
-2-,\:l!\ ,1 -3i
t,,A'diW.a,,lvtt /-Pt<,v lJl

2=ja.<>1,$o

NOCITAD IVTEUYEI
KO t{N,lA N }'I-I IVATA I

Ugyiratsz6m: NO/KVO/1459-16t202j.

Ugyint6z6: Borda Erika

lv6k Eszter

Cs6pe-Morvai petra

Szalai M6rk S6ndor

Nemeth B6lint

Simon lstvdn Krisztidrn

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

Telefonsz6m: 06 32 795'188

TArgy: a MEH ",Zrt. 3100 Salg6tarj6n, FijlemUte

u. 11. sz. alatti telephely6re vonatkoz6 el6zetes

vizs 96 lati elj6 rdsban hozr>fi hat6r ozal

HATANOZAT

A N69r6d Megyei Korm6nyhivatal Kcirnyezetv6delmi, I'erm6szetv6delmi 6s
Hullad6kgazd6lkod6si F6osztdly Kcirnyezetv6delmi 6s Term6szettv6delrni Osztdlya (a

toviibbiakban: Korm6nyhivatal) a uEH ttutlau6kgazd6lkod6si 6s KiirnyezetipariZrt. (sz6khely: 9028
Gy6r, Feh6rvdri Ut 80. KUJ: 100 170 690, ad6szdm:11122496-2-08, c6gjegyzeksz6m', O8-10-0015S8,
statisztikai szdmjel: 11122496-4677-114-08; a tovdbbiakban: K6relmez6) 3100 Salg6tarjdn, FUrtemute

u. 11. sz. alatti telephely6re vonatkoz6, a kornyezeti hatdsvizsgdtati 6s az egys6ges
kornyezethaszn6lati engedelyezesi eljdrasrol sz616 314l2OOs. (Xll. 2s.) Korm. rendelet Ia
tov6bbiakban: 31412005. (Xll. 2S.) Korm. rendelefl szerint

az el6zetes vizsg6latot lez6rj a,

6s meg6llapitja, hogy
a tervezett l6tesft6snek

jelent5s kirrnyezeti hat6sa nincs,
ktirnyezeti hatisvizsg6lati elj6r6s lefolytat6sa nem sziiks6ges.

A tev6kenys69 csak 6rv6nyes hullad6kgazddlkodisi enged6ly birtok6barr kezdhet6 meg.

l'!4'\x-!-.-,r-A-' 
ra-{

Krirnyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Hullad6kgazd6lkoddsi F6osztdly
Kcirnyezetvddelmi 6s Termeszetvedelmi Osztdlv
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1. A K6relmez6 adatai:

Kerelmez6 elnevez6se:

Kerelmezo sz6khelye:

KUL:

K6relmez6 adoszAma:

Kerelmez6 c6gjegyz6kszdma:

K6relmez6 statisztikai szdmjele

t.

ALAPADATOK

M E H H ullad6kgazdiilkoddsi rls Kornye zetipari ZrL,

9028 Gyor, Feherviiri 0t 80.

1 00 170 690

11122496-2-08

08-1 0-001 558

11122496-4677-1 14-08

A tervezett beruh6z6ssal 6rintett ingatlanok:

3100 Salg6tarjdn, FUlemute u. '11. (KTJ: 101 214 932\

3, A tev6kenys6g rcivid ismertet6se:

A hullad6kgazddlkodds teriilet6n els6dleges cel a hulladekok keletkezesenek megel6z6se, valamint a
keletkezett hullad6kok, min6l nagyobb aranyri ujrafeldol9oz6sa, has;znosit6sa.

Kerelmez6 6ltal a telephelyen jelenleg is v6gzett hulladek gyrijtesi ,es elokezelesi tev6kenyseg,ill. az

alkalmazott technol6gidk el6segitik a hulladekok hasznosltdsra t0r16no el6keszlteset, A telephelyi

hulladekkezel6s celja a gy(jtdtt hullad6kok anyag6ban torten6 rijrahasznositdsa min6l nagyobb
ardnyban.

A femhullad6k hasznoslt6s6val (minosit6s6vel) hozzAjArulnak ahhoz, hogy az adott anyagot minel

szelesebb terU leten lehessen rj i rafel h aszndlni

Kerelmez6 salg6tarjiini telephely6n 6ves szinten jelenleg 44,01t, tonna nem vesz6lyes hullad6k
gyLijthet5, ll. 23.545 tonna nem vesz6lyes hulladek elokezelese en,ged6lyezett a mrjdositas alatt dllo
NO-05/KVO/323-812020. 6s a NO-051Kr/C.11399-1512017. szdm0 hullad6kgazddlkoddsi engedetyek

alapjdn. A fentiekerr t0l 816 tonna vesz6lyes hulladek gyr.ijthetcl a;z NO-OS/KVOt07B-2t20j8. szdmU

engedely alapjdn.

A telephelyi tevekenyseg 6vi 250 napban, 1 mrlszakos (7:00-15:30) munkarendben tor16nik, melyben

v6ltozds nem viirhat6. Kerelmez6 telephely6n jelenleg 10 dolgoz6 v6gez munkdt, a hasznositdsi
tevekenys6g megkezd6sevel dolgoz6i l6tsz6mnoveked6s nem vdrhat6.

A telephely rendelkezik a nem vesz6lyes 6s vesz6lyes hulladekok tiirolSsdnak felt6teleivel. Kerelmez6

NO-05/KVO/1399-'1 512017. Ugyiratsziimon jov6hagyott, modositiis alatt dllir t6rol6l-rely Uzemeltet6si

szabflyzattal rendelkezik a veszelyes 6s nem vesz6lyes hullaci6k t6rol6helyek uzemeltet6sere
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vonatkozoan. A hasznosltdsi tev6kenyseg megkezd6se nem igenyli a jelenleg kialakitott tdrol6helyek

es az egyidejLlleg gyLijthet6 hulladekok mennyis6g6nek a m6dositds;6t.

K6relmez6 salgotarj6ni telephely6n ipari termeloktol, hulladekkeresked6kt6l 6s lakossdgt6l begyLijtott,

ill. a hullad6k tulajdonosa dltal besz6llitott telepulesi szildrd lrullad6kok, valamint femtartalmtj
vesz6lyes hullad6kok hasznosltds6l celzo fizikai elcjkezel6st (vdlogatiis, osztAlyozas, bontas,

darabolds, oll6zds, bitlitzits, kezi lSngvdg6s) v6gez. A lizikai el6ke;leles azokra a hulladekokra terjed

ki, melyek a besz6llitott dllapotban nem alkalmasak mdsodn'yersanyagk6nt t6rt6no kdzveflen
felhaszndl6sra. A feldolgozott 6llapotban be6rkez6, ill. a mdsodnyersanyaggd alakitott hulladek
dtmeneti keszletezest kovet6en hasznosit6khoz, mig a hasznositand6 femhullad6kr:k feldolq ozokhoz
kerulnenek kiszSll iidsra.

A paftnerektol megvds6rolt kezelendo hulladekok nagy resz6t 6rv6nyes hulladekszdrllit6si engedellyel
rendelkez6 sztillit6vrillalkozdsok, ill. Kerelmezcl sajdt gepjdrmLlvekkerl szdllitja be a telephelyre.

l\ hullad6kgazd1lkod6si tev6kenysegek nyitvdntaft1sba vetete16!, valamint hatosilgi engedelyezes6rol
szolo 43912012' (X11.29.) Korm. rendelet 2. melleklete szerint a telephelyen v6gzett hulladek
elokezelesi tevekenyseg :

E02 - 01 szetv6lasztds (szepardl6s);

E02 - 03 apritds (zOzAs, tores, darabolds, orl6s);

E02 - 04 tomorit6s, ballzits, darabositds (pl. agglomer6lds, regranulr4lds);

E02 - 05 v6logatds alaki jellemzdk szerint (oszt6lyozds),

E02 - 06 viilogatas anyagminoseg szerint (osztdlyozds);

E02 - 13 szitdlzis, rostdlds;

E02 - 99 elektronikai hulladekok fem vagy mrianyag httzilnak elt6volitdsa.

A hulladekgazd6lkocl6ssal kapcsolatos 6rtalmattanftdsi es hasznosif,4si m1vebtek felsorolasaro/ szol6
4312016. (V|.28.) FM rendelet 2. szlmu melleklete alapjAn a telepherlyen tervezett hulladek
h a sz n os itd si tev6 kenys6 g az alAbbiv al j el le m ezh etci

R4: Femek 6s femvegyuletek visszanyer6se, (jrafeldolgoz6sa

K6relmez6 salg6tarjdni telephely6n 6ves szinten jelenleg 44.015 tonna nem vesz6lyes hulladek
gyLijtheto' ill. 23.545 tonna nem vesz6lyes hullad6k elokezel6sie engedelyezett. K6relmezo a

tevekenys6get a telephelyre bekerUlo f6mhullad6kok hasznosit5sdval kivdnja kiegesziteni.

A telephelyre besz:dllitott vagy a telephelyen dtvett hulladekok

m6reshat6rU, MS-01/MFN tipus0 hidmerleggel vagy kis mennyis6gLl

mereshatdrU , MT106744 tipus0 merlegen m6rlegelik.

mennyis6get egy 25 tonna

hulladek esetdn egy '1,000 kg



il.

KoRNvEZETVEDELMt MEGALLApirAsox

l. Hulladekgazddlkoddsiszemoontb6l:

1) Hulladekgazddlkodiisi szempontb6l jelentos kornyezeti hatds nem vdrhat6. Kornyezeti
hatdsvizs g6lati elj6 riis lefoflytat6sa n em i nd okolt.

ll. Levegotisztasdg-vedelmi szempontb6l:

1) Leveg6tisztasdg-v6delmi szempontb6ljelent6s kdrnyezeti hat6s nem vdrhato. Kcirnyezeti
hat6svizsg6lati elj6r6s lefolytat6sa nem indokolt.

lll. Zaj- es rezg6svedelmi szempontbol:

1) Zajv6delmi szempontbol jelentos kdrnyezeti hatds nenl vdrhat6. Kornyezeti
hat6sviizsg5lati elj6rds lefolytat6sa nem szUks6ges.

lV. Tdj- es term6szetv6delmi szempontbol:

1) Term6szetv6delmi szempontbol jelentos kdrnyezeti hatds nem v6rlrat6. Kcirnyezeti
hat6svizs g ilati elj6 r6s lefolytat6sa n em szii ks6 ges.

1) Foldtani kozeg vedelme 6s kdrmentesitesi szempontb,ol jelentos kornvezeti hat6s nem

vdrh at6" Kcirnyezeti h atdsvizs g6 lati elj6 rds lefolytat6s;a n em i11r dokolt.

Vl, NepegeszsegUgyi szemoontb6l:

1) Kozeg6szsegUgyi szempontb6l k<irnyezeti hat6svizsg6lati elj6riis lefolytatdsa nem

szilks6ges.

Vll, Kulturalis orokseg vedelmi szempontb6l:

1) Kulturdlis ordks6g vedelme szempontjab6l kornyezeti hat6svizsg6lati elj616s

lefolytat6sa nem sztiks69es.

ilt.

szAKHATosAcl ALLAsFocLALAs Es MEGKERESESETKRE ADorr vALASzoK

1' A F6v5rosi Katasztr6fav6detmi lgazgat6sdg lgazgat6-helyettesi Szervezet
Katasztr6fav6delmi Hat6s6gi Oszt6lya 35100/871 1t2021.eft szdm0 szakhat6sdrqi

5 I ldsfo g la I d s 6ban az a ld b b i e I o I 16 so kka I i6r ult hozzA',

A MEH Hullad6kgazdSlkoddsi 6s KiirnyezetipariZrt. (9028 Gyor, Feh6rvdri 0t 80.; a toviibbiakban:
Kerelmezo) dltal benyrijtott kerelm6re a Salg6tarjdn, FUlemUle u, 11. s;zAm alatti tdlephely6re
vonatkozo elozetes vizsgdlati dokumentdcio (a tovSbbiakban: Dokumentdci6) elfogaddsahoz 6s az

elozetes vizsg6lati elj rirds lezAr 6s6hoz



4

1.

7.

10.

11.

a

a

viz0gy'i 6s vizv6delmi szempontb6l az aldbbi kikcit6sekkel hozzljilrulok.

A tev6kenys6gek (megvalositds, Uzemeltet6s, felhagyds) v6gzese sordn a felszin alatti vzex
vedelm6r6l szolo 21912004. (Vll. 21.) Korm, rendelet [a tovdbbiak:,ban', 21gl2OO4. (Vll. 21.)

Korm. rendeletl el6irdsait marad6ktalanul be kell tarlani 6s fokozrrtt figyelmet kell forditani

arra, hogy a felszln alatti vlz ne szennyezodjon.

A tevekenys6geket a kdrnyezet szennyez6s6t es kiirosit6s6lkizlro m6don rigy kell v6gezni,

hogy a talaj, valamint a felszln alatti viz ne szennyezodjon a felszln alattiviz, foldtani kozeg

6llapotiiban a tev6kenys6g ne okozzon a fotcttani kdzeg es'a felszfn alattiviz szennyezessel

szembeni v6delmehez sztiksdges hatdreftekekrdl es a szennyezdsek mereserol szolo 6/2009.
(lV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyUttes rendelet mellekleteiben megSllapitott (B) szennyezetts6gi

hatdrertekeket meghalad6 minos6g romldst.

A munkar;6pek rendszeres karbantart6sdrol arra alkalmias telephelyen a

kornyezetszennyez6s elkerul6se erdekeben - gondoskodni kell. Az epitesi, felvonuldsi

teruleten a munkagepek javit6sa, karbantartdsa, valamint tisztitdsa tilos.

A tev6kenysegek sordn esetlegesen bek6vetkez6 hav6ria esemeny eset6n, a k6relhdritdrst a

kdrnyezetkdrosodds megel6zesenek es elhailtdsanak rendj616l szolo gOt2OO7, (lV. 26.) Korm.

rendelet es 21912004. (V11.21.) Korm. rendelet, valamint havAria terv el6iriisait kovetve kell

elvegezni. A havdria esem6nyt telefonon azonnal, irzisban legkes6Lrb a kovetkezo napon be

kell jelenteni a vizUgyi hat6sdgnak, melyben ismertetni kell az esem6ny ok6t, a megtett

intezkedeseket 6s azok eredmenyess6get.

A tevekenys6g ve9z6se so16n esetlegesen bekovetkezo k6resem6ny (havaria) eset6n

biztositani kell a foldtani kdzeg es a felszln alatti vizek maxirn6lis v6delm6t, felsz6moldsii16l, a

terulet eredeti 6llapotiinak visszaiillitdsdrol gondoskodni kell.

A kockdzatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219t2004. (Vll. 21.) Korm, rendelet

eloiriisait.

A hullad6kot a foldtani kozeg 6s a felszln alatti vizek srzennyezod6s6nek az elkerulese

erdekeben nregfeleloen kialakitott mr-iszaki v6delemmel elldtrctt helyen kell t6rolni.

A vesz6lyes hulladekokat egymdst6l elkUl6nitve, peremmel elldrtott, megfelelo

vegysze16llosdgti (olaj/sav/|09, stb.) burkolat0, a teljes t6rfogat befogarjiisdra alkalmas

k6rment6ben elhelyezett z6rhato ed6nyzetben kell gyLljteni a felszin alatti vizer
szen nyezodlret6s69 enek kizhr lsa erdekeben

A telephely terulet6n a foldtani kozegre, felszin alatti vizre potencidrlis veszelyforr6st jelent6

letesltmenyerk mtiszaki v6delmenek rendszeres ellenorz6s6rol, karbantartiisii16l qondoskodni

kell.

A gytljt6ed6nyzetek, kont6nerek, kdrmentok 6s a t6rburkolat ellenorz6set, karbantartdsiit
rendszeresen el kell vegezni.

421912004. (V11.21,) Korm. rendelet 8. g 6rtelmeben tevekenysegek

csak kdrnyezetv6delmi megelozo int6zked6sekkel vegezhetok a kUlon jogszabrily szerinti

legjobb elerheto technika, illetve a leghatekonyabb megoldiis alkalma:z6siival;

ellen6rzott k6rUlmenyek kozott t6r16nhet,

o



. tigy v6gezhet6, hogy hossz0 tdvon se vesz6lyeztesse a felszin alatti vizek j6 dllapotdt, a

kornyezeti celkitrjz6sek teljesUleset,

12. Be kell tartani a mindenkor 6rvenyes, jelenleg 35100/2Ott9-3t201'7.eft. szdmon modositott,

KTVF: 96-5/20'13. szdmrj csapadekv[z-elvezet6sre ,yonatkoz6 vizjogi Uzemeltet6si

enged6lyben szereplo eloiriisokat.

13. A tev6kerrys6gek sordn be kell tartani a mindenkor 6rv6nyes, jelenleg a

35'100/'1867-312017.611. szAmon m6dositott, KTVF: 31978-1tl2oj2. szam[, monitorinq kutakra

vonatkoz6 vizjogi Uzemeltetesi enged6ly el6friisait.
'14. A kdzcsatorndba bocs6tott szennyvlz minos6ge nem haladhatja meg a vizszennyezT anyagok

kibocsdtdsaira vonatkoz6 hatdrertekekr6l 6s atkatmazasuk egyes sz.abiltyairot szol6 2g12004.
(Xll. 25.) Kv'/M rendelel4. szAmu mell6klet6ben meghatdrozcrtt hatdr6rtekeket.

15. A csapad6kvizek szennyez6d6s6nek az elkerul6se 6rdek6ben a burkolt felilletek rendszeres
takaritdsd16l gondoskodni kell.

Fentiek marad6ktalan betaftdsa mellett a 21912004. (vll. 21.) Korm. rendelet szerinti el6irdsok
ervenyesithetcjk, a felszini- 6s felszin alatti vizek minosege, mennyis6ge, Sramldsi viszonyai, az drhulldmok
es a j6g levonuldsa, valamint a foldtani kozeg vonatkozasabanjelenti5s kornyezeti hat6s bekovetkez6se
nem vdrhat6,

Az 1ltalanos kdzigazgatdsi rendtaftasrol szol6 2016. evi CL. torveny (a tovdbbiakban: Akr.) SS. S. (4)

bekezd6se alapjSn a szakhatosdg dontese az eljdrast befejez6 dirntes elleni jogorvoslat kereteben
tdmadhato meg.

2' Safg6tarj6n Megyei Jogri Vdros 6nkorm6nyzatdnak Jlegyzcije jg4g4-612021 szAmu
leveleben t6j6koztaltta a Korm6nyhivatalt arr6l, hogy a tervezett tev6kenys6g cisszhangban van
a telepUl6srendez6si eszkcizcikkel 6s a helyi kcirnyezet- 6s terrn6szetvdldelemrnel kapcsolatos
cin kormiinyzati szab6lyozAsokkal.

tv.

EGYEB

Jelen hat6rozal az L fejezetben foglalt alapadatokkal meghatdrozott tev6kenvs6g folytatiis6ra jogosit.

Amennyiben a tervez6s, a megval6sitiis sordn, vagy azl kovetSen bzirmikor a tevekenys6g
modositiisdt, bovites6t tervezik, errol szo16 16szletes leirassal kell megkeresni a Kormdnyhivatalt
annak meg6llapit6sdra, hogy a vriltoztat6s milyen enged6lyez6si koterlezetts6get von maga utdn.

Az eljdrds igazgatdsi szolgSltat6si dija 250 OO0 Ft, melynek viseles6re a Kerelmezb koteles. Az
igazgatdsi szolgiiltatdsi dij megfizet6sre kerult.

A hatarozat a kdzlessel v6glegesse vdlik, ellene kdzigazgatdsi rjton fellebbez6snek nincs helye. A
v6gleges dont6s ellen Budapest Kornyeki Tdrvenysz6ken kozigazgatdsi per kezdem6nyezhet6. A
keresetlevelben meg kell jelolni a perben eljdrdsra illetekes birosdgot, a felperes 6s alperes
azonosit6sdra alkalmas adatokat, a vitatott kdzigazgatlsi tevekenyseg 6s az arrol valo



tudomdsszerzes modjSnal< 6s idej6nek azonositdsdra alkalmas adiatokat, a bfrosdg hat6skorenek 6s

illetekesstigenek nreg6llapitds6ra alkalmas adatokat, a kdzigrazgat6si cselekmennyel okozott
jogserelmei, az annak alapjiiul szolg6lo t6nyek 6s bizonyitekok el6addsdval, tov6bbd a biros6g

dontes6re i16nyul6 hat6roz:ott k6relmet.

A keresetlevelet a kozl6st6l szdmitott harminc napon belul lehet eloterjeszteni a N6gr6d Megyei

Kormdnyhivatal K.0rnyez:etv6delmi, Term6szetvedelmi es llulladekrlazddlkoddsi Foosztdly

Kornyezel;v6delmi 6s Term6szetvedelmi Oszt6lya (3100 Salg6tarjdn, Mizeurn ter 1.) r6szere.

A jogi kepviselovel eljdr6 f6l es a belf6ldi sz6khellyel rendelkezo gazddlkod6 szervezet - ha nem

Ugyvedi l<6pvisel6vel j6r el a keresetlevelet kizdrolag elektronikus riton ny0jthatja be a

korm6nyhivatal honlapjdn el6rhet6 iForm elektronikus nyomtatvdnykitolto alkalmazjssal
(https://ekormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztUl. A jogi kepviseto n6lkUl elj6ro felperes

a keresetlr:velet v6lasztdser szerint elektronikus riton (https://epapir.gov.hu), vagy a bi16sdg honlapjri16l

letolthet6 formanyorntatvdrtyon vagy - a kdzigazgatdsi perrendtar-tdsrot szolo 2017. evi l. torv6nv 37.

$- dban elcjitl kotelezo taflalommal - aj6nlott kUldem6nykent postai dton is ekiterjesztheti.

A keresetlevel benyUjtrisa;tak a kozigazgatdsi cselekm6ny vegreherjt5sdra halaszt6 hatdlya nrncs, a
felperes a,zonban r6szletes indokoldssal es azt al6t6maszt6 dokumentumok csatolds6val azonnali
jogv6delmr:t kerhet (amennyiben az ugyben alkalmazando agazati .,logszabaty azt nem z6rja ki, vagy

feltetelhez nem kdti). A birosdg a perl tdrgyaldson kiv[il biriilja el, a felek bdrmelyik6nek k6relmere

azonban tdrgyaliist ti:t1. Tdrgyal6s tarlasdt az Ugtlfll a keresetlev6lberr kerheti, ennek elmulasztdsa miatt

igazoldsi k6relemnek, nincs helye. A peres eljdr5s illeteke 30.000- Ft, ezonban ia per t6rgydra tekintettel a

bir6sdgi elj6rdsban a felekc't t6rgyi illetekfeljegyz6si jog illeti meg, melynek alapjdn rrentesul az illetek

elozetes megflzet6se al6l. ll'yen esetben az'fizeti az illet6ket, akit a bir6rsdg erre l<otelez.

INDOKOLAS

A MEH Hullad6kgazddlkorl6si 6s KrirnyezetipariZrt. (szekhely: Sr028 Gydr, Feh6rviiri 0t 80. KUJ:

100 170 690, adirsz6m: 11122496-2-08, cegjegyz6ksz6m: 08-'10-001558, statisztikai szdmjet:

11122496-4677-114-08', a toviibbiakban: K6relmez6) a 3100 Salg6tarjdn, Fiilemr.ile utca 11. sz.

alatti telellhely6re vonatkoz6an elSzetes vizsg6lati dokument6r;iot 6s az eljSr6s lefolytat6sdra
irdnyul6 k6relmet nytjtott be a N6g16d Megyei Korm6nyhivatal Kornyezetv6delmi,
Term6szettv6delmi 6s Hullad6kgazd6lkoddsi F6oszt6ly Kdrnyezt;tv6delnri 6s Term6szetv6delmi
Oszt6fy6hoz (a tovdrbbiakb,an: Korm6nyhivatal), amely alapjdn 2021. mdjus 13, napjdn kozigazgatdsi

hat6srigi eljd16s indult.

A Kormdn'lhivatal nregdllapitotta, hogy a tervezett tev6kenyseg a k\rnyezeti hatS:;vizsg1tati es az

egyseges kdrnyezethasznalati engedelyezesi elj1rdsrol szolo 31412005. (Xlll. 25.) Korm. rendelet [a

tovabbiakban'.31412005. ()(ll. 25.) Korm. rendeletl 3.s2. mell6klet 19. pont -,,Egy6b b6ny6szat
(amennyihren nem tartozik az 1. sz6mri mell6kletbe), kiv6ve az rinSll6an l6tesitett
5sviinyfeldolgoz6 tizemet m6retmegk6t6s n6lkijl"- alaplAn az els6fokrj k6rnyezetv6delmi hatosdg

dontes6tol fUgg6en kornyezeti hatdsvizsgalat koteles.



A kerelenr es a Dokumentdci6 benyrijtdsdt kovetoen a31412005. (Xll.2S.) l(orm. rendelet 8. g (1) es
(2) bekezdesei eftelmeben - figyelemmel az 88. S (3) bekezd6s6re - a hivataldbern 6s a honlapj6n

kcizz6tette az eljdrhs megindit6s6r6l sz6l6 kdzlem6nyt, tov6bbh a vonatkoz6 iratokat - klzhlrre
tetel celjdb6l - megkiildte a tervezett tevekenyseg helye szerinti Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros
Onkorm6nyzat6nalk Jegyzrije r6sz6re.

Salg6tarjdn Megyei Jog0 V6ros 6nkorm6nyzatAnak Jegyzcije j-27512021. szitmu level6ben
tdjekoztatta a Kormiinyhivatalt a kozzet6tel idej616l es m6dja16l.

Kormdnyhivatal - figyelemmel az At<r. ss.-so. g-5ban foglaltakra - megkereste az egyes kozerdeken
alapul6 keinyszerlt6 indok alapiln etjdro szakhat6sdgok kijellleserot szolo s3112017. (Xll. 29.) Korm.
rendelet 1. mell6klet6nek g. tabl5zat 2. 6s 3. pontja alapjSn az Ugybern 6rintett szakhat6sdgot.

1. A F6vdrosi Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g lgazgat6-helyettesi Szervezet
Katasztr6fav6delmi Hat6s6gi Oszt6lya 351001871112021 .eft. szdm0 szakhatosdqi
dlldsfoglaldsdnak rendelkezS r6sz6ben foglaltakat az alilbbiakkal indokolta:

,'A szakhatosdgi megkeres6shez csatolt, 2021 . mdjus 10. ,kettezes1 Dokumentacio 6s
rendelkezrisemre 6llo adatok erdemi vizsgdlatdt kovetden, az at6bbiak figyelembevetelevel,
re n de I kez 6 rdsz be n fog I a lta k sz e ri nt d6 ntotte m.

K6relmez(i targyi telephelyen jetenteg is vesz6tyes hutladekok gy(ljtes6t, valamint nem vesz6lyes
hullad6k llyiliteset es el6kezeleset vegzi, a tevekenys6get fdmhullad6k (vas-6:; ac6t, valamint
alumInium,) hasznosit6ssal kiv6nja kieg6sziteni, A tetephety vizelldt6sa 6s szennyvizelvezetese
kozilzemi h+lozattal megoldott. A szennyezddhet6 6s nem szennyez6dhet6 csapaclekvizeket kuton
rendszerrel gyliilk o.ssze, majd a telken betilt megtev6 szikkaszt6arokba vezettik. A burkott fettjletekr6t
elvezetett szennyezodhet6 csapadekvizek tisztitdsira otajfogo mAttirgy kertilt beepit6sre. A telepen
vegzett tevekenyseg vfzfelhaszndl6st nem igenyet, technologiai szennyviz nem ketetkezik. A

veszelyes hulladekokat fedett, zdrr k6rmentovel eilatott helyen tarolja,k.

Tdrgyi telephelyen l6tes0lt csapad6kvfz SyAjb- 6s szikkaszt6 iirokra vonatkozoan
35100/205t9-3/2U7.Alt. (FKl-KHO: 1566-2/2017.) szdmon modosftott, Kt-VF: 96-S/2013. sz6m0
(Vizikanyvi szam: 8.3/a/207) vizjogi uzemettetdsi enged6ty kertitt k:iad6sra, amely 2033. m6jus 31.
napjdig 6rv6nyes.

Tdrgyi telephelyen l6tes0lt 2 db monitoring kItra vonatkozoan 35100/1a67-3/2017.6tt. (FKt-KHo;
1415-2/2017.) szamctn modositott, KTVF; 31978-7/2012. szamu (Vi,zik6nyvi sz6m; 8.3/a/205) vizjogi
uzemeltetesi enged€ly keriilt kiad1sra, amely 2022. november 30. napj\ig erveinyes.

Tdrgyi tertilet a vizbazisok, a tdvlati vfzbdzisok, valamint az ivovizel't,t|st szotg'lo vizit6tesltm6nyek
v6delm6rol szolo 123/1997. (Vll. 18.) Korm. rendelet szerint 6ru6nye:; es vdgleges hatarozattalkijelatt
vizbdzist nem 6rint.
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A 219/2004. (Vll.21.) Korm. rendelef Z. $ (4) bekezdes6ben meghatdrozott 1:100 000 m6retar|ny[t

orszIgos 6rz6kenysdgi t1rkep 6s a 2. szamu mell6klet 2. a) pont,ia alapjan a terillet besorollsa a

felszin alatti viz.ek 6llapota szempontjabol: 6rz6keny.

Tdrgyiletesitmeny a vizgazdalkoddsrol szolo 1995, 6viLVll. toru1ny (a tovabbiakban:Vgtv.) 1. szdm(t

mell6klet 12. a) pontja alapjan meghatdrozott nagyvizi medret, valamint a nagyvizi meder, a parti

s1v, a vizjdrla 6s a fakad6 vizek 6ltal veszelyeztetett terilletek haszn,4latdr6l, hasznosftdsAr6l, valamint

a folyok eseteben a nagyvlzi mederkezelesl terv kdszitesenek rendjere es tarlalmara vonatkozo

szabalyokrol sz6lo 83/2014. (lll. 14.) Korm. rendelef 7. $ 11. pontja eilapjdn meghatarozott paftisdvot
nem 6rint.

A hatosdgi donteshozatal a vizek hasznositdsdt, v6delmet 6s kdrleteleinek elharit1sdt szolgalo

tevekenys6gekre 6s l6tesitm6nyekre vonatkozo 6ltal6nos szabalyokrol szolo 147/2010. (lV. 29.) Korm.

rendelet, a 219/2004. (Vll. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv., a vizgazd1lkoddsi hatosagi jogkor

gyakorl1sdr6l szoloT2/1996. (V.22.) Korm. rendelet [atovabbiakban:72/199ei. (V,22,) Korm. rendetet],

valamint a kdrnyezet vedelmenek 1ltalanos szabalyairol szolo 15195.6vi Llll, torveny figyelembe

v6tel6vel toftent.

Jelen ddnt1s az Akr.55. $ -dn alaput.

Az 1nallo jogorvoslat lehetoseget az Akr. 55 S @ bekezdese alapjdn z6ftam ki,

Az FKLKHO feladat-.es hataskor6t a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelef /. $ (1) bekezd1se, a viztigyi

igazgatasi 6s a vizAgyi, valamint a vizv1delmi hatosdgifeladatokat elliit6 szervek kijelolesdr6l 223/2014.

(1X.4) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 223/2014. (1X.4.) Korm. rendielet] 10. S 1) be*ezd6s 2 pontja,

valamint illetekesseg6t a 223/2014 (lX 4 ) Korm. rendelet 2. szam1 mellekletene* 2. pontja szabdlyozza."

2. Korm6nyhivatal a31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 1. S (6b) bekezdese alapjAn a tervezett

tevekenyseg helyi kornyezet- 6s term6szetv6delemmel kapcsolatos 6nkormiinyzali :;zab6lyozasaval,

valamint a telepiJl6srendezesi eszkozokkel val6 osszhangja meg6llapitdsa erdek6ben NO/KVOl1459-

512021. szdmon megkeres6ssel fordult a Salg6tarj6n Megyei Jogrl Vdros Onkorm6nyzatlnak

Jegyz6je fele,

Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros 6nkorm6nyzatlnak Jegyz6je 19494-612021 szitmu leveleben az

alSbbiakr6l tiijekoztatta a Kormdnyhivatalt:

,,4 tervezett tev6kenys6g iSsszhangban van a helyi kdrnye'zet- 6s term*szetv6delemmel

kapcsolatos dnkormdnyzati szabdlyoz1ssal, valamint a telepiil6s;rendez6si eszktiziikkel:

Salgotarjdn Megyei Jog(t Varos Onkormanyzata Kozgy1l1s6nek Salgotalan Telepillesszerkezeti

tervd16l szolo 15/2017. (ll, 14.) hatArozata T-szelv6ny1 brvlapja, valamint a Hetyi Epitesi

Sz-abdlyzatrol sz6l6 8/2017. (ll. 14.) 1nkormdnyzati rendelete 4. mell€kleteben felsoroltTa4 szelv6ny1

belterIleti szabdlyoziisi tervlapja gazdasagi kereskedelmi terUletbe s<>rolja az erintett ingatlant.



Salgotari1n Megyei Jog1 Vdros Onkormanyzata Kdzgytil6senek a hetyi jetentoseg(i vedett termeszeti

ter0lette nyilvdnit6:; megdllapitas6rol sz6lo 31/2012. (lX.27.) 6nkormdnyzati rendelete 2. g-a

eftelm6ben a Salgotarjdn 4100 hrsz.-u ingatlant helyijelent1segti vedett termeszetiteriitet nem erinti."

A Kormiinyhivatal a Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros 6nkorm6nyzatilnak Jegyz6j6nek a

meg keres6sre adott tdj6koztatdsdt d ont6se kiaddr sdniil fi gyelem be vrrtte.

Kiilon-kUl6n az egyes kiirnyezeti elemekre ;" a beruh6zSs egyes k6rnyezeti hat6saira

vonatkoz6an - a rendelkez6 16szben elolrdskent rdgzitetteken t0l - a kiivetkez6k szerinti 6rt6kel6st
tette a Korm6nyhivatal, figyelembe v6ve a terUlet ig6nybev6telenek nagysdg6t (bele6rtve a

kapcsolod6 mtiveletek, letesitm6nyek terUletigenyet is), a mds termdszeti eriiforr6s i

illetve haszndlata korl6tozds6nak nagys6g6t, a tev6kenysrig kapacit;i vagy m6s

gydsa so16n

s nagysdgdt,

meretjellemzoj6nek nagys6g6t, a tev6kenyseg telepit6se, meg\/al6sitesa 6s

keletkez6 hullad6k mennyis6g6t, vesz6lyesseget, kezelhetoseg6t, a

jelent6s6g6t, a baleset, Uzemzavar kockdzal1nak m6r16k6t (kUlonos tekin a felhasznSlt

anyagokra 6s az alkalmazott technologidra), valamint a vonzer6t m6s jelent6s

tevekenysegek, l6tesitm6nyek letesit6s6re a telepit6si hely szomsz6ds6gdban.

Hullad6kgazdSlkod6si szempontb6l:

Eves szinten jelenleg 44.015 tonna nem vesz6lyes hullad6k gyLljthetrS, ill. 23.545 tonn nem vesz6lyes

hullad6k el6kezel6se enged6lyezett az NO-05lKVOl323-812020. ds az 399-1512017.

sz6mu hulladekgazd6lkoddsi enged6lyek alapjdn. A fentieken tul 816 tonna ve

gyrijthet6 az NO-0S/KVO/078-212018. szdm0 hullad6kgazddlkoct6si engedety

6lyes hulladek

tevekenys6g eg6szul ki nem veszelyes (fem)hulladekok hasznositds6val, mel nek keret6ben

A hasznosit6siKerelmezo evi 22.830 tonna vas-6s ac6l, ill, aluminium hulladek hasznosit6siit te

folyamat sordn a 33312011/EU rendelet figyelembevetel6vel fognak eljdrni, vagyis

fognak esni az emlitett rendelet szerinti min6sit6si folvamaton. Amennviben a hasz tdsi folyamat

zeti hat6s0

n. A fenti

hullad6kok dt

is hulladeknak

hulladekok

elokezelt, ill.

(minosit6s) sordn a hullad6k nem felel meg az el6irt kriteriumoknak, akkor azt tovdbbr

tekintik, 6s a szerint kezelik.

tevekenyseg, ill. a m6s tevekenys6gre toften6 6tt6r6s azonban minden esertben

keletkezeset vonja nraga ut6n, Felhagyas eset6n az inert. hulladekok mellett az

A hasznoslt6s sor6n csak olyan hulladekok keletkeznek, melyeket a telepherlyre litott hullad6k

taftalmazott, a tev6kenyseg v6gzese so16n nem torlenik idegerr anyag bevitel. A hasznositdsi

tevekenyseg megkezddse nem igenyli a jelenleg kialakitott t5roloherlyek es az egyi jrlleg gyrijtheto

hulladekok mennyiseg6nek m6dositds6t. A tevekenys6g so16n keletkez6 els6dleges, 6s mdsodlagos

erre k6szitettvesz6lyes hullad6kok dtmeneti gyrljt6s6re Uzemi gyrljt6hellyel rendelkeznek,

szab6lyzatot az illet6kes hat6sdg NO-05/KVO/76-412018. tjgyiratsz6nnon j6vdlragyta.

A tev6kenyseg felhagyds6ra vonatkozo tervekkel egyelore nem rendr:lkeznek A felhagy6si
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hasznosltott hullad6kok (femt6rmelek), tov6bbd a nem kezelt hullad6kok tov6bbi sorsd16l,

enged6lyezett kezelo resz6re toft6no iitaddsa16l, 6116kesitese16l gondoskodrrak.

Tekintettel arra, hogy a telephelyen a tervezett tevekenys6gt v6gzesehez szi.lkseges feltetelek

rendelkezesre dllnak, annak kialakitdsiira nincs szUkseg, igy a telepit6si szakasz sordn

jelentos kdrnyezeti hatds nem v6rhat6.

Az Uzemeltet6si szakaszban a tev6kenys6gre vonatkoz6 enged6lynek megfelel6 mLjkodes

eset6n kdrnyezetterhel6s hullad6kgazd6lkoddsi szempontb6,l minimalis.

A felhagydsi szakaszban a kUlonboz6 hullad6kok megfelel6 elszdllitiis6val, a bontds soran az

el6irdsok betaftdsdval a kornyezet hulladek iiltali veszelyeztet6s6re, szennyez6s6re nem kell

szimitani.

Hullad6kgazd6lkoddsi szempontb6l a tevekenyseg kapcsdn a KormEinyhivatal az al6bbiakra hivja fel a
figyelmet:

1. A tervezett nem vesz6lyes hulladekok hasznosit6sa (22,830 tonna/6v), kizAr6lag erre a

tevekenysegye vonatkoz6 hulladekgazd6lkoddsi engedely vagy egyseges k6rnyezethasznalati

engedely birtok6ban v6gezheto.

2. Az enged6lykerelmi dokumentaciot a hulladekgazddlkodI.si tevdkenysegek nyitvdntaft1sba

v6tel616l, valamint hatosagi engedelyezeserSl szolo 43912012. (Xll. 29.) hlorm. rendelet [a

toviibbiakban', 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendeletl alap;idn kell a Hullad6kgazddlkoddsi

Osztdlyra megkUldeni engedelyez6s celj6b6l.

3. A hulladekrril szolo 2012. evi CLXXXV. torveny [a tovdbbierkban: Ht.] 4. g-dban foglaltaknak

megfelel6en a tevekenys6get 0gy kell megtervezni 6s v6gezni, hogy az akdrnyezetet a lehet6

legkisebb m6rt6kben erintse, vagy a k6rnyezet terhel6se 6s ig6nybevetele csdkkenjen, ne

okozzon kornyezetvesz6lyeztetest vagy kornyezetszennyezdst, biztositsa a hullad6kk6pz6d6s

megeloz6s6t, a k6pz6do hulladek mennyis6g6nek 6s vesz6lyess6genek csokkenteset, a

hulladek hasiznosltdsdt, tovdbbd kornyezetkimelcj 6rlalmatlan itds6t.

4, A telephely kialakitdsiin6l figyelembe kell venni az egyes hulladekgazdalkocl1si tetesitmenyek

kialakltdsaniak 6s uzemeltetes6nek szabalyairol szolo 24612014. (lX. 29.) hiorm. rendelet [a

tov6bbiakban'. 24612014. (lX. 29.) Korm. rendeletl eloirdsait.

A Korm6nyhivatal v6lemeny6t a Ht., 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet, valanrint a 43912012. (X' .29.\

Korm. rendelet alapjan tette meg,

A Dokument6ci6 alapjdn a kovetkez6ek kerUltek megdllapitiisra:

A dokumentiici6k alapjdn leveg6tisztasiig-v6delmi szempontb6l a Korm6nyhivatal megdllapitotta, hogy

a beruhdzds sordn ia levegd vedelmerolsz6l6 306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet alapjdn engedely

koteles helyhez kiitiitt l6gszennyezS pontforr1s /itesit6s6 re nem keriil so'r.
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Abban az esetben, ha terveznek helyhez kdtott legszennyezo pontforrdsokat l6tesiteni a k6s6bbiek

folyamdn, akkor azl megteheti a levego vedelmer6l sz6l6 306/2010. (Xll|. 23.) Korm. rendelet [a

tovdbbiakban: 306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendeletl alapj6n, az enged6lykerelmet ennek a

kormdnyrendeletnek az 5. mell6klete szerinti tartalommal, kUlon elidr6s keret6n belUl.

A 306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet 22, S (1) alapjan

,,22. S 1) A teilleti k6rnyezetv6delmi hatosag a hatdskdrebe tarlozo l1gszennyez1 forrds /dtesildse,

teljesitm6nyb1vitdset, 6lettaftamat meghosszabblto fel1jitdsa, alkalrnazott tec:hnologi1jdnak vdttdsa 6s

mfikod6senek megkezdese eset6n a leveg6v1delmi kdvetetmenyeket - ha e rendelet rndsklnt nem

rendelkezik - levegotisztasdg-vedelmi enged6lyben lrja elo."

430612010. (Xll.23.) Korm. rendelet 25. S (1)alapjdn ,,Helyhez ko,tott tegszennyez1 pontforrds csak

enged6ly birlokdban letesithet6 6s }zemeltethet1, az engeddly irdntl k6relmek tartatmi kIvetetm6nyeit

az 5. melleklet tarlalmazza."

rrmdnyhivatal az al6bbiakra hivja

fel a figvelmet:

1. A kivitelezesi munkafolyamatok sordn az elerhet6 legjobb technikdn alapu16 mrlszaki

intezked6sek v6grehajtasdval az epittetonek megfelelo intezked6seket kell tennie a diff0z

leveg6terheles minimalizdldsa erdekeben,

2. Az 6pitesi hullad6k elsz6llitdsSt zArl kont6nerben !'agy kiporzdst 6s kisz6roddst

megakadalyozo szAllitol{rmLjvel, levegoterhel6st kiz616 modrrn kell vdgezni.

3. A difftjz levegoterheles elkerUl6se erdek6ben a munkater(ilet, illetve a szSllitiisi ritvonalak

rendszeres tisztdn taftiisd16l gondoskodni kell.

4. A munkagepeknek 6s a sziillitojarmuveknek meg kell felelnilik a hat6lyos jogszabSlyokban

eloirt leveg6vedelmi kovetelm6nyeknek!

5. RendkivUli l6gszennyezest a kornyezetv6delmi hat6sdgnal,i a szennyez6s bekovetkeztekor

azonnal be kell jelenteni, 6s gondoskodni kell a szennyez6s elh6rit6siir6l.

5. A rendeltetesszerti Uzemelest6l eltero Uzemdllapotokat iizemnaol6ban kell dokumentiilni es

hat6sdgi ellenorzes sordn bemutatni.

A Kormanyhivatala velem6nyet a benyrijtottdokumentdci6k megvizsgdl6sa utdn a30612010, (X|1.23.)
Korm. rendelet alapjdn adta meg.

Zaj- 6s rezg6sv6delmi szempontb6l:

A kdrnyezeti zaj 6s rezges elleni v1delem egyes szabdlyairol szolo 128412007. (X. 29.) Korm. rendelet

[a tovdbbiakban: 28412007. (X. 29.) Korm. rendelet] 11. g (5) bekezdes a) pontja alapjdn a zajforrAs

terulet6n 6s hat6sterUlet6n tervezett vagy bekovetkezett minden olyan v6ltoz6st, amely hatdrertek-

ttill6pest okozhat, a v6ltozSs bekdvetkez6set kdvet6 30 napon belUl a 9312007. (Xll. 18.) KvVM
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rendelet 3. szdmu melleklet6ben foglaltak szerint (bejelento lapon) koteles; bejelenteni a terUletileg

illetekes hat6s6gnak.

A munkavegzesbcil szarmazo kdrnyezeti zajterhel6s hatiisteruleten belitl v6dendo pont nem tal6lhat6,

a legkozelebbi v6rlendo homlokzat eset6ben a zajkibocsdtds e116ke, szdrmitdsok alapj6n, a

jogszabiilyban megdllapitott hatdr6rtek alatt marad. A szSllit6si zajterrhel6s noveked6s6nek meft6ke a

sz6mitdsok alapj6n minim6lis, nem 6ri el a jogszabdlyban elSirt minimum j6rulekos vdltoz6st.

Zaj- 6s rezgesvedeltni szempontb6l a tevekenyseg kapcs6n a Kormiinyhivatarl az al6bbiakra hivja fel a

lsyeixn€t

1. A kornyezeti zaj 6s rezges elleni v6delem egyes szab1lyairol szolo 28412007. (X.29.)

Korm. rendelet 11. $ (5) bekezdese alapjan minden olyan vdltozdst, mely az Ozemi

letesltmeny zajkibocsdtdsdnak vdltozdsdt eredmenye:zi, koteles a terUletileg illetekes

hat6s6gnak 30 napon beliil irdsban jelenteni, a vdltozds okainak r6szletez6s6ver.

2. Amennyiben a telephelyen belUl tij techno16gia bevezet6sere, korszerrlsites6re, vagy

berendez6sek 6s 16szegys69ek cser6j6re es felrijitdr;6ra kerril sor, a tevekenyseget

akusztikai tervez6s mellett, a letesltm6ny zajkibocs6tdsr6nak csr)kkent6s6t eredm6nyezo

m6don kell veoezni.

3. A letesitm6ny zajkibocs6tdsdt befolyzisol6 feldjitds vagy korszerr.isftes, ijzemi technol69iai

telepitesr befejezeset koveten a kdrnyezeti zajkibocsritrist m(szeres m616sekkel kell

ellenorizni, a me16si eredmenyeket taftalmaz6 szakrr6lemenyt a terUletileg illet6kes

hatos6gnak meg kell kUldeni.

4. A sz6llitdsi, fuvarozdsi 0tvonalakat Ugy kell megv6lasztani, hogv hatdstertiletuk a leheto

legkisebb legyen.

5. A munkav6gzes sorSn kerulni kell a f6l6sleges, effektiv munkav6gz6ssel nem j5r6 zajos

tev6kenvs6rreket.

A Kormdnyhivatal a velemeny6t a 28412007.(X. 29.) Korm. rendelet, valamint a 2712008. (Xll, 3.)

KvVM-EUM egyUttes rendelet figyelembev6televel alakitotta ki.

Tdj- 6s terrn6szetv6delmi szempontb6l:

A Dokument6cio alapj6n a kovetkez6ek kerUltek meg6llapit6sra:

A tev6kenyseggel erintett Salg6tarjdn FUlemUle Ut 11. sz. (Salg6tarjrin 4100,4101 hrsz.) alatti terUlet
egyedi jogszab6ly 6ltal kihirdetett orszdgos jelentosegrl v6dett term6szeti teriiletet 6s a term1szet
vedelm616l szol6 1996. evi Llll. tdrveny (a tovdbbiakban: Tvt.) 23. S (2) bekezdese alapjdn
nyilviintaftott ex lege v6dett term6szeti terUletet, illetve nyilvdntafiott termeszeti 6rt6ket nem 6rint.

Tovdbb6 a terUlet az europai kdzossegi jelentoseg1 brm6szetv1delmi rcndettetesti brAbbkket
erintett fdldr6szletek:rol szolo 1412010. (V. 11 ) KvVM rendelet dltal meghatArozott Natura 2000
hSlozatnak nem r6sze, es a barlangok felszini ved6ovezet6nek k|bbles1r(il szolo 1612009. (X. 8.)
KvVM rendelet dltal rnegSllapitott barlang felszini vedoovezet6t sem tirinti.
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Az ingatlanok a MagTyarorsz6g 6s egyes kiemelt t1rsegeinek br1letrendez6s;iteru1rol sz6lo 20'18. evi
CXXXIX, torv6nyben lehat6rolt orsz6gos okol69iai halozat ovezet6nerk nem reszei.

A tev6kenys6g a fenti javaslatok alkalmazdsdval a tdj-esi termeszetv6delmi 6rdekekkel
osszeegyeztethet6. Korm6nyhivatal a javaslatokal az aldbbi jogszabrllyhelyefl 6ftelmdben tette:

A Tvt. 5.S (1) bek,ezdese alapjan minden term6szetes es jogi sizem6ly, valamint mds szervezet
k6teless6ge a term6szeti eft6kek 6s terUletek v6delme. Ennek erdek6ben a trilUk elvalrhato mertekben
kotelesek kozremtjkodni a veszelyhelyzetek 6s kdrosod6sok megel6zes6ben, a kdrok enyhit6s6ben,
kdvetkezm6nyeik megszuntet6seben, a k6rosodds elotti Sllapot helyre6llitds6ban,

A Tvt. '17, $ (1) bekezdese alapjdn a 8, $ (1) bekezd6s rendelkezeseinek megfelel6en a vadon el6
szervezetek el6helyeinek, azok bio16giai sokfelesegenek mreg6vdsa erdek6ben minden
tev6kenys6get a term6szeti ertekek 6s terUletek klm6let6vel kell v6gezni.

ATvt.42. $ (1)bekezdese alapj6n tilos a vedett nov6nyfajok egyedeinek vesiz6lyeztet6se, engedely
nelkUli elpusztit6sa, k6rositdsa, elohelyeinek veszelyeztet6se, k6rositdsa.

A Tvt. 43, $ (1) bekezdese alapjiin tilos a v6dett dllatfajok egyed6n,=k zavarasa, k6roslt5sa, klnzdsa,
elpusztlt6sa, szaporod6s6nak 6s mds elettevekenysegenek vesz6llreztet6ser, lak6-, elo-, lAplAlkozo-,
kolto-, piheno- vagy b0v6helyeinek lerombol6sa, kdrositdsa.

Ierm€szetv€dclnt_szempontb6l a tev6kenys6g kapcsdn a Kormdnyhivatal az al6bbiakra hivja fel a

figyelmet:

1. A tev6kenys6g sorAn vedett-, fokozottan v6dett fajok egyedei 6s 6lohelyei nem kiirosodhatnak,

2, A tev6kenys6get a term6szeti 6rt6kek legnagyobb kim6let6vel kell v6gezni.

AO o t<u menlasls€lapj 5 n a kov etkezoek ke rU lte k m eg ii | | ap itii s ra :

A kdrnyezet v6delm6nek 6ltal6nos szab1lyairol sz6l6 1995. evi Llll. t6rv6ny (a tovabbiakban: Kt.)

6.S (1) alapjdn a tev6kenyseget Igy kell vegezni, hogy a legkisebb mert6kLi kdrnyezetterhel6st es

igenybevetell idezzen elo. A megel6z6s 6rdek6ben a kornyezetherszn6lat sordn a leghatekonyabb

megoldiist, tovdbbd a kulon jogszabdlyban meghatdrozott tevekenys6gek eset6n az elerhet6 legjobb

ter:hnikdt kell alkalmiazni.

A Kt. 9. $. alapjdn a kornyezethaszndlo az e torv6nyben meghatdrozott 6s az e torv6nyben 6s mds

jogszabdlyokban szabalyozott modon felelosseggel tartozik tevekenys6g6nel,i a kOrnvezetre gyakorolt

hatdsaieft.

A Kt. 101 S, (2) c) ponija alapj6n a Kornyezethaszn6l6 koteles a kornyezetkiirosodds bekovetkezese

eset6n minden lehetseges intezkedest megtenni a k6rnyezetk6rorsodds enyhitese, a kdrelhdritds,

illetve tov6bbi kOrnyezetkdrosodas megakad6lyozdsa 6rdek6ben.

A tervezett tev6kenyseg nem taftozik a kornyezetkdrosodds megel6z6,s6nek rls elharitdsanak

rendjer6l szolo 9012007. (lV. 26.) Korm. rendelet 2. szAmu mell6klet az ,,uzemi terv k6sz[t6s6re

k\telezettek" felsoroldsdrban, melynek eftelm6ben Uzemi vizminSsegi kdrelhiiritasi terv beny0jt6s6ra a

Kornvezethaszn6lo rrem kdtelezett.
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Fentiek alapjan az elozetes vizsgiilati eljdr6shoz k6rmenteslt6s es folcltani kozerg vedelme szempontjdb6l

a Korm iinyh iv atal ho zzt4arul.

Kormdnyhivatal NO/KVO/1459-712021. szdmU megkeres6s6ben a7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28.

$ (1) bekezd6se 6s 5. szdmU mell6klet L titbllzat 3. pontj6ban megjeldlt a k6rnyezet- 6s telepijl6s-

eg6szs6gUgyre, az eg6szs6gkdrosito kockdrzatok 6s esetleges hatdsok felrn6resere, a felszin alatti

vizek minc5s6get, egeszsegk6roslt6s nelktrli fogyaszthat6sdg6t, felhaszrriilhatosrig6t befoly6solo

korijlmenyek, t6nyez6k vizsgdlatdra, lakott terulettol (lak6epUlettol) sz6mitott vedotdvolsdgok

velem6nyezes6re, a talajjal, a szennyvizekkel, veszelyes hulladekok,kal kapcsolatos kozeg6szsegUgyi

kovetelmenyek 6rvenyeslt6sere, az emberi haszndlatra szolgiil6 f,elszini vizek veclelmere kiterjedo

szakk6rdes tekintet6ben szakv6lem6nyt k6rl a N69r6d Megyei Korm6nyhivatal N6peg6szs6gi.igyi

Fcioszt6ly6t6l (a tov5bbiakban: N6pegeszs6gUgyi F6oszt6ly). A N6pr:geszsegUgyi F6osztSly

NO/NEF/1671-312021. szdmI szakv6lemenyeben megadta tdj6koztatdsdrt, r"nelyet a KormSnyhivatal

dOntese kiad5s6ndl tigyelembe vett.

A N6peg6szsegiigyi F6oszt6ly NO/NEF/'l671-312021. sz6m[ szakv6lenrr5ny6ben az aliibbiakat

Allapltotta meg:

,,A MEH Hullad6kgazddtkoddsi 6s K\rnyezetipari Zrt. (szekhety; 9028 Gy6r, f=eheru|ri 0t 80j
megbizdsabol, az IMSYS M6rniSki Szolg1ltato Kft. (sz6khely: 103i) Budapest, Mozaik u. 14/a)altal
keszitett fdmhulladek hasznositasdra (3100 Salgotarjan, Fulem[ile u. 11.) vonatkozo e16zetes

v iz sg 6 I ati do ku me nttic iot 6tte ki ntette m.

A dokument1cioban foglaltak alapjan, a telephelyen folytatott hullad6kgazddtkodasi tevekenyseg

kieg1szit6s6nek (fenthullad6k hasznosifdsa) jelentos kdrnyezet-eg1szs6gt)gyi hatdsa nincs.

Fentiek alapjan jelen dgyben kdzegeszsegilgyi szempontb6l kdrnyezeti hatasvizsgdtati eljaras

lefolytatdsdt nem taftom szAks1gesnek."

lQtlturatis tirti*seg v

Kormdnyhivatal NO/KVOl1459-812021. szdmu megkeres6s6ben a '7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet

28, S (1) bekezdese es 5. melleklet l. tablazat 4. pontjdban megjel6lt, a kulturdlis orokseg

(nyilvdntadott mLieml6ki 6rtekek, mriemlekek, mLiemleki terirletek v6delme, nyilvdntartott r6geszeti

leklhelyek, v6dett6 nyilv6nitott regeszeti lelohelyek, 1696szeti vedtiOvezetek) vedelmere vonatkozo

szakkerdes tekinteteben szakv6lemenyt kert a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Hivatal Epit6si.igyi

6s Ortiks6gv6delmi Ftiosztdly Epit6stigyi Hat6s69i 6s 6rriks6gv6delmi Oszt6ly6t6l (a tov6bbiakban:

EpitesUgyi Hat6sdgi 6s Or6ksegv6delmi Oszt6ly). Az EpitesUgyi Hatr5sdgi es Oroks6rlvedelmi Osztdly

NO/EPFO/520-212021 sz6m0 level6ben megadta tdj6koztat6sdt, melyet a Kormdnyhivatal ddnt6se

kiadas6ndl fi gyelembe vett.
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Az Epit6sUgyi Hat6sdgi 6s 6rriks6gv6delmi Oszt6ly

szakv6lem6nv6ben az al6bbiakat 6llaoitotta meo:

NO/EPFO/520-212021 szdmU

,,A kulturdlis 1rdksdg vedelm6r6l sz6l6 2001, 6vi LXIV. tOrvdny (tovdbhiakban: Kotv.) 62/A S

6rlelmeben a tdrgyi ilgyben az 6rdks6gv6delmi szempontok 6ru6nye'sul6s6t szakkerd6sk6nt vizsgdlja

a Nogrdd Megyei Kc>rmdnyhivatat Epitesugyi 6s Oroksegvedelmi F6'osztdtydnak Epit6sugyi Hatosdgi

6s Oroks6gv6delmi Oszt6lya (tovdbbiakban: Kormdnyhivatal).

A kornyezetvedelmi 6s term6szetvedelmi hat6sagi 6s igazgal'asi feladatokat ell6to szervek

kijel)leser6l szolo 71/2015. (lll, 30,) Kormdnyrendelet 28, $ (1) beh:ezd6se 6s 5. szdml melleklet L

t1bl1zat 4. pontj1ban megjelolt szakk6rd6s tekinteteben a tdrgyi Ugyet erintd eldzetes vizsgdlati

eljaras sordn, a ntegkUldott d6nteselokdszit6 616ksegv6delmi hatdstanulmdny eredmdnyeinek

figyelembe v6tel6vel Kormanyhivatal megdllapitja, hogy az 6pitm6ny vagy tev6kenys6g a kulturalis

6rdks6g vedelme jogszabdlyban rogzitett kdvetelm6nyeinek a k6relemben foglaltak szerint megfelel, a

beruhdzdssal 6rintett brAlet nem 6ll brAleil m1embki. illetve r6o6sze'ti v4delem alatt.

Egy0ttal tdj6koztatja K6relmezSt, hogy ha r6g6szeti feltdrds nElkUl r6geiszeti emlek, lelet vagy

annak tiln6 tArgy kerul el5, a felfedezS, a tev6kenyseg felelSs vezeidje, az ingatlan tulajdonosa, az

epittet6 vagy a kivitelezo koteles az 1ltala folytatott tev€kenyseget azonnal abbahagyni, a jegyz6 Itjan

a hat6sdgnak azt haladektalanul bejelenteni, amely arrol halad6ktalanul tdjekoztatja a mento feltaras

elv6gzes6re a feltdrdsra jogosult int6zm6nyt, valamint a tev6kenyseget s;zilneteltetni, tov1bba a

helyszin 6s a lelet 6n6s6r6l - a felel6s 6rz6s szabllyai szerint - a feltdrdsra jogosult int6zmeny

int6zked6s6ig gondoskodni, Aki a jogszabdly 6ltal el6ift bejelent6si kdtelezett:;egenek nem tesz eleget

1roksegvedelmi birsAggal s(tjthato. Az oroks6gv6delmi birsag ciss;zege a regeszeti lel6helyek es

kulturdlis javak vonatkoz6sdban 10 ezeft6l 250 millio forintig terjedhet.

Korm6nyhivatal a leletbejelentdsi kotelezetts6gr6l a K6tv. 24. S @ bekezd6s a-c. pontja, az

)rdksdgvedelmibirsdg16l aKotv,82 S(2)-(3)bekezd6se,valamintal9l/2001.(X18)Korm.rendelet
4, S 1) bekezd6se alapjan tdj€koztatta KerelmezSt."

A Korm5nyhivatal az elj6r6sa sor6n vizsgdlta a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 5.

sz6m0 melleklete alapj6n a telepit6si hely es a felt6telezhet6 hatdsterUletek 6zekenyr;eget, valamint a

varhato kOrnyezeti hat6sok jellemz6it. Osszesseg6ben az elj6r6sba lcevont szakhattis6g, valamint a

Korm6nyhivatal az elozetes vizsgdlat sor6n a tervezett tev6kenyseggel kapcsolatban kizdr6 okot

nem tal6ltak, a kornvezetre gyakorolt hatdst nem itelt6k jelentosnek, igy kdrnyezeti hat6svizsgilat

elv6gz6s6t nem tartottdk szti ks6gesnek.
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A Korm6nvhivatal az eljAr1sa sor6n vizsgdlta es meg6llapitotta, hogy a tervezett beruh6zds

tisszhangban van a l6tesites helye szerinti telepUl6srendez6si eszkciztikkel, valamint a helyi

krirnyezet- 6s term6szetv6delmi szab6lyozdsokkal.

A Dokumentdci6ban es kiegeszites6ben nem kerult - megjel6lve, elkUldnitve - isrneftet6sre olyan

adat, amely a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 4. szdmU mellekllet 3. b) pontja sizerint minosltett

adat, vagy amely a K.6relmezo szerint Uzleti titkot kepez.

A Korm6nyhivatal a fentiek es a k1rnyezet vedelmenek 1ltalanosszabalyahol sz6l6 1995. 6vi Llll.

torveny (a tov6bbiakban: Kvtv.)71, S (1)bekezdes b) pontja, a31412005. (X|1.25.) Korm. rendelet 10.

$ (4) bekezd6s a) pontja, valamint 5. S (2) bekezdesenek cb) alpontja alapjdrn - az Akr.80. S (1)es

81.S(1) bekezdeseire,l12.$es113 S(1)bekezd6sa)pontjdrafigvelemmel-arendelkez6r|szben
foglaltak szerint ddntott.

T6rgyi tigyben a Korm6nyhivatal jelen hatArozattal az tigy 6rdem6ben hatirid6n belUl dtint6st

hozott.

A Korm6nyhivatal a hat6rozatot, a Kvtv, 71. S (3) bekezd6se alapjdn a hivatal6ban 6s a honlapjdn

kbzzeteszi, tovdbb6 a 314.12005. (Xll. 25.) Korm. rendelet '10. $ (3) bekezd6se alapj6n megkiildi a

Safg6tarj6n Megyei Jogti V6ros Onkorm6nyzatdnak Jegyzcijdrnek, alrri koteles a hatArozat

kdzhezv6telet kdvet5 nyolc napon beliil gondoskodni a hatArozat teljes sz6veg6nek nyilv6nos

kozz6t6tel6rt5l. SalE6tarj6n Megyei Jogri V6ros 6nkorm6nyurat6nak Jegyztlje a hatlrozat

kcizz6t6tel6t kiivetfi ot napon beltil t6j6koztatla a Korm6nyhi'vatalt a k)zzelelel idopontjdrol,

hely6rol, valam i nt a halArozatba valo betekintesi lehet6s6 g m6djii rol,

Az eljdras igazgatasi szolgdltatiisi dijanak m6rt6ke a kdrnyezetv6delmi es termeszetvedelmi hatositgi

eljArdsok igazgatdsi szolgdltatAsi dijairol szolo 1412015. (lll. 31.) FM rendelet [a tovdbbiakban:

1412015. (lll.31.) FM rendeletl 1. mellekletenek 35. pontja alapj6n l<erUlt me;gSllapltdsra. Klrelmezo

az. i gazgatfsi szol g 5 ltatdsi d ij at m e gfl zette.

A bir6s6gi eljdrds szabdlyaira a kozigazgat6si perrendtarl1srol szolo 2017. 6vi l. tv. (Kp )

rendelkez6sei irdnyadok, a jogorvoslatr6l sz6l6 tdjekoztatds a Kp.7. S ('1) bekezd6s6n, 12. S (1)

bekezd6sen, 13, S (1) bek, e) pontjdn, a 37, $ es 39. $-ain, az 50. $ (1) bekezd6sen, valamint a 77, $
(1)-(2) bekezdesen, a pol96ri perben es a k6zigazgatdsi birr5sdgi eljiirdsban alkalmazando

nyomtatv6nyokrol sz6lo 612019, (111,18.) lM rendelet 6.S (1) bekezdes6n, valamint az elektronikus

tjgyint6zes es a bizalmi szolg6ltatdsok dltal6nos szab6lyair6l s261o2015, 6vi CCXX|l. t6rv6ny 9 S (1)

bekezdes6n alapul.

A peres eljd16s illetek6nek mefteket az illet6kekrolsz6lo 1990. evi XClll. torvirny (a tov6bbiakban: ltv.)

45lA. $-a f rja elo. Az illetek feljegyzesi jogra vonatkoz6 szabAlyokat arz ltv. 59. $ -a larlalmazza, az llv.

62. S h) pontja szerint illeti meg a K6relmez6t,
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A dtint6s kiizl6s6nek napja az a nap, amelyen azt k6zbesitett6k. Az Akr. 85. $ (5) bekezd6s b)

pontjdnak ertelmeben a hirdetm6ny fitj5n krizcilt dcint6st a hat6sdg hirdet6t6bl6j6n val6

kiftiggeszt6s6t kdvetci 15. napon kell kcizirltnek tekinteni.

A Korm6nyhivatal a 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. S (4) bekezdes6re figyelemmel jelen

elj6rds sordn hozott hat6rozat egy p6lddny6t az illet6kes N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi

lgazgat6sdg 16sz6re is megktjldi.

A Korm6nyhivatal jelen hat6rozatot a kornyezetv6delmi hatcisagi nyilvantarlas vezet6s6nek
szabalyairol szolo 58/20'19. (Xll. 18.) AM rendelet alapjdn rdgziti az Orszdgos K6rnyezetv6delmi
lnform6ci6s Rendszerben.

A Kormdnyhivatal Sltaldnos hat6skor6t es illet6kess6g6t a f6vdrosi 6s megyei kormdnyhivatalokrol,

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

szabAlyozza. A Korm6nyhivatal kOrnyezet- 6s term6szetvedelmi hat6skdr6t 6s illetekesseget a

kdrnyezetvedelmi e:; term1szetv6delmi hatosdgi 6s igazgat6si felactatokat ellato szervek kijel1lese16l

s2o167112015, (lll. 30.) Korm. rendelet 8/A. $ (1) bekezdese szabelozza.

Jelen hatarozat a Korm6nyhivatal elektronikus al6i16s6val van elliitva. Az elektronikus ald116ssal

ell6tott elektronikus dokumentum joghatds kivdltdsdra val6 alkalmassdga a papiralapU

dokumentum6val megegyezo, az elektronikus aldl16s16l rendelkez6 hatdlyos jogszabdlyok, az

elektronikus ugyintezes 6s a bizalmi szolg1ltatdsok 6ltal6nos szabdlyairol szolo'.2015. 6vi CCXXll. tdrueny,

valamint az elektronikus Agyintezes r4szletszabdlyair6lsz6l6 45112016. (Xll. 19.) Korm. rendelet 12. $

(1) bekezdes b) pontja alapjdn.

Jelen hat6nozat a kcizl6ssel v6glegess6 v6lik.

Salg6tarj6n, 2021. 1lnius 24.

Dr. Szab6 S6ndor

korm6nymegbizott

nev6ben es megbizdsdb6l:

N6gr5d Megyei
Korm5nyhivata

..,1:j zo2i,o6.z4
15:18:18
+02'00'

Dr. lsp6n Eszter

foosztdlyvezeto
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A hatdrozatot

Kapj6k:

Cimzett neve. levelez6si cime Postdz6s
m6dja

1 wtE tt tt u l laO 6kg azdd lkod6s i 6s Kdrn y ezetipari Zrt
11122496

CK

2 Sal g6tarj6 n Megyei Jo g ri Vdros On ko rm6ny zatitnak Jegyzdje
STMVJ

HK

J

F6vd rosi Katasztr6fav6delm i lg azgat6s6 g Katasztr6fav6delm i

Hat6sdgi Oszt6ly
FKI

HK

4
N69 16d Megyei Katasztr6fav6delmi lg azgat6sig
NMKI

HK

NMKH N6peg6szs69ti gyi F6oszt6ly
NMKHNSZSZ

HK

h

NMKH E pit6s i.igyi 6s 6r6ks6gv6delm i F6oszt6ly Epit6sii gy i

Hat6s6gi 6s 6riiks6gv6delmi Oszt6ly
STIEPHIV

HK

OKIR

8

KAB Hirdet6t6bla

10 lratt6r B
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