illetve

az eur6pai kozdss6gi
. (X. 8.) Korm. rendelet 6s az
6 ri ntett fold re s:zlete kr6l

szolo 1412010.
r6szei.

A

(V 11.) KvVM

rendelet dltal meghatArozott Natura

Magyarorsz1g e:; egyes kiemelt t6rs6geinek terdle

CXXXfX. torv6nvben lehat6rolt orsziroos okol6oiai hAlozat 6vezet6t

felszini v6d66vezet6nek kijelol6serdl szolo'16/2009. (X. 8.) KvVM

felszini v6doovezet6nek sem r6szei.

A

t6rgyi ingatlanok

hAlozat terulet6nek nem

'

terv6rdl sz6l6 2018. 6vi

erintik, valamint a biarlangok
dltal meg6llapitott barlang

egyedi taj6rt6k krizvetlen

6rintetts6ge nem ismert.

A

Dokume

nt6

c

i

6

al a pj 6

n a XpvetKqzpcklcrulte X m e g 6

||

ap

it6 s ra

:

T6rgyi teriilet a Korm6nyhivzrtal nyilvSntartdsa alapj6n k6rmentesft6st

A kdrnyezet v6delm6nek 6ltal6nos; szab1lyairol sz6l6 1995. 6vi Llll.
6 S (1) alapj6n a tev6kenyseget 0gy kell v6gezni, hogy a legkisebb
ig6nybevetelt id1zzen el6.

A

megel6zes 6rdek6ben

a

kornyezetha

megold6st, tov5bbr6 a kUlcin jogszabdlyban meghat6rozott

.(a tovSbbiakban: Kt.)
kornvezetterhel6st 6s

sor6n

a

leghat6l<onyabb

eset6n az el6rhet6 legjobb

technikSt kell alkalmazni.

A Kt. 101 $. (2) alapj6n a K6relmez6 koteles a kornyezetkdrosodds
lehets6ges int6zked6st megtenni

a

kdrnyezetk6rosodSs enyhit6se,

eset6n minden

k6relh6rit6s. illetve tov6bbi

kornyezetk6rosodds megakadSlyoz6sa 6rdek6ben.

A

terUleten tervezett tev6kenyseg nem szerepel

a

kdrnye

elh1ritasdnak rendjerol szolo 9012007. (lV. 26.) Korm. rendelet 2.

megelozesdnek 6s

imd melleklel az ,,ilzemi

terv

k6szit6s6re kotelezettek" felsorol6sSban, melynek 6rtelm6ben Uzemi vizmin6s6gi k6relhdrit6si teru
benyI jt6s6ra a Kerelmez6 nem kotelezett.

.

A foldtani k6zeg vddelme 6rdek6ben a tev6kenys6get 0gy kell
kornyezetterhel6st 6s

megakad6lyozni,

az

i

g

6nybev6telt id1zzen elo. Megfele16

esetlegesen keletkez6 szennyezo

i, hogy a legkisebb m6rtekU
i int6zked6sekkel sz:[jks6ges

foldtani kozegbe torten6

bejutdsdt.

Fentiek alapj6n

a

Korm6nyhivatal az el6zetes vizsgSlati elj6rdshoz

v6delme szempontb6l hozzt4Arul.

N6peg6szs6giigyi szempontb6l

:

AgrdrUgyi 6s l(ijrnyezetvedelrni Ftlosztdly K6rnyezel
3100 Salg6tarjdn, MUzeum t6r'1.
Telefon: 06 32 795 188 Fax: 06 32 795 170
E-mail: zoldhalosag@n-o{lrad.gov.hu; Web:

i 6s foldtani

kozeg

A Korm6nyhivatal NO/KVO/1

1

89-1 012020. sz6mU megkeres6s6ben a

12015.

28. S (1) bekezd6se 6s 5. sz6m[ mell6klet LtAblAzat 3. pontj6ban

(lll.30.) Korm. rendelet

a kornyezet- 6s

egeszs6gUgyre, az eg6szsegkdrosit6 kock6zatok 6s esetleges

terlepUles-

felm6r6s6re. a felsz:in alatti

vizek min6seg6t, eg6szs6lgkdrosit6s n6lkUli fogyaszthatos6g6t,

6lhat6s6g6t befolydsol6

fe

korUlm6nyek, t6nyez6k vi:zsg6lat6ra, lakott terUlett6l

)

velemenyez6s6re, a talajjal, a szennyvizekkel, vesz6lyes hul

kapcsolatos kozegesz:s69U gyi

kovetelm6nyek 6rv6nyesit6s6re, az emberi haszn6latra szolgSl6 fel

ini vizek v6delm6re kiterjedo

szakk6rd6s tekintet6ben szakv6lem6nyt kert

F5oszt6ly6t6l

(a

a N6grAd Megyei

sz6mitott ved6tdv'ols6gok

nyhivatal N6peg6szs6gtigyi

tov6bbiakban: Nepegeszs6gUgyi F6oszt6ly). A N6pegeszsegugyi F5oszt6ly

NO/NEF/2963-312020.

sz6mi level6ben megadta t6jekoztatds6t, me

a

Korm6nyhivatal dont6se

kiad5s6n6l figyelernbe vett.

A

az

N6peg6szs6giigyi FSoszt6ly NO/NEF/296:l-312020. sz6m( sza

al6bbiakat

6llapitotta meg:

0t 69.) 6ltal k€relmezett

,,A Zagyva-F6m Kereskedelrni 6s Szolgaltat6 Kft. (3104 Salg6tarjdn,
teveke nys6g re von atkoz6an be ny0jtott elSzetes

v izsg (tl

ati

6ttekintetttik..

A beny(tjtott dokument\ci6 kiel6giti a kornyezeti hatasvizsgdlati 6s az
enged6lyezesi eljarasrol :;zo16 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet

4.

kornyezethasznAlati

6m0 mell1klet€nek tartalmi

kovetelm6nveit.

A

a

Salgotarjan 6051/2, 6051

6051n. 6051/5a hrs'2, alatti

ter1leteket 4rinto veszelyes hulladek (16 06 01. Olomakkumul1tor)

s6nek 6s hullad6kk1 valt

dokumentdci6ban foglaltitk alaptjdn

gepj6rmti (16 01 04.) gy1jbs4nek, elokezel6s6nek megval6sitdsa
jelentls k6rnyezeti hatdssal nem

eg6szsdgugyi szentpontb6l
nem taftjuk szilks6ge,snek. "

bi r, hatdsvizsgAlati eli6r6s

Termiifcild-minds69 v6de
A Kormdnyhivatal NOiKVOl1189-1212020. szAmu megkeres6s6ben a

112015. (lll. 30.) Korm. rendelet

28. S (1) bekezd6se 6s 5. mell6klet l. tdblSzat 5. pontj6ban megjelolt a
szakkerd6s tekintet6ben szakv6lem6nyt kert a N6gr6d Megyei

v6delm6re vonatkoz6

(a tov6bbiakban: Nov6ny- 6s

Kornyezetv6delrnri F5osztAly Nov6ny- 6s Talajv6delmi Oszt6
Talajv6delmi Oszt6ly).

A

Nov6ny- es Talajvedelmi Oszt5ly NO/NT

megaclta t6j6koztat5s5t, melvet a Korm6nyhivatal a d6nt6se kialakftd

A Nov6ny- 6s Talajv6delmi OsztAly

nyhivatal Ag16riigyi 6s
59-312020.

sz6mI l:vel6ben

6lfigyelembe vett.

NO/NTO/1359-312020. szdmri szgkv6lem6ny6ben az alribbiakat

6llapitotta meg:

,,A Zagyva

-

F6m Kft. (3104 SalgotarjAn, Csokonai 0t

4sabol Hdsfi Ldszlti (3121

69.)

SomoskS1jfalu, Boroka (tt 1.) kdrelrnezte a Salgdtari1n 6051/5A, 6051
i ng

atlanokon

tal 6l h ato tel eph

ely

kc)rnyezetv 6del m

i

eldzete

s

v izsg

dlati

Osztdly 6ltal kezdemenyezett szakk6rd6s vizsgdlat4hoz, a
adhat6 ki.
Agrdrugyi 6s Kdrnyezetvddelmi Foosztdly Kdrnyezetved
3100 Salg6tarjdn, MUzeum ter 1.
Telefon: 06 32 795 188 Fax: 06 32 795 170
ll-mail: zoldhatosag@nograd, gov.hu; Web:

6051/2, 6057/1, 6051/4 hrsz

A Komyezetv6delmi
hatdskdr hi6nv6ban nem

A

kdrnyezetv6delmi 6s: h=rmdszetv6delmi hatosdgi 6s
t6bl6z

feladatokat ell6t6 szeruek
5. pontja szerint, nevezett

eljarAsban a talajvedelmi hatos6g az elj1ro hat6sdg megkeres1s6re sz

vizsgdl a tenn6f6ldre

kijel6l6s6r6l sz6lo 71/2015.(111.30.) Korm.
gy akorol t

atd so

h

k

r. 5. mell6klet L

te ki nte tE b e n.

A vizsgdlat feltdtele, ho(ty it beruh6z6s, vagy a tevekenys6g

vagy azzal szor,nsz6dos

foldr6szleten valosuljon nteg.

A

Somoskoujfalu,Boroka
N

:

csafo/f dokumentumok (El5ze>tes vizsgdlati dokumentdci6

At 1.) 6s a

H6sfi Lttszlct

I jegyz6kdnyv (sz,:

2020.10.13-an felvett helyszini

O/NTO/8 59-2/2020) al epj 6n meg 6ll api tottam, hogy jele

n

ko

(3121

elj1rds termofoldet nem

rnye

erint, ezerl a rendelkez6 ,.6s2-ben foglaltak szerint dontottem."

A

te rm 6f ti

A

I

d

m e n n y i s 6 g Lv4,

delne

sze m

po

ntj

6h6|:

Korm6nyhivatal NO/l3/C)/1189-1112020. szdm0 megkeres6s6ben

a

7112015.

(lll. 30.)

Korm.

rendelet 28. S (1) bekezd6se 6s 5. mell6klet l. t6bl6zat 7. pontj6ban

jelolt, a term6fold mernyis6gi

v6delm6re vonatkoz6 szakk6rd6s tekintet6ben szakv6lem6nyt
Korm6nyhivatal Foldhivatali F6osztiily Foldhivatali Osztdly 1.
OsztSly 1 .) r6sz6r6l. l\ Foldhivatali Oszt6ly 1. a 1

k6rt a N6gr6d Megyei
a tov6bbiakban: Foldhivatali

t6jekoztat6sdt, melyet a l,lorrn6nyhivatal a dont6se kialakit6s6n6l

A Foldhivatali Oszt6ly 1. a 176331312020. sz{mu szakv6lem6ny6ben

,,A folyo 6v oktober 02.-6n hivatalunkhoz erkezett fenti szdm(t

sz6m( level6ben
be vett.

aldbbiakat 6llapitotta

ilgyeben - a term6fdld menn.Visdgi vedelme szakk6rd6s tekintet6ben -

A

nneg:

silkre, a Salgotarjdn 6051/5,
gyfijt6 6s forgalombol

6051/3, 6051/2, 6057/1, 6051/4 he>lyrajzi szdmokat 6rint6 vesz6lyes

kivont gepj1rmfi gyfijto 6s elSkezeld telep tizemeltet s6re

rnegadta

el1zetes vizsgdlati elj4rdsa
al 6b

csatolt dokumentacic'k alapjan megdllapitdst nyeft, hogy az

b

i ny i I atkoz atot

te sz e m :

6rintett tev6kenys6g

mezogazdasagi m(ivele:; alatt allo term1fdldet nem 6rint, ez6ft a

eljd16ssal kapcsolatban

kifogdst nem emelek.

A szakk6rdes vizsgdlata a kdrnyezetv6delmi 6s term4szetvedelmi
ellAt6 szervek kijelol6serol :;zolo 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 28.

r

6s igazgatAsi felitdatokat

(1) bekezddse 6s 5, sz6m0
12, szdmI mell€klet4nek

mellek:let L tabl1zat 7. pctntja, tovdbba a 314/2005. (Xll. 25,) Korm.
6. pontjdn alapul."

@{nd-szennpontboll
A

Korm6nyhivatal NO/|(\/O/1189-1312020. szeimf megkeres6s6ben

rendelet 28. S (1) bekezd6se 6s 5. melleklet l. t6bl6zat 4. pontj6ban
(nyilv6ntartott mtlemleki ert6kek, mtleml6kek, rnrlieml6ki terUletek vd
lel6helyek, vedettri nyilvrittltott 1696szeti lel6helyek, 1696szeti
AgrdrUgyi 6s Kdrnyezetv6delmi F6osztdly
3100 Salgdtarjdn, MUzeum t6r 1.
Telefon: 06 32 795 188 Fax: 0632795 17O
l=-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web:

a

7112015.

(lll. 30.)

Korm.

a kultur6lis 6roks6g
nyilv6ntartott n5g6szeti
v6delm6re vcnatkoz6

szakk6rd6s tekintet6ben szakv6lem6nyt k6rt

a

N6grdd Megyei

rm6nyhivatal Epit6stigyi 6s

6roks6gv6delmi FSoszt6ly Epit6stigyi Hat6s6gi 6s

Oszt6ly6t6l (a tovdbbiakban:

Epit6sUgyi Hat6s5gi 6s 0roks6gv6delmi Osztdly). Az Epit6sUgyi

6s Oroks6gv6delmi Oszt6ly

NO/EPFO/688-21202O szdm0 feljegyzeseben megadta tdjekoztat6

melyet

a

Korm6nyhrivatal a

dont6se kialakit6s6n6l figyelembe vett.

Az Epit6siigyi Hat6sdgi 6s

0roks6gv6delmi Osztily

szakvelem6ny6ben az al6bbiakat 6llapltotta meg:

,,A kulturdlis 1rokseg vddelm€rdl szolo 2001. 6vi LXIV. toru6ny
eftelm6ben a targvi ugyben az oroks6gvedelmi szempontok 6ru6n

vdbbiakban: Kdtv.) 62/4 $
szakk6 rd6 sk6 nt v izsg 6lja
t6lydnak Epit6silgyi flat6sdgi

a Nogritd Megyei Kormanyhivatal Epitesilgyi es Ordksegvedetmi
es Oroks1gv6delmi Osztdlyet (tovabbiakban: Kormdnyhivatal).

A

kornyezetv6delmi

ds

term6szetv6delmi hat6sdgi

(lll.

es

igazgat

30.) Korm4nyrendelet 28.

$

tdbldzat 4. pontjAban megjelolt szakk6rdds tekintetdben

a

kijel1leser6l szolo 71/2015.

feladatokat ellato szervek
6s 5. szam1 mell6klet

(1)

l.

t4rgyi

6rintd el6zetes v,izsgalati

eljarAs sordn KormAnyhiviatial megallapitja, hogy az 6pitm6ny vagy

ys6g a kulturAlis 6roks6g

v6delme jogszabalyban rogzitett kovetelm6nyeinek

a

kerelemben

beruhiAz1ssal erintett terulet nem 6ll terilleti m1embki, illetve r6g6szeti

, az ingatlan

annak tfind targy kerill elo, a felfedezo, a tevekenys€g felelSs

helyszin es a lelet 6neserol

-

intezked6sdig gondoskodni. Aki

a

jegyz6 Itjdn

tev6ken

szilneteltetni, torr(tbb1 a

-

feltardsra jogosult inl'6zmeny

a felel1s oz6s szabdlyai szerint
a

a

tajekoztatja a mentd feltdrAs

a hat6s6gnak azt halad6ktalanul beielenteni, amely arr6l
feltdrdsra iogosult intezm6nyt, valamint

tulajdortosa, az

abbahagyni,

epittetd vagy a kivitelez6 /<o/e/es az 6ltala folytatott tev6kenys6get

a

alaft.

r€geszeti eml6k, lelet vagy

Egyrtftal tdj6koztatja KdrelmezSt, hogy ha rdg6szeti feltAr4s

elv6gz6s6re

szerint megfelel, a

jogszabaly 6ltal el6irt beielent4si

etts6g6nek nem tesz eleget

a r6g6szeti lelShelyek

1rdksdgv5delmi birsaggal :;rtithatcr Az )rdksegvedelmi birs1g

6s

kulturdlis javak vonatkoz6:;6ban 10 ezertol 250 millio forintig terjedhet.

Kotv. 24. $ ') bekezdes a-c. po,ntja, az
oroksrigvedelmi birsagrol a Kdtv. 82. S @-P) bekezd6se, valamint a 1 1/2001. (X 18 ) Korm. rendelet
Kormlrnyhivatal

4. S

0)

a leletbejelentesi

kotelezetts6grol

a

bekezd6se alapjdn tajekoztatta Kdrelmez.ot,"

A K6relmez6 2020.10. 29-6n, jelen el6zetes vizsg6lati eljAr6shoz
2112020 sz6mon iktatott k6relem m6dosit6st nyfijtott be a
csak a Salg6tarj6n 605112, 6051/4, 6051/5a helyrajzi sz6mf
vizsgiilati dokumenticio lefolytatSs5t, mivel indokldsa szerint a
ezeken a teriileteken foE tort6nni. A Korm6nyhivatal az elj6r6s megi

a szakhat6s6gokat, melyek szakv6lem6nyUket a K6relmez6 5ltal

be

AgrdrUgyi 6s Kdrnyezetv6delmi F6osztAly
3100 Salg6tarjdn, MUzeum t6r 1.
Tr-.lefon: 0632795 188 Fax: 0632795 170
E-mail: 2oldhatosag@no([a-d-govJu; Web:

l6d6an NO/K!'O/{189-

ivatal r6sz6re, melyben
k6rte az elSzetes
v6gz6se kiz{r6lag
kovet6en kere,ste meg

itott NO/KVO

11189-21 12020

szemon iktatott, k6relem m6dositds6t meqel6z6en kUldt6k meg
szakhat6sSgok megfogalmazott szakv6lem6ny6t a kerelem

Korm6nyhivatal resz6re. A
6rdemben nem befoly6solta.

A Korm6nyhivalal az elj6rdsa sor6n vizsgdlta a 31412005. (Xll. 25.)

rendelet, illetve annak

5.

sz6m[ melleklete alapj6n a telepit6si hely 6s a felt6telezhet6

6z6kenys6g6t, valamint a

v6rhat6 kornyezeti hat6sok jellemz6it. Osszess6g6ben az eljdr6sba

t szakhat6sdg, valamint

Korm6nyhivatal az elozeles vizsg6lat sor6n a teruezett

tal6ltak,

a

a

kapcsolatban kizdr6 okot nem

kornyezetre gyakorolt hat6st nem itelt6k jelent6snek,

kcirnyezeti hat6svizsg6lat

elv6gz6s6t nem tartott5k sziiks6gesnek.

A Korrn6nyhivalal az elj6rdsa sor6n vizsg6lta es meg6llapitotta, hogy a

beruh6z6s

a

6tesit6s

helye szerinti telepUl6srendez6si eszkozokkel iisszhangban 6ll.

l6nitve - ismertet6sre olvan
A Dokument6ci6ban es kiegeszit6seben nem keriilt - megjelolve,
adat, amely a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 4. sz6mU melleklet 3. b) pontja szerint mrin6sitett
adat, vagy amely a K6relrrezo szerint uzletititkot kepez.

A Kormdnvhivatal a fentiek 6s a kdrnvezet vedelm6nek

torv6ny (a tovdbbiakban: Kvtv.) 71. S (1) bekezd6s b) pontja, a 31412
$ (4) bekezd6s a) pontja, valamint 5. S (2) bekezdesenek cb)
81. S (1) bekezd6seire figyelemmel

-

sz6l6 1995. 6vi Llll.

6ltal6nos

. (Xll. 25.) Korm. rendelet 10.
alapj6n

-

az Akr.80. $ (1) 6s

t dontott.

a rendelkez6 r6szben foglaltak

T6rgyi tigyben a Korm6nyhivatal jelen hat6rozaftal az iigy

hat6rid6n beliil dcint6st

hozott, ez6rt az NO/KVO/1 1 89-5/2020. 6rtesit6sben foglaltakhoz

kapcsol6dnak jogh at5sok,

A Korm6nyhivatal a hatdrozatot, a Kvtv. 71. $ (3) bekezd6se
kozz6teszi, tov6bbd a 31412005. (Xll. 25.) Korrn. rendelet 10. $

a hivatal6ban 6s a honlapi6n
alapj6n mellki.ildi

(3)

aki koteles a

Salg6tarj6n fttlegvei Jogti Vdros OnkormAnyzati Hivatal J
k6zhezv6tel6t kovet6 nyolc napon beliil gondoskodni a hatflrozat

a

hiat6rozat

szriveg6nek nlrilv6nos

kozz6t6tel6r6l. A Salg6tarj6n Megyei Jogri Vdros Onkorm6nyzati Hivataf JegyzSje a hatArozat

kozz6t6tel6t kdvet6 cit napon beliil t6j6koztafla

a

a

kozzeletel id6pontj6r6l,

hely6r6l, valamint a hat6rozatba va16 betekintesi lehet6s6g m6dj616l.

6s

Az eljiir6s igazgat6si szolg6ltat6si dij6nak m6ft6ke a komye

elj1rdsok igazgatitsi szolgdltatdsi dijair6l szoki 1412015.

(lll. 31.)

1412015. (lll. 31.) FM rendeletl 1. nrell6klet6nek 135. pontja alapj6n ke

A

bir6sdgi elj6rds szabAlyaira

a

kozigazgatdsi perrendtaft6s16l

rendelkez6sei ir5nyad6k, a jogorvoslatr6l sz6l6 t5jekoztatds a Kp. 13.

39. $-ain, az 50.

$ (1)

bekezd6s6n, valamint

a 77. $

(1)-(2)

AgrdrUgyi es Kdrnyezetvedelmi F6osztdly

3100 Salg6tarjdn, Mfzeum ter 1.
Tr:lefon: 06 32 795 188 Fax: 06 32 795 170
E-mail: Toldhatosag@nograd.gov.hu; Web:

te

rm6szetvedelmi hat6s6gi

rendelet [a tov6boiakban:
meg6llapit6sra.

2017. 6vi

l. tv.

(Kp.)

(1) bek. e) pontj5n, a 37. $ es

a polg6ri perben 6s a

kozigazgat6si bir6s6gi elj6rilsban alkalmazand6 nyomtatvdnyokr6l

6.5 (1) bekezd6s6n, valamint az elektronikus Ugyint6z6s 6s
szabSlyair6l szol62015. 6viCCXX|l. torv6ny L S (1)bekezd6s6n

612019. (111.18.) lM rendelet
a

szolg6ltat6sok liltal6nos

A dontes kozl6s6nek napja az a nap, amelyen azt k6zbesitett6k.
pontj6nak 6delm6ben a hirdetm6ny 0tj6n k6zolt dont6st a

Akr. 85. $ (5) bekerzdes b)
hirdet6t6bl6jiin val6

kifuggeszt6s6t kovet6 15. napon kell kozoltnek tekinteni.

A Korm6nyhivatal a 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. g (4)
sor6n hozott hatArozat egy peld6ny6t az illetekes N6gr6d Megyei

figyelemmel jelen elj6r6s
lgazgat6sAg

r6sz6re is megkUldi.

Jelen hat6rozatot a Kormdnyhivatal

a

kdrnyezetvedelmi

nyilvdntarT1s vezet6s6nek

szab4lyairolsz6l6712000. (V. 18.) KoM rendelet alapj6n hat6s6gi

tart6sba veszi.

A Korm6nyhivatal 6ltal6nos hatdskor6t 6s illet6kesseget a fdv6rosi
valamint a jdrdsi (f1vdrosi kerLileti) hivatalokr6l sz6l6 86/2019.
szabAlyozza.

A

kornyezetv6de

Im

m egye

i

ko rm 6 nyh iv atal o kr6l,

.23.) Korm. rendelet 2.

S-a

Korm6nyhivatal kornyezet- 6s term6szetvedelmi

i 6s te rm6 szetv6del m i h at6sdtg i es ig azgat1 si

ell6t6 szeruek kijel6les6r6l

s261o7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 8/A. g (1) bekezdese

Jelen hat6rozal

a

Az elektronikus al6ir6ssal

Kormdnyhivatal elektronikus al6ir6sdval van

ell6tott elektronikus dokumentum joghat6s kiv6lt6s6ra
dokumentum6val megegyez6,

az

elektronikus

a

val6

hat6lyos jogszabdlyok, az

a16ir6s16l

elektronikus t)gyint6z6s 6s a bizalmi szolgdltatdsok altal4nos szabAlyairol

valamint az

el

ektron iku s ugy int|zes r6szletsz abdlyair6l szolo 451

papiralapU

1201

2015. 6vi CCXX|l. torv6ny,
6.

(Xll. 19.) Korm. rendelet 12. $

(1) bekezd6s b) pontja alapjAn.

Salg6tarj6n, 2020. november 06.

Dr. Szab6 S6ndor
Kormdnymegbizott
nev6ben 6s megbizSs6b6l:

Nogrdd Megy'ei
Kormdnyhivatal
2020.11.06
13:28:38 +0f i00'

Agrdriigyi 6s Kdrnyezetvedelmi F6osztdly
3100 Salg6tarjdn, MUzeum t6r 1.
Telefon: 06 32 795 188 Fax: 06 32755 170
E-mail: zcrldhatosag@nograd.gov.hu; Web:

NO/KVO/1 1 89-2512020. sz6mf

Kapj6k:

Cimzett neve. levelez6si cime

Post6z6si

m6dja
1

Zagyva-F6m Kft.

CK

14it48871
2

Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros 6nkorminyza

Hivatal

HK.

Jegyzdje
STMVJ

F5v6rosi Kaltasztr6fav6delmi lgazgat6s6g Katasztr6f v6delmi

HK.

Hat6s6gi Osztdly

KDWH + FKI
4

N6grdd Megvei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sSg

HK

NMKI
NMIKH N6peg6szs6g

iigyi FSoszt6ly

HK.

NMKHNSZSZ
Nll/llKH
o

AgrSriigyi 6s Kornyezetv6delmi FSoszt6ly

N<i'

eny es

HK

Talajv6delmi Oszt6ly
NOBGYNTO

NMKH Ftildhivatali F5osztAly Fcildhivatali oszt5ly

HK.

1

NMKORZET3
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