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H A T Á R O Z A T

A Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya

(továbbiakban: Kormányhivatal) a K és P Tömb Kft.  (székhely: 3021 Lőrinci, Vörössápi út 1489/8.,

adószám:  23966097-2-10;  KÜJ  száma:  103  003  467  a  továbbiakban:  Kérelmező) által

meghatalmazott  Hősfi  László EV.  (székhely: 3121 Salgótarján,  Boróka út 1.)  kérelmére,  a Kazár,

0127.  hrsz.-ú telephelyen (KTJ:  101 843 145) gyűjteni,  előkezelni  kívánt  nem veszélyes hulladék

mennyiségének  növelésére  vonatkozó, a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes

környezethasználati  engedélyezési  eljárásról szóló 314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  [a

továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] szerinti

előzetes vizsgálatot  lezárja,  

és megállapítja,  hogy

a tervezett  létesí tésnek

jelentős környezeti  hatása nincs,

környezeti  hatásvizsgálati  el járás lefolytatása nem szükséges.

A  tevékenység  csak  véglegessé  vált  hulladékgazdálkodási,  egyéb  létesítési  engedélyek

birtokában kezdhető meg.
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

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

KRID: 446270378
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A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta és megállapította,  hogy a tervezett beruházás

összhangban van a létesítés helye szerinti településrendezési eszközökkel.

I.

ALAPADATOK

 A Kérelmező adatai:  

Kérelmező elnevezése: K és P Tömb Kft.

Kérelmező székhelye: 3021 Lőrinci, Vörössápi út 1489/8.

KÜJ: 103 003 467

Kérelmező cégjegyzékszáma: 10-09-038177

Kérelmező adószáma: 23966097-2-10

Kérelmező statisztikai számjele: 23966097-3832-113-10

A tervezett fejleszt  és közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:  

 Kazár Község közigazgatási területének keleti része

A tevékenység rövid ismertetése:

„Az  engedélykérő,  a  K  és  P  Tömb  Kft.  jelenleg  is  végzi  nem veszélyes  hulladékok  gyűjtését  és

hasznosítását, de a megnövekedett igényekre való tekintettel a már korábban is rendelkezésre álló

kapacitást szeretné kihasználni olyan módon, hogy az éves hasznosítható hulladék mennyiség 650t/év

mennyiség helyett 9.000 t/év legyen, melyhez a telephelyen minden feltétel rendelkezésre áll.

Tevékenység:  TEÁOR  38.32  Hulladék  újrahasznosítása.  A  hulladékgazdálkodási  tevékenység

végzésére  szolgáló  telephely  Kazár  község  közigazgatási  területének  keleti  részén  található.  Az

érintett  terület  a  rendezési  terv  szerinti  övezeti  besorolása:  ipari  terület.  A  telephely  területét

közvetlenül keletről egy szeszfőzde és egy közlekedési út határolják, déli, nyugati és keleti irányban

mezőgazdasági  területek  és  erdősávok  találhatók.  A  telephely  megközelítése  közúton  biztosított;

kiépített, burkolt útról elérhető. 

A telep iparvágánnyal nem rendelkezik. Tervezett üzemmenet: kizárólag nappali, napi maximum 12

óra. A bérelt telephely teljes területe 7081 m2, melyből két csarnokot használ a vállalkozás kb. 50-70

m2 - en. A telephelyhez szociális blokk és iroda tartozik. A saját telephelyen egy veszélyes hulladék

munkahelyi gyűjtőhely is található, amely telephelyi épületben van.”

2



II.

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:  

1.1.  Levegőtisztaság-védelmi  szempontból  jelentős  környezeti  hatás  nem  várható.

Környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:  

2.1.  Zajvédelmi  szempontból  jelentős  környezeti  hatás  nem  várható.  Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

3. Táj- és természetvédelmi szempontból:  

3.1.  Természetvédelmi  szempontból  jelentős  környezeti  hatás  nem  várható.  Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

4. Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:  

4.1. Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból jelentős környezeti hatás nem 

várható. Környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

4.2. A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan be kell nyújtani a Kormányhivatal

részére a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről  szóló 90/2007.  

(IV.  26.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  90/2007.  (IV.  26.)  Korm. rendelet]  1.  számú  

mellékletében  foglaltak  szerint  összeállított  üzemi  kárelhárítási  tervet  jóváhagyásra.  

Benyújtási határidő: 20  22. november 30  .      

5. Hulladékgazdálkodási szempontból:  

5.1. Hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. Környezeti  

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

6. Népegészségügyi szempontból:  

7.1. Közegészségügyi szempontból  környezeti  hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem  

szükséges.

7. Termőföld-minőség védelmi szempontból:  

8.1. Talajvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 

szükséges.

8. A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:  

9.1. Termőföld mennyiségi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem szükséges.

9. Az erdő védelme szempontjából:  
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10.1. Az erdő védelme szempontból  nem szükséges környezeti hatásvizsgálati eljárás  

lefolytatása.

10.2. Az erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság engedélye szükséges.

III.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

1. A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/12229/2022.ált. számú  szakhatósági  

állásfoglalásában az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

A K és P Tömb Kft. (3021 Lőrinci, Vörössápi út 1489/8 hrsz.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére

a  Kazár,  0127  hrsz.-ú  telephelyen  gyűjteni  és  előkezelni  kívánt  nem  veszélyes  hulladék

mennyiségének növelésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: EVD)

elfogadásához és az előzetes vizsgálati eljárás lezárásához

vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárul:

1. „A  tevékenységek  (üzemeltetés,  felhagyás)  végzése  során  a  kockázatos  anyagokkal

kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.

rendelet  [a  továbbiakban:  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet],  valamint  a  felszíni  vizek

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004, (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, továbbá fokozott figyelmet kell fordítani arra,

hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.

2. A tevékenységeket a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni,

hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg

állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi

határértékeket meghaladó minőség romlást.

3. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszíni, felszín alatti

víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő

napon  az  FKI-KHO-ra  be  kell  jelenteni,  és  a  kárelhárítást  a  környezetkárosodás

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszíni vagy

felszín alatti  vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség

vizsgálatokat  el  kell  végezni.  A  tevékenység során  esetlegesen bekövetkező  káresemény

(havária), felszíni és felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak

felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Építtető köteles gondoskodni.
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Havária  bekövetkezése  esetén  biztosítani  kell  a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  vizek

maximális védelmét.

4. A  tárolóterületnek  és  a  gyűjtőedényzetnek  alkalmasnak  kell  lennie  a  hulladékok

környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.

5. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő

létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni

kell.

6. A gyűjtőedényzetek, konténerek, és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el

kell végezni.

7. A telephelyre esetlegesen bekerülő veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítve, peremmel

ellátott,  megfelelő  vegyszerállóságú  (olaj/sav/lúg,  stb.)  burkolatú,  a  teljes  térfogat

befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni a felszín

alatti vizek szennyeződhetőségének kizárása érdekében.

8. A  munkagépek  és  szállítójárművek  rendszeres  karbantartásáról  és  mosásáról  arra

engedéllyel  rendelkező  telephelyen  – a  környezetszennyezés elkerülése  érdekében – kell

gondoskodni. Tárgyi területen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása tilos.

9. A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres

takarításáról gondoskodni kell.

10. A területen csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz szikkasztható el.

11. A  zárt  szennyvíztároló  megfelelő  időközönkénti  ürítését  arra  feljogosított  szakcéggel  kell

végeztetni.

Fentiek  maradéktalan  betartása  mellett  a  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  szerinti  előírások

érvényesíthetők,  a  felszíni-  és  felszín  alatti  vizek  minősége,  mennyisége,  áramlási  viszonyai,  az

árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős környezeti hatás

bekövetkezése nem várható.”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §. (4)

bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében

támadható meg.

3.  Kazári  Közös  Önkormányzati  Hivatalának  Jegyzője  KAZ/1056-2/2022.  ügyiratszámon  a

tervezett fejlesztéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta.

„A  NO/KVO/1396-5/2022.  hivatkozási  számú  megkeresésükre  válaszolva  tájékoztatom,  hogy  a

közlemény közhírré tétele 2022. augusztus 18. napján megtörtént.  A Kazári Közös Önkormányzati

Hivatal a közleményt a Hivatal hirdetőtábláján ( 3127 Kazár, Palóc út 1.) tette közé. A közlemény

kiegészítése tartalmazza, hogy ügyfélfogadási időben az érintettek betekinthetnek a dokumentációba.”
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IV.

EGYÉB

Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység továbbtervezésére

jogosít. Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során, vagy azt követően bármikor a tevékenység

módosítását,  bővítését  tervezik,  erről  szóló  részletes  leírással  kell  megkeresni  a  Kormányhivatalt

annak  megállapítására,  hogy  a  változtatás  milyen  engedélyezési  kötelezettséget  von  maga  után.

Jelen határozat nem mentesít egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól.

Az eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díja  250  000  Ft,  melynek  viselésére  a  Kérelmező  köteles.  Az

igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. 

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A

végleges  döntés  ellen  Budapest  Környéki  Törvényszéken közigazgatási  per  kezdeményezhető.  A

keresetlevélben  meg  kell  jelölni  a  perben  eljárásra  illetékes  bíróságot,  a  felperes  és  alperes

azonosítására  alkalmas  adatokat,  a  vitatott  közigazgatási  tevékenység  és  az  arról  való

tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és

illetékességének  megállapítására  alkalmas  adatokat,  a  közigazgatási  cselekménnyel  okozott

jogsérelmet,  az  annak  alapjául  szolgáló  tények  és  bizonyítékok  előadásával,  továbbá  a  bíróság

döntésére irányuló határozott kérelmet.

A  keresetlevelet  a  közléstől  számított  harminc  napon  belül  lehet  előterjeszteni  a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.

A jogi képviselővel eljáró fél  és a belföldi  székhellyel  rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem

ügyvédi  képviselővel  jár  el  –  a  keresetlevelet  kizárólag  elektronikus  úton  nyújthatja  be  a

kormányhivatal  honlapján  elérhető  iForm  elektronikus  nyomtatványkitöltő  alkalmazással

(https://ekormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes

a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy a bíróság honlapjáról

letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37.

§- ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

A  keresetlevél  benyújtásának  a  közigazgatási  cselekmény  végrehajtására  halasztó  hatálya  nincs,  a

felperes  azonban  részletes  indokolással  és  azt  alátámasztó  dokumentumok  csatolásával  azonnali

jogvédelmet kérhet  (amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki, vagy

feltételhez nem köti).  A bíróság a pert  tárgyaláson kívül  bírálja  el,  a felek bármelyikének kérelmére

azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt

igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a

bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték

előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.
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I N D O K O L Á S

     

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya

(továbbiakban: Kormányhivatal)  a K és P Tömb Kft.  (székhely: 3021 Lőrinci, Vörössápi út 1489/8.,

adószám: 23966097-2-10; KÜJ száma: 103003467 a továbbiakban: Kérelmező) által meghatalmazott

Hősfi  László EV. (székhely:  3121  Salgótarján,  Boróka  út  1.)  kérelmére  Kazár,  0127  hrsz.  alatti

telephelyen (KTJ: 101 843 145) gyűjteni, előkezelni kívánt nem veszélyes hulladék mennyiségének

növelésére vonatkozóan  előzetes  vizsgálati  eljárást  indított  2022.  augusztus  11.  napján  előzetes

vizsgálati eljárást indított.

Kormányhivatal 2022. augusztus 17. napján NO/KVO/1396-2/2022. számon értesítette Kérelmezőt,

hogy  a  kérelmet  teljes  eljárásban  bírálja  el,  mivel  szakhatóságok,  társhatóságok  megkeresése,

valamint hiánypótlás teljesítése szükséges.

A  Kormányhivatal  a  dokumentáció  alapján  megállapította,  hogy  a  tervezett  tevékenység a

környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló

314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet] 3.  sz.

melléklet  61.  pontjában  foglaltak  alapján  a  tevékenység  előzetes  vizsgálati  eljárás  köteles,  tehát

előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni a környezeti hatások vizsgálata, elemzése céljából nem vas

fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, finomító, üzemben 2t/nap kapacitástól.

A kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) és

(2) bekezdései értelmében – figyelemmel az  88. § (3) bekezdésére  – a hivatalában és a honlapján

közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré

tétel  céljából  –  megküldte a  tervezett  tevékenység  helye  szerinti Kazári  Község

Önkormányzatának Jegyzője részére.

Kazári  Közös  Önkormányzati  Hivatalának  Jegyzője  KAZ/1056-2/2022  ügyiratszámon

tájékoztatta a Kormányhivatalt a hirdetmény közzétételéről.

Kormányhivatal - figyelemmel az Ákr.  55.-56. §-ában foglaltakra - megkereste  az egyes közérdeken

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről  szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm.

rendelet 1. mellékletének 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az ügyben érintett szakhatóságot.

1. A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/12229/2022.ált. számú  szakhatósági  

állásfoglalásának rendelkező részében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság a hivatkozott számú szakhatósági megkeresésében az Ákr. 55. § (1) bekezdése

és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján szakhatósági
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állásfoglalást kért az FKI-KHO-tól tárgyi ügyben.

A szakhatósági megkereséshez csatolt, 2022. augusztus 11. keltezésű EVD és a rendelkezésemre

álló  adatok  érdemi  vizsgálatát  követően,  az  alábbiak  figyelembevételével,  a  rendelkező  részben

foglaltak szerint döntöttem.

Kérelmező tárgyi telephelyen jelenleg is nem veszélyes hulladékok (cink, nem vas fémek) gyűjtését és

hasznosítását  végzi.  A tevékenység végzése az összesen 7081 m2 alapterületű szilárd burkolattal

ellátott  telephelyen  lévő  50-70  m2-es  csarnokok  kezelőterületein  történik.  A  kérelem  célja  a

NO-5/KVO/117-18/2018. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyben foglalt  hulladékok

mennyiségének  módosítására  (650  t/év  mennyiségről  9000  t/év  mennyiségre)  irányul,  változatlan

technológia  alkalmazásával,  többlet  területfoglalás  nélkül.  A  telephely  vízellátását  tartályos  vízzel

oldják meg. A szociális szükségletekből  származó kommunális szennyvizet  zárt  szennyvíztárolóba

gyűjtik,  melyet  szükség  szerint,  arra  feljogosított  szakcéggel  elszállítatnak.  A  tevékenység  során

technológiai  vízfelhasználás  nincs,  technológiai  szennyvíz  nem  keletkezik.  A  területre

hullócsapadékvíz a telephelyen elszikkad. A gépjárművek, konténerek, munkagépek karbantartását és

mosatását az erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező szakcéggel végeztetik.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt

vízbázist nem érint.

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú

melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott  nagyvízi medret,  valamint a nagyvízi meder, a parti

sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint

a  folyók  esetében  a  nagyvízi  mederkezelési  terv  készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó

szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot

nem érint.

A  hatósági  döntéshozatal  a  vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.

rendelet,  a 219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet,  a  220/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet,  a  Vgtv.,  a

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Jelen döntés az Ákr. 55. § -án alapul.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi

igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről
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223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  223/2014.  (IX.4.)  Korm.  rendelet]  10.  §  (1)

bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének

2. pontja szabályozza.”

3. Kazári Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője nyilatkozattételi lehetőségével nem élt az

eljárás során.

*

Külön-külön  az  egyes  környezeti  elemekre  és  a  fejlesztés  egyes  környezeti  hatásaira

vonatkozóan - a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl - a következők szerinti értékelést

tette  a  Kormányhivatal,  figyelembe  véve  a  terület  igénybevételének  nagyságát  (beleértve  a

kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének,

illetve  használata  korlátozásának  nagyságát,  a  tevékenység  kapacitásának  vagy  más

méretjellemzőjének  nagyságát,  a  tevékenység  telepítése,  megvalósítása  és  felhagyása  során

keletkező  hulladék  mennyiségét,  veszélyességét,  kezelhetőségét,  a  környezetterhelés  nagyságát,

jelentőségét,  a  baleset,  üzemzavar  kockázatának  mértékét  (különös  tekintettel  a  felhasznált

anyagokra  és  az  alkalmazott  technológiára),  valamint  a  vonzerőt  más jelentős  környezeti  hatású

tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

Levegőtisztaság-  védelmi  szempontból  tárgyi  engedélyhez  a  Kormányhivatal  az  alábbi

javaslatok mellett járul hozzá:

1.  A  tevékenység  végzésénél  tilos  a  levegő  olyan  mértékű  terhelése,  amely  határérték  feletti

légszennyezettséget okoz.

2.  A  tevékenység  során  felhasznált  anyagok  szállítását  zárt  konténerben  vagy  a  kiporzást  és

kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel,

szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni!

3.  A  diffúz  levegőterhelés  elkerülése  érdekében  a  munkaterület,  illetve  a  szállítási  útvonalak

rendszeres tisztán tartását biztosítani kell. 

4. A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt

levegővédelmi követelményeknek!

5. Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak (ügyeleti telefonszám: 06705045990) a

szennyezés  bekövetkeztekor  azonnal  be  kell  jelenteni,  és  gondoskodni  kell  a  szennyezés

elhárításáról.

6.  A  munkagépek,  és  a  szállító  gépjárművek  optimalizált  üzemeltetésével  kell  csökkenteni  a

légszennyező anyag kibocsátásokat!
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7.  A  szabadban  végzett  anyagtárolást  úgy  kell  kialakítani,  hogy  abból  a  lehető  legkevesebb

légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe! 

8.  A  munkafolyamatok  során  az  elérhető  legjobb  technikán  alapuló  műszaki  intézkedések

végrehajtásával  az  üzemeltetőnek  megfelelő  intézkedéseket  kell  tennie  a  diffúz  levegőterhelés

minimalizálása érdekében!

A dokumentációk alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból a Kormányhivatal megállapította, hogy

a beruházás során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján új engedély

köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás, valamint diffúz légyszennyező forrás létesítésére nem

kerül  sor.  A  telephelyen  már  üzemelő  P1  jelű  helyhez  kötött  légszennyező  pontforrást  az

NO/KVO/1552-3/2021. számú határozatban foglaltak szerint köteles üzemeltetni.

Amennyiben mégis létesülne új engedélyköteles helyhez kötött légszennyező pontforrás Kérelmező

engedélykérelmet köteles benyújtani Kormányhivatalnak, a levegő védelméről  szóló 306/2010. (XII.

23.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  306/2010.  (XII.23.)  Korm.  rendelet] 25.  §  (1)  alapján,  mely

kimondja, hogy a területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, helyhez kötött légszennyező

pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi

követelményeit  az  5.  melléklet  tartalmazza. A  létesítési  engedélykérelem  dokumentációját  a

környezetvédelmi,  természetvédelmi,  vízgazdálkodási  és tájvédelmi  szakértői  tevékenységről  szóló

kormányrendelet  alapján  környezetvédelmi  szakterület  levegőtisztaság-védelmi  részterületen

szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4 § szerint:

„Tilos a  légszennyezés,  a  diffúz  forrás  környezetvédelmi  követelményeknek  nem  megfelelő

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése,

továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Kormányhivatal  véleményét  a  benyújtott  dokumentációk  megvizsgálása  után  306/2010.  (XII.  23.)

Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

1. Az ügyfél a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket köteles betartani.

2. A  szállítási,  fuvarozási  útvonalakat  úgy  kell  megválasztani,  hogy  hatásterületük  a  lehető

legkisebb legyen.

3. A  munkavégzés során  kerülni  kell  a  fölösleges,  effektív  munkavégzéssel  nem járó  zajos

tevékenységeket. 

4. Amennyiben a munka valamely fázisa során a zajterhelési határértékek túllépése számítható,

annak betartása műszakilag vagy munkaszervezési megoldással nem megoldható, akkor a
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kivitelezőnek felmentés és túllépés alóli engedélyt kell kérnie a környezeti zaj és rezgés elleni

védelem  egyes  szabályairól  szóló  284/2007.(X.29.)  Korm.  rendelet  13.  §  (2)  bekezdése

szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáció benyújtásával a Kormányhivatal.

A  benyújtott  dokumentációkat  áttanulmányozva  Kormányhivatal  megállapította,  hogy  a  zajvédelmi

tervfejezet alapján a környezeti zajterhelés az üzemi tevékenységnél nem éri el a jogszabályban előírt

határértékeket, hatásterületen belül védendő objektum nem található.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

3. § (1) szerint „Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.”

A  284/2007.  (X.29.)  Kormányrendelet  9.  §  (6)  bekezdése  szerint,  azokban  a  zajjal  járó

tevékenységekre  irányuló  hatósági  engedélyezési  eljárásokban,  amelyekben  a  környezetvédelmi

hatóság  -  a  tevékenység  környezeti  zaj  és  rezgés  elleni  védelem  követelményeinek  való

megfelelősége  kérdésében  -  szakhatóságként  jár  el,  vagy  szakkérdést  vizsgál,  az  eljáráshoz

benyújtott dokumentációnak zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia. A munkarész

tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 

Kormányhivatal  véleményét  a  környezeti  zaj  és  rezgés  elleni  védelem  egyes  szabályairól  szóló

284/2007.(X.  29.)  Korm.  rendelet,  valamint  a  környezeti  zaj  és  rezgésterhelési  határértékek

megállapításáról  szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével alakította

ki.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A  tevékenységnek  táj-  és  természetvédelmi  szempontból  az  alábbi  javaslatok  betartása  mellett

várható jelentős hatása nincs, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A

tevékenység végzése során az alábbi javaslatok figyelembevétele szükséges.

1. A tevékenység során védett-, fokozottan védett fajok egyedei és élőhelyei nem károsodhatnak.

2. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni.

A tevékenységgel érintett  Kazár 0127 hrsz. alatti terület egyedi jogszabály által kihirdetett országos

jelentőségű védett  természeti  területet  és a természet védelméről  szóló 1996.  évi  LIII.  törvény (a

továbbiakban:  Tvt.)  23.  §  (2)  bekezdése alapján nyilvántartott  ex lege védett  természeti  területet,

illetve nyilvántartott természeti értéket nem érint.

Továbbá  a  terület  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekkel

érintett  földrészletekről  szóló  14/2010.  (V.  11.)  KvVM  rendelet  által  meghatározott  Natura  2000
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hálózatnak nem része, és  a barlangok felszíni  védőövezetének kijelöléséről szóló  16/2009. (X. 8.)

KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetét sem érinti.

Az ingatlanok a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi

CXXXIX. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének nem részei.

A  tevékenység  a  fenti  javaslatok  alkalmazásával  a  táj-és  természetvédelmi  érdekekkel

összeegyeztethető. Kormányhivatal a javaslatokat az alábbi jogszabályhelyek értelmében tette:

A Tvt.  5.  §  (1)  bekezdése  alapján  minden természetes  és jogi  személy,  valamint  más szervezet

kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben

kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében,

következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő

szervezetek  élőhelyeinek,  azok  biológiai  sokféleségének  megóvása  érdekében  minden

tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély

nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.

A Tvt. 43. § (1) bekezdésé alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-,

költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Földtani közeg védelme   és Kármentesítési szempontból:   

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

Tárgyi  előzetes vizsgálati eljáráshoz a Kormányhivatal a  kármentesítés és földtani közeg védelme

szempontjából az alábbi kikötésekkel járul hozzá:

1) A  telephelyen  folytatott  tevékenységre  vonatkozóan  be  kell  nyújtani a  Kormányhivatal

részére a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.)

Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  90/2007.  (IV.  26.)  Korm.  rendelet]  1.  számú mellékletében

foglaltak szerint összeállított  üzemi kárelhárítási tervet  jóváhagyásra.  Benyújtási határidő:

20  22. november 30  .      

2) A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű

környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő.

3) A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a

külön  jogszabályban  meghatározott  tevékenységek esetén  az  elérhető  legjobb  technikát  kell

alkalmazni.

4) A föld  felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók,  ott  csak olyan anyagok

helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem

károsítják.
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5) Megfelelő  biztonsági  intézkedésekkel  szükséges  megakadályozni  az  esetlegesen  keletkező

szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.

6) A  föld  igénybevételével  járó  tevékenység  befejezése  után  -  jogszabály  vagy  hatósági

határozat  rendelkezése  szerint  már  a  környezethasználat  során  is  -  a  terület  ütemezett

helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója

köteles gondoskodni.

7) A  Környezethasználó  köteles  a  környezetkárosodás  bekövetkezése  esetén  minden

lehetséges  intézkedést  megtenni  a  környezetkárosodás  enyhítése,  a  kárelhárítás,  illetve

további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

A  tevékenységgel  érintett  Kazár  0127  hrsz-ú  külterületi  ingatlan  a  Kormányhivatal  nyilvántartása

alapján kármentesítést nem érint.

A telephelyen folytatott tevékenység  a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében  felsorolt tevékenységek közé tartozik,

(2.5.  b.  Nemvas  fémek  olvasztására  (beleértve  az  ötvözést),  visszanyert  (reciklált)  termékek

olvasztására (finomítás, öntés stb.), ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek

esetében 20  tonna/nap  olvasztási  kapacitás  felett)  így környezethasználó  üzemi  kárelhárítási  terv

készítésére köteles. 

Fentiek  alapján  tárgyi  előzetes  vizsgálati eljáráshoz kármentesítés  és  földtani  közeg  védelme

szempontjából a Kormányhivatal fenti kikötésekkel hozzájárul.

A Kormányhivatal a felszín alatti vizek védelméről  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §.,  a

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 6. § (1) bekezdése, a 15 §.

(1) bekezdése és a 101 §. (2) bekezdése és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának

rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdése alapján tette.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1396-11/2022. számú megkeresésében a megvizsgálni kért szakkérdés a

hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi

követelmények  teljesítését,  a  hulladékgazdálkodási  előírások  alapján  a  technológiából  származó

környezetterhelések  kockázatát,  a  tevékenység  végzése  során  képződő  hulladék  elhelyezését,  a

hulladék  kezelésének  megfelelőségét,  továbbá  a  hulladékgazdálkodásból  eredő  környezeti

kockázatokat, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését. A környezetvédelmi és

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  szóló 71/2015. (III. 30.)

Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 18.  pontja alapján szakkérdés

tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,

Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Hulladékgazdálkodási  Osztályától (a

továbbiakban:  Hulladékgazdálkodási  Osztály).  A  Hulladékgazdálkodási  Osztály  NO/HGO/2168-
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2/2022. számon megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe

vett.

A  Hulladékgazdálkodási  Osztály NO/HGO/2168-2/2022.  számú szakvéleményében  az  alábbiakat

állapította meg:

„Az  alábbi  javaslatok  betartása  mellett  hulladékgazdálkodási  szempontból  hatásvizsgálat

lefolytatása nem szükséges:

1. a  tervezett  hulladékgazdálkodási  tevékenység  bővítését  megelőzően  a  mindenkor

érvényben lévő hulladékgazdálkodási engedély módosítása szükséges,

2. a tervezett tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabályi

követelményeknek megfelelő gyűjtése, illetve a hulladékok további kezelésének (előkezelés,

hasznosítás, ártalmatlanítás) megoldása esetén jelentős környezeti hatás nem várható,

3. a tervezett tevékenység során gyűjtött és hasznosított nem veszélyes hulladékok a vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedély előírásainak megfelel kezelésének megoldása esetén jelentős

környezeti hatás nem várható”

A Hulladékgazdálkodási Osztály javaslatait az alábbiak szerint indokolta:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály Környezetvédelmi Osztályától  szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés érkezett a

Hősfi László környezetvédelmi szakértő által készített  „K és P Tömb Kft.  Székhely: 3021 Lőrinczi,

Vörössápi út 1489/8.  hrsz. Telephely: 3127 Kazár,  hrsz.:  0127. nem veszélyes hulladék gyűjtő és

hasznosító telep Előzetes vizsgálati dokumentációja” című dokumentációhoz kapcsolódóan.

Hulladékgazdálkodási  szempontból  a  tevékenység kapcsán a    Kormányhivatal   az  alábbiakra  

hívja fel a figyelmet: 

1.  A  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  [a  továbbiakban:  Ht.]  4.  §-ában  foglaltaknak

megfelelően  a  tevékenységet  úgy  kell  megtervezni  és  végezni,  hogy  az  a  környezetet  a  lehető

legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a

képződő  hulladék  mennyiségének  és  veszélyességének  csökkentését,  a  hulladék  hasznosítását,

továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

2. A kivitelezési munkák, valamint  az üzemeltetés során keletkező veszélyes és nem veszélyes

hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.)

VM rendelet  [a továbbiakban:  72/2013. (VIII.  27.)  VM rendelet]  2.  számú melléklete szerint  és a

környezet  veszélyeztetését  kizáró  módon,  a  további  kezelés,  hasznosítás  elősegítése  érdekében

szelektíven kell  gyűjteni.  A hulladékot további kezelésre csak az adott  típusú hulladékra érvényes

hulladékkezelési,  hulladékgazdálkodási  vagy egységes környezethasználati  engedéllyel  rendelkező
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szervezetnek  lehet  átadni.  A  kezelési  engedély  meglétéről  a  hulladék  átadását  megelőzően  az

átadónak meg kell győződni.

3.  A  keletkező  hulladékok  kezelése  során  a  hasznosítást  előnyben  kell  részesíteni  az

ártalmatlanítással  szemben.  Ártalmatlanításra  csak  az  a  hulladék  kerülhet,  amelynek  anyagában

történő hasznosításra vagy energiahordozóként való felhasználásra a műszaki,  illetőleg gazdasági

lehetőségek  még  nem  adottak,  vagy  a  hasznosítás  költségei  az  ártalmatlanítás  költségeihez

viszonyítva  aránytalanul  magasak.  Amennyiben  az  hulladéklerakóban  kerül  ártalmatlanításra,  úgy

vizsgálni kell  a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és

feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.

4. A kivitelezési munkák, valamint az üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél

a  veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos  egyes  tevékenységek  részletes  szabályairól  szóló

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet], valamint az

egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és  üzemeltetésének  szabályairól

szóló  246/2014.  (IX.  29.)  Korm.  rendelet [a  továbbiakban:  246/2014.  (IX.  29.)  Korm.  rendelet]

előírásait be kell tartani.

5. A kivitelezési munkálatok, valamint az üzemeltetés során keletkező veszélyes és nem veszélyes

hulladékok gyűjtésének céljából létesítendő gyűjtőhely(ek) kialakításának meg kell felelnie a

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

6. A  veszélyes  hulladékokat a  környezet  károsítását  megelőző,  szennyezését  kizáró  módon,  a

kijelölt  gyűjtőhelyen,  a  kémiai  hatásoknak  és  a  mechanikai  igénybevételnek  ellenálló

gyűjtőedényben kell, HAK kódonként elkülönítetten gyűjteni.

7. A kivitelezési munkálatok, valamint  az üzemeltetés során keletkező hulladékok nyilvántartása

és  az  adatszolgáltatás  a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.)

Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.

8. A hulladékok gyűjtését és átadását úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.

9. Tilos a veszélyes hulladékot a települési, vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.

10.  A  kivitelezési  munkálatok,  valamint  az  üzemeltetés  során  esetlegesen  bekövetkező

káreseményről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről 24 órán belül írásban tájékoztatást

kell adni a Kormányhivatalnak.

Fentiek  alapján  hulladékgazdálkodási  szempontból  a  létesítmény  megvalósításához  környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 
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A véleményemet a Ht.,  a 72/2013. (VIII.27.)  VM rendelet,  a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet,  a

225/2015.  (VII.7.)  Korm.  rendelet,  a  309/2014.  (XII.  11.)  Korm.  rendelet,  20/2006.  (IV.5.)  KvVM

rendelet, valamint a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján tettem meg.

A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. §-a, a hulladékgazdálkodási

hatáskörét és illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm.

rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.

A kiadmányozás a Nógrád Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Rendjéről szóló 8/2021 (VII.

01.) számú Kormánymegbízotti Utasítás 12.2.1. pontjának első bekezdésében foglaltak alapján

történt.”

Népegészségügyi szempontból:

Kormányhivatal NO/KVO/13-14/2022. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. §

(1)  bekezdése  és  5.  számú melléklet  I.  táblázat  3.  pontjában  megjelölt  a  környezet-  és  település-

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti

vizek  minőségét,  egészségkárosítás  nélküli  fogyaszthatóságát,  felhasználhatóságát  befolyásoló

körülmények,  tényezők  vizsgálatára,  lakott  területtől  (lakóépülettől)  számított  védőtávolságok

véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi

követelmények érvényesítésére,  az emberi  használatra  szolgáló  felszíni  vizek védelmére kiterjedő

szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási

Hivatal  Népegészségügyi  Osztályától (a  továbbiakban:  Népegészségügyi  Osztály).  A

Népegészségügyi  Osztály  NO-05/NEO/20101-2/2022.  számú  szakvéleményében megadta

tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal döntése kiadásánál figyelembe vett.

A  Népegészségügyi Osztály NO-05/NEO/20101-2/2022. számú szakvéleményében az alábbiakat

állapította meg:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megküldte Hatóságunkhoz a K és P

Tömb Kft. (3127 Kazár, hrsz.: 0127.) telephelyen gyűjteni, előkezelni kívánt nem veszélyes hulladék

mennyiségének  növelésére vonatkozó  előzetes  vizsgálati  eljárás  kérelmének  dokumentációját

közegészségügyi szakkérdés vizsgálata céljából.

A  dokumentációt  áttanulmányozva  a  Népegészségügyi  Osztály  megállapította,  hogy  a

környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet  28. § (1) bekezdés és 5. számú melléklet I.

táblázat  3. pontjában foglalt  szakkérdések tekintetében  kifogást nem emel, a  Mátraszele 0542/2,

063, 064/10,12,13,14 és Kazár 0116/22,26,27,28, 0123/2 hrsz.-ú külterületi  „Mátraszele III.-homok,

kavics”  védnevű  bányatelek  kitermelési  intenzitásnövelésére vonatkozó  dokumentációban  leírtak

alapján jelentős környezet-egészségügyi hatása nincs.”
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Termőföld-minőség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal  NO/KVO/1396-8/2022. számú megkeresésében a  71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 5. pontjában megjelölt a termőföld védelmére vonatkozó

szakkérdés  tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályától (a továbbiakban: Növény- és Talajvédelmi Osztály).

A Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/1197-3/2022 számú levelében megadta tájékoztatását,

melyet a Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

A  Növény-  és  Talajvédelmi  Osztály  az NO/NTO/1231-2/2022 számú  szakvéleményében  az

alábbiakat állapította meg:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály szakkérdés vizsgálatában megkereste a

Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát.

A  K és P Tömb Kft.  (székhely: 3021 Lőrinci, Vörössápi út 1489/8., adószám: 23966097-2-10; KÜJ

száma: 103003467 a továbbiakban: Kérelmező) által meghatalmazott  Hősfi László (székhely: 3121

Salgótarján, Boróka út 1.) által benyújtott, a 3127 Kazár, 0127. hrsz.-ú telephelyen gyűjteni, előkezelni

kívánt  nem  veszélyes  hulladék  mennyiségének  növelésére  vonatkozó előzetes  környezeti

hatástanulmányt megvizsgáltam és a  2022.  08.  23.  megtartott  helyszíni  szemle alapján az alábbi

észrevételt teszem:

A telephely környezetében szántó,-  művelés ágú, a művelés ágának megfelelő művelésben tartott

termőföldek találhatóak. A kapacitás bővítés a telephelyen valósul meg a szomszédos termőföldeket

nem érinti. Részletes környezeti tanulmány készítése talajvédelmi szempontból nem indokolt.

Jelen szakvélemény a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. r. 28.§ (1) bekezdése és az 5. melléklet I./5. pontján

alapul.”

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

A Kormányhivatal NO/KVO/1396-9/2022. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

28.  §  (1)  bekezdése  és  5.  melléklet  I.  táblázat  7.  pontjában  megjelölt,  a  termőföld  mennyiségi

védelmére  vonatkozó  szakkérdés  tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Földhivatali  Főosztály  Földhivatali  Osztály  1. (a  továbbiakban:  Földhivatali

Osztály 1.). A Földhivatali Osztály 1. 17584/3/2022 számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a

Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

A Földhivatali Osztály 1. 17584/3/2022 számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:
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 „A folyó év augusztus 17.-én hivatalunkhoz érkezett fenti számú megkeresésükre,  a K és P tömb

(3127  Kazár,  hrsz  0127)  telephelyen  gyűjteni,  előkezelni  kívánt  nem  veszélyes  hulladék

mennyiségének  növelésére  vonatkozó  előzetes  vizsgálati  eljárás  ügyében  -  a  termőföld

mennyiségi védelme szakkérdés tekintetében -  az ingatlanügyi hatóság az alábbi nyilatkozatot

teszi: 

A  csatolt  dokumentációk  alapján  megállapítást  nyert,  hogy  a  tervezett  tevékenység

mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldet nem érint. 

A  tárgyi  engedélyezési  eljárással  kapcsolatban  -  a  termőföld  mennyiségi  védelmének

követelményei tekintetében - kifogást nem emel. 

A szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint 5.

melléklet  I/7.)  pontjában,  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 12. számú melléklet 6. pontjában

valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltakon alapul.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

7. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

szóló 383/2016. (XII.  2.)  Korm. rendelet 36. § b.)  pontja,  37. § (1) bekezdése az illetékességét a

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontja állapítja meg.”

Az erdő védelmének szempontjából:

A  Kormányhivatal  NO/KVO/1396-10/2022.  számú  megkeresésében  a  71/2015.  (III.  30.)  Korm.

rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 6. pontjában megjelölt, az erdő védelmére

vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi

Főosztály  Erdészeti  Osztályától (a  továbbiakban:  Erdészeti  Osztály).  Az  Erdészeti  Osztály

HE/EO/5951-2/2022. számon  megadta  tájékoztatását,  melyet  a  Kormányhivatal  a  döntése

kialakításánál figyelembe vett.

Az Erdészeti Osztály HE/EO/5951-2/2022. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály fenti számú megkeresésére a környezeti

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII. 25.)

Korm. rendelet  alapján a Heves Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és Környezetvédelmi  Főosztály

Erdészeti  Osztály  (a  továbbiakban:  erdészeti  hatóság)  az  erdőkre  gyakorolt  hatások  és  az  erdő

igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében az alábbi 

szakmai véleményt adja: 
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A mellékelt dokumentumok alapján erdőterületet és az erdőtörvény hatálya alá tartozó fásítást

nem érintenek, valamint erdőterület igénybevételére nem kerülne sor. 

Az erdészeti hatóság feladatkörét és hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat

ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  10.  §  c)  pontja,  11.  §  (1)

bekezdése, illetékességét e rendelet 2. melléklete szabályozza.”

*

A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 5.

számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységét, valamint a

várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében az eljárásba bevont szakhatóság, valamint a

Kormányhivatal az előzetes vizsgálat során a tervezett tevékenységgel kapcsolatosan kizáró ok

nem áll  fent, a tervezett  tevékenység környezetre gyakorolt  hatása nem jelentős,  így  környezeti

hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek. 

A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta és megállapította,  hogy a tervezett beruházás

összhangban van a létesítés helye szerinti településrendezési eszközökkel.

Tárgyi ügyben a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében határidőn belül döntést

hozott.

A Dokumentációban és kiegészítésében nem került  – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan

adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3. b) pontja szerint minősített

adat, vagy amely a Kérelmező szerint üzleti titkot képez.

A Kormányhivatal a határozatot, a Kvtv. 71. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján

közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján  megküldi a

Kazári  Közös  Önkormányzati  Hivatalának Jegyzője  részére,  aki  köteles  a  határozat

kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános

közzétételéről. 

Kazári  Közös  Önkormányzati  Hivatalának Jegyzője  a határozat  közzétételét  követő öt  napon

belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való

betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági

eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjairól szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet  [a  továbbiakban:

14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. mellékletének 35. pontja alapján került megállapításra. 

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
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A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban:

Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1)

bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. §

(1)-(2)  bekezdésén,  a  polgári  perben  és  a  közigazgatási  bírósági  eljárásban  alkalmazandó

nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeleten, valamint  az elektronikus ügyintézés és a

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.  törvény 9. § (1) bekezdésén

alapul. 

A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv.

62. § h) pontja szerint illeti meg a Kérelmezőt.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b)

pontjának  értelmében  a  hirdetmény  útján  közölt  döntést  a  hatóság  hirdetőtábláján  való

kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A  Kormányhivatal a  71/2015.  (III.  30.) Korm.  rendelet  28.  §  (4)  bekezdésére  figyelemmel jelen

eljárás  során  hozott  határozat  egy  példányát  az  illetékes  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi

Igazgatóság részére is megküldi.

A  Kormányhivatal  jelen  határozatot  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás  vezetésének

szabályairól szóló  58/2019.  (XII.  18.)  AM rendelet alapján  rögzíti  az  Országos  Környezetvédelmi

Információs Rendszerben.

A Kormányhivatal a fentiek és  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. § (1) bekezdés b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10.

§ (4) bekezdés a) pontja, valamint 5. § (2) bekezdésének cb) alpontja alapján – az Ákr. 80. § (1) és

81. § (1)  bekezdéseire, 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel – a rendelkező részben

foglaltak szerint döntött.

A  Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról szóló  86/2019.  (IV.23.) Korm.  rendelet  2.  §-a

szabályozza. A  Kormányhivatal környezet-  és  természetvédelmi  hatáskörét  és  illetékességét  a

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen  határozat  a  Kormányhivatal elektronikus  aláírásával  van  ellátva.  Az  elektronikus  aláírással

ellátott  elektronikus  dokumentum  joghatás  kiváltására  való  alkalmassága  a  papíralapú

dokumentuméval megegyező, az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabályok,
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Az  elektronikus ügyintézés és a bizalmi  szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi  CCXXII.

törvény,  valamint  az  elektronikus  ügyintézés  részletszabályairól szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.

rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

Salgótarján, 2022. szeptember 22.

Dr. Szabó Sándor főispán

nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter

főosztályvezető
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A határozatot

Kapják  :  

Címzett neve, levelezési címe Postázás

módja

1. K és P Tömb Kft.

KRID: 23966097

CK.

2.
Kazári Közös Önkormányzati Hivatal

KAZARONK

HK.

3.

Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Katasztrófavédelmi

Hatósági Osztály

FKI

HK.

4.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály

KRID: 609261728

HK.

5.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály

KRID: 609261728

HK.

6.
NMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1.

NMKORZET3

HK.

7.
NMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

NOBGYNTO

HK.

8.
HMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály

HEVESKH

HK.

9.

NMKH  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály

székhelyén

Sz.

10. OKIR -

11.

Honlap

https://nmkh.hu/14-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-

hulladekgazdalkodasi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/

kornyezetvedelmi-osztaly-hirei-hirdetmenyei/2408-k-es-p-

tomb-kft-3127-kazar-hrsz-0127-telephely-bovitesere-

vonatkozo-nem-veszelyes-hulladek-gyujtese-hasznositasa-

celjabol-elozetes-vizsgalati-eljaras

-

12. KAB Hirdetőtábla -

13. Irattár B.
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