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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 Pásztó Város Önkormányzata  (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey

Ferenc u. 35.; a továbbiakban: Kérelmező) által meghatalmazott VIKUV AQUA Kft.  (székhely: 2700

Cegléd, Rákóczi u. 72) megbízásában eljáró KÚTFEJ Kkt. (székhely: 1184 Budapest, Széchenyi u.

83.) által kérelmezett,  a Pásztói  strand fejlesztésére 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  létesítésnek  a  természetvédelmi  és  környezetvédelmi  javaslatok  maradéktalan

betartása mellett

jelentős környezeti  hatása nincs,

környezeti  hatásvizsgálati  el járás lefolytatása nem szükséges.
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A tevékenység csak érvényes építési engedély birtokában kezdhető meg.

I.

ALAPADATOK

1. A Kérelmező adatai:  

Kérelmező elnevezése: Pásztó Város Önkormányzata

Kérelmező székhelye: 3600 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

KÜJ: 103 304 043

Kérelmező adószáma: 15735313-2-12

Kérelmező statisztikai számjele: 15735313-8411-321-12

2. A tervezett   beruházással érintett ingatlanok  :  

 Pásztó: 2800, 2812 és 2804 hrsz.-ek

3. A tevékenység rövid ismertetése:  

Pásztó  Város  Polgármesteri  Hivatala  a  strandfürdő  bővítését  tervezi,  amelyhez  szükség  lenne  a

jelenleginél nagyobb vízhozamú kútra.

A tervezett   létesítmények:  

• Termelő kutak

– 500 m mélységű hévíz kutak 30 m3/ó, illetve 19 m3/ó vízhozammal, 32 °C-os hőmérséklettel

– átlagos napi víztermelés 520 m3/nap

Meglévő termelő kút a 2804 hrsz.-ú területen helyezkedik el, a tervezett termelő kút a 2812

hrsz.-ú területen létesül.

• Visszasajtoló kutak

– a kitermelt  vízmennyiség  a hévízkészlet  megóvása  érdekében visszasajtolásra  kerül,  a

visszasajtoló kutat a 2800 hrsz.-ú területen lehet elhelyezni

– előirányzott mélysége 500 m

• Kitermelő-hő hasznosító rendszer

– a termálvíz gáztalanítása gáztalanítóba, majd hőcserélőkbe juttatása

• Vezérlés

– a termelést és visszasajtolást felügyeleti rendszer kíséri figyelemmel

A tervezett hévízellátó rendszer sémája

Kitermelő kút → Hő hasznosítás → Mikro szűrés → Visszasajtolás
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II.

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:  

1) Levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:  

1) Zajvédelmi  szempontból  jelentős  környezeti  hatás  nem  várható.  Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

3. Táj- és természetvédelmi szempontból:  

1) Természetvédelmi  szempontból  jelentős  környezeti  hatás  nem  várható.  Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

4. Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:  

1) Földtani  közeg védelme és kármentesítési szempontból jelentős környezeti  hatás nem

várható. Környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

5. Hulladékgazdálkodási szempontból:  

1) Hulladékgazdálkodási  szempontból  jelentős környezeti  hatás nem várható. Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

6. Kulturális örökségvédelmi   szempontból:  

1) Örökségvédelmi szempontból  jelentős  környezeti  hatás  nem  várható. Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

7. Népegészségügyi szempontból:  

1) Közegészségügyi  szempontból  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása  nem

szükséges.

III.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

1. A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/140/2022.ált számú  szakhatósági  

állásfoglalásában az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

„A  Pásztó  Város Önkormányzata (3060  Pásztó,  Kölcsey  Ferenc  utca  35.)  által  meghatalmazott

VIKUV  AQUA  Kft. (2700  Cegléd,  Rákóczi  utca  72.)  megbízásában  eljáró  KÚTFEJ  Kkt.  (1184

Budapest,  Széchenyi  utca  83.;  a  továbbiakban:  Tervező)  tárgyi  ügyben  Kérelmező  hatósághoz

benyújtotta  a  „Pásztó  Strandfürdő  geotermikus  energia  ellátása,  termelő  és  visszasajtoló
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hévízkutakkal  előzetes  környezeti  hatásvizsgálat  dokumentáció”  című,  2021.  augusztusi  keltezésű

dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) elfogadásához

az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

4. A földtani  közeg és a  felszín  alatti  vizek minősége nem veszélyeztethető.  A tevékenység

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

rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet

kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.

5. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a

terület eredeti állapotának visszaállításáról az építtető köteles gondoskodni.

6. A tevékenység során felhasznált talaj, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai mellett

azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyagok használhatóak fel, amelyek

a földtani közeget, a felszín alatti vizeket nem károsítják.

7. A földmunkák végzése során bekövetkező talaj, illetve talajvíz szennyezésről az FKI-KHO-t

értesíteni  kell,  és  a  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  alapján  a  szakszerű  kárelhárítási

munkákat  késedelem  nélkül  meg  kell  kezdeni,  illetve  a tevékenység  során  esetlegesen

bekövetkező, környezetet  érintő rendkívüli  eseményt haladéktalanul jelenteni  kell  a vízügyi

hatóságnak.  A  bejelentést  48  órán  belül  írásos  formában  is  be  kell  nyújtani  a  vízügyi

hatóságra,  melyben  ismertetni  kell  az  esemény  okát,  a  megtett  intézkedéseket  és  azok

eredményességét.

Amennyiben  a  Dokumentációban  említett  K-3  és  K-7  jelű  kutak  üzemelnek,  szükséges  a

meglévő  (K-3,  K-7)  és  a  tervezett  kutak  egymásra  hatásának  részletes,  hidrogeológiai

számítással/modellezéssel történő vizsgálata.

Felhívom  a  figyelmet,  hogy  a  tervezett  vízilétesítmények  létesítésére,  üzemeltetésére

vonatkozóan  a  vízjogi  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges  dokumentáció  tartalmáról  szóló

41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] meghatározott

tartalmú  engedélyezési  dokumentáció  és  mellékletek  benyújtásával  vízjogi  létesítési,

üzemeltetési engedélyt kell kérni a vízügyi hatóságtól.”

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.

2. Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője nem élt nyilatkozattételi lehetőségével.
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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.

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.

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

5

http://www.nmkh.hu/
mailto:zoldhatosag@nograd.gov.hu


I N D O K O L Á S

     

A Pásztó Város Önkormányzata (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35.; a továbbiakban:

Kérelmező)  által  meghatalmazott  VIKUV  AQUA  Kft.  (székhely:  2700  Cegléd,  Rákóczi  u.  72)

megbízásában eljáró KÚTFEJ Kkt. (székhely: 1184 Budapest, Széchenyi u. 83.) kérelmére a Pásztói

strand fejlesztésére vonatkozóan „előzetes környezeti hatásvizsgálati dokumentációt” és az eljárás

lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a Nógrád Megyei Kormányhivatal  Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Osztálya  (továbbiakban:  Kormányhivatal) részére, amely  alapján  2021.  december  8.  napján

közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kormányhivatal  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  123. pont – „Vízbesajtolás felszín

alatti vízbe (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) termál  víztestek  esetében

méretmegkötés nélkül”– alapján az elsőfokú környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti

hatásvizsgálat köteles.

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  Pásztó  Városi  Önkormányzat

Jegyzője részére.

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Jegyzője  165-1/2022.  számú  levelében  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  35100/140/2022.ált. számú  szakhatósági  

állásfoglalásának rendelkező részében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:

Ákr.) 55. § (1) bekezdése és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási szervek

kijelöléséről  szóló  71/2015  (III.  30.)  Korm.  rendelet  alapján  a  NO/KVO/2534-8/2021.  számú

megkeresésében  tárgyi  ügyben  FKI-KHO  szakhatósági  állásfoglalását  kérte.  A  megkereséshez  az

előzetes vizsgálati dokumentációt elektronikus úton csatolta.
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Tárgyi  területen Kérelmező a tulajdonában álló strandfürdő bővítését,  geotermikus fűtési  rendszer

kiépítését tervezi. A megnövekedett termálvíz igény kielégítésére 1db termelő és 1db visszasajtoló kút

létesítését tervezi. A területen (2804 hrsz.) jelenleg a többször módosított KTVF: 8159-6/2010. számú

vízjogi  fennmaradási  engedéllyel  rendelkező K-5 jelű  termálvízkút  üzemel.  A tervezett  napi üzemi

víztermelés (520 m3/nap), melynek egy részét a területen található medencék töltéséhez használják,

majd szennyvízként nyílt befogadóba elvezetésre kerül, míg a nagyobb része (482 m3/nap) hőcserélés

után zárt rendszeren keresztül a vízadó rétegbe visszasajtolásra kerül. A tervezett éves vízigény a

Dokumentációban 189 355 m3/év-ben lett megállapítva.

Tárgyi vízilétesítmények létesítése, illetve üzemeltetése során felszín alatti vízvédelmi szempontból a

hévíz kitermelés depressziós hatását és a visszasajtolás hűtő hatását szükséges figyelembe venni. Az

előzetes  vizsgálat  során  végzett  modellezéssel  egy  500  m  talpmélységű  termelő  és  egy  500  m

talpmélységű visszatápláló kút depressziós és hőhatását vizsgálták. A modellezés során figyelembe

vett napi csúcstermelés 1000 m3, a tervezett napi üzemi víztermelés 520 m3, a kutak egymástól való

távolsága 700 m.

A depresszió modellezés eredményei alapján megállapítható, hogy a depresszió a hévíztermelő kút

570 m-es körzetén belül kevesebb mint - 1 méter, a visszasajtoló kút 370 m-es körzetében kialakuló

vízdomb  kevesebb  mint  + 1  méter.  A  depresszió  és  a  vízdomb,  a  kutaktól  körülbelül  600  m

távolságban  már  teljesen  kioltja  egymást.  A  Dokumentációban  foglaltak  alapján  termelő  és  a

visszasajtoló  kutak  sem  egymásra,  sem  -  a  Dokumentációhoz  3.  számú  mellékletként  csatolt

helyszínrajzon feltüntetett K-3, K-7 jelű kutakon kívül más távolabbi kutakra nincsenek hatással.

A  hőtranszport  vizsgálata  során  35/16  °C-os  hőlépcsővel  modelleztek.  A  modellezés  eredményei

alapján megállapításra került, hogy horizontálisan a visszasajtoló kúttól 500 m távolságban a lehűlt víz

visszamelegszik a rétegbeli, eredeti 35 °C-ra. Vertikálisan a hűtő hatás a terep alatt 400 m-ben már

nem jelentkezik. A hidrogeológiai hatásterület a rétegbeli 40 éves elérési időhöz tartozó idom alapján

került meghatározásra, amely távolságon belül más hévíz vízkivétel nincs.

Fentiek alapján vízbázisvédelmi és felszín alatti vízvédelmi szempontokból kifogást nem emelek.

Az eljárás során megállapításra került, hogy tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az

ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények védelméről  szóló  123/1997.  (VII.  18.)  Korm.  rendelet  szerint

kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint.

Tárgyi terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7.

§  (4)  bekezdésében  meghatározott  1:100000  méretarányú  országos  érzékenységi  térkép  alapján

felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny.

Szakhatósági állásfoglalásom Ákr 55. §-án alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.  29.)  Korm.
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rendelet  1.  melléklet  9.  táblázata  állapítja  meg.  Az  Ákr.  55.  §  (4)  bekezdése  alapján  a

szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

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  szóló

223/2014.  (IX. 4.)  Korm.  rendelet  10.  §  (1)  bekezdés  2.  pontja,  valamint  illetékességét  ugyanezen

rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

2. Kormányhivatal a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  1.  §  (6b)  bekezdése  alapján

nyilatkozattétel kiadása iránt megkereséssel fordult az illetékes jegyző felé.

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője az eljárás során nem tett nyilatkozatot.

*

Külön-külön  az  egyes  környezeti  elemekre  és  a  beruházás  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:

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

beruházás  során  a  levegő  védelméről szóló  306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  [továbbiakban:

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] alapján engedélyköteles helyhez kötött légszennyező pontforrás,

valamint diffúz légszennyező forrás kiépítésére nem kerül sor.

Levegőtisztaság-védelmi    szempontból a tevékenység kapcsán a Kormányhivatal az alábbiakra hívja  

fel a figyelmet:

1. A  kivitelezési  munkafolyamatok  és  a  telephely  üzemeltetése  során az  elérhető  legjobb

technika alkalmazásával biztosítani kell, hogy a legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a

környezetbe. 

2. Az  építési  hulladék  elszállítását  zárt  konténerben  vagy  kiporzást  és  kiszóródást

megakadályozó szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.
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3. A diffúz  levegőterhelés  elkerülése érdekében a munkaterület,  illetve a  szállítási  útvonalak

rendszeres tisztán tartásáról gondoskodni kell.

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

előírt levegővédelmi követelményeknek!

5. Rendkívüli  légszennyezést  a  környezetvédelmi  hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor

azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

6. A  rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell  dokumentálni és

hatósági ellenőrzés során bemutatni.

Kormányhivatal véleményét a benyújtott  dokumentációk megvizsgálása után a 306/2010. (XII.  23.)
Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

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

[továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet]13. § (1) bekezdése alapján: A kivitelező felmentést

kérhet  a  külön  jogszabály  szerinti  zajterhelési  határértékek  betartása  alól  a  környezetvédelmi

hatóságtól.

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

10. § (1) és (2) bekezdés alapján:

(1)  „Környezeti  zajt  előidéző  üzemi  vagy  szabadidős  zajforrásra  vonatkozóan  a  tevékenység

megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -

köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a

határérték betartásának feltételeit megteremteni.”

(2)  „Ha  az  üzemi  vagy  szabadidős  zajforrás  üzemeltetője  a  környezeti  zajkibocsátási  határérték

megállapítása  iránti  kérelem  benyújtását  elmulasztja,  a  környezetvédelmi  hatóság  -  a  környezeti

zajforráson  belül  elhelyezett  egyedi  zajforrások  számának  és  a  hatásterület  méréssel  történő

megállapításának  szükségessége  mérlegelésével  megállapított  határidő  tűzése  mellett  -  felhívja

annak teljesítésére.”

A környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjairól  szóló

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 17. pont 2. alpontja alapján az eljárás lefolytatáshoz

szükséges igazgatási szolgáltatási díj mértéke 150 000 Ft.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tevékenység kapcsán a Kormányhivatal az alábbiakra hívja fel a

figyelmet:
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1. Amennyiben az építési munka valamely fázisa során a zajterhelési határértékek túllépése

számítható,  annak  betartása  műszakilag  vagy  munkaszervezési  megoldással  nem

megoldható,  akkor  a  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 Környezetvédelmi Hatóságtól.

2. A  kivitelező  és  üzemeltető  a  zaj-  és  rezgésvédelmi  követelményeket  az  építőipari

tevékenység, az üzemeltetés és a szállítás ideje alatt köteles betartani.

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

legkisebb legyen.

4. Lehetőség  szerint  kisebb  zajteljesítményű  gépeket  és  berendezéseket  kell  alkalmazni

továbbá zajszegény építési technológiát kell választani.

5. A zajosabb munkafázisokat 8-16 óra közötti időszakra kell időzíteni.

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

tevékenységeket.

7. Külön eljárás keretében az üzemeltetésből származó, környezeti zajkibocsátási határérték

megállapítására  vonatkozó  kérelmet  kell  benyújtani  –  elektronikus  úton  –  a

Kormányhivatalnak, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján, továbbá be kell fizetni az

eljárás lefolytatásához szükséges igazgatási szolgáltatási díjat. 

Határidő: Az üzemeltetés megkezdését megelőző 30 napon belül.

A 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 tevékenységgel érintett  ingatlanok 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 érintenek.

Továbbá az ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel

érintett  földrészletekről  szóló  14/2010.  (V.  11.)  KvVM  rendelet  által  meghatározott  Natura  2000

hálózatnak nem részei, és  a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló  16/2009. (X. 8.)

KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetét sem érintik.

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

CXXXIX. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének nem részei.
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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.

Természetvédelmi szempontból a tevékenység kapcsán a Kormányhivatal az alábbiakra hívja

fel a figyelmet:

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

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

Földtani közeg védelme   és Kármentesítési szempontból:   

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

1. A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű

környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő.

2. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a

külön  jogszabályban  meghatározott  tevékenységek  esetén  az  elérhető  legjobb  technikát  kell

alkalmazni.

3. 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.

4. Megfelelő  biztonsági  intézkedésekkel  szükséges  megakadályozni  az  esetlegesen  keletkező

szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.

5. 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.
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6. A Környezethasználó köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges

intézkedést  megtenni  a  környezetkárosodás  enyhítése,  a  kárelhárítás,  illetve  további

környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

A  beruházással  érintett  ingatlanok  a  Kormányhivatal  nyilvántartása  alapján  kármentesítést  nem

érintenek.

A tervezett tevékenység nem tartozik  a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

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

környezethasználó üzemi kárelhárítási terv készítésére nem köteles.

Kormányhivatal  a tárgyi  előzetes  vizsgálati  eljáráshoz kármentesítés  és  földtani  közeg  védelme

szempontjából fenti kikötésekkel hozzájárul.

Kormányhivatal javaslatait a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény.

6. § (1) bekezdése, a 15 §. (1) bekezdése és a 101 §. (2) bekezdése alapján tette.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A  Kormányhivatal  NO/KVO/2534-11/2021.  számú  megkeresésében  a  környezetvédelmi  és

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

30.)  Korm. rendelet [a továbbiakban:  71/2015. (III.  30.)  Korm. rendelet]  28. § (1) bekezdése és 5.

melléklet I.  táblázat  18.  pontja.  pontjában  megjelölt,  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 kockázatokra, valamint építésnél az építési és a

bontási  hulladékok  kezelésére vonatkozó  szakkérdés  tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád

Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály  Hulladékgazdálkodási  Osztályától (a  továbbiakban:  Hulladékgazdálkodási  Osztály).  A

Hulladékgazdálkodási  Osztály  NO/HGO/35-1/2022.  számon  megadta  tájékoztatását,  melyet  a

Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

A  Hulladékgazdálkodási  Osztály NO/HGO/35-1/2022.  számú  szakvéleményében  az  alábbiakat

állapította meg:

A benyújtott  dokumentáció  átvizsgálását  követően  hulladékgazdálkodási  szempontból  az  alábbiak

kerültek megállapításra:

 A létesítési tevékenység során hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenység végzése

nem tervezett,
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 A létesítési tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabályi

követelményeknek,  illetve  a  dokumentációban  foglaltaknak  megfelelő  gyűjtése,  illetve  a

hulladékok  további  kezelésének  (hasznosítás,  ártalmatlanítás)  megoldása  esetén  jelentős

környezeti hatás nem várható.

 A tervezett  létesítmény kivitelezése során a hulladék kibocsátás (föld,  kövek)  számottevő,

azonban megfelelően tervezett hulladékgazdálkodás esetén nagymértékű környezetterhelés

nem várható.

 A tervezett létesítmény üzemeltetési szakaszában a környezetterhelés hulladékgazdálkodási

szempontból minimális.

Fentiek  alapján  hulladékgazdálkodási  szempontból  a  létesítmény  megvalósításához  környezeti

hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása  nem  szükséges,  a  tevékenység  engedélyezésével

kapcsolatosan kizáró ok nem áll fenn. 

A Kormányhivatal véleményét 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 tette meg.

Hulladékgazdálkodási  szempontból  a  tevékenység kapcsán a Kormányhivatal  az alábbiakra

hívja fel a figyelmet:

 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.

 A létesítési munkák során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a Ht. 63. §-

ában foglaltak alapján 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 –  szállítás,  gyűjtés,  hasznosítás,  ártalmatlanítás -  csak az

adott  típusú  hulladékra  érvényes  hulladékkezelési,  hulladékgazdálkodási  vagy  egységes

környezethasználati  engedéllyel rendelkező szervezetnek lehet átadni. A kezelési engedély

meglétéről a hulladék átadását megelőzően a hulladék tulajdonosának meg kell győződni. A

keletkező  hulladékok  kezelése  során  a  hasznosítást  előnyben  kell  részesíteni  az

ártalmatlanítással  szemben.  Amennyiben  a  hulladék  hulladéklerakóban  kerül
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ártalmatlanításra,  úgy  vizsgálni  kell  a  hulladéklerakással,  valamint  a  hulladéklerakóval

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben [a

továbbiakban:  20/2006.  (IV.5.)  KvVM  rendelet]  meghatározott  alapjellemzési

kötelezettségeket.

 Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet,  amelynek anyagában történő hasznosítására

vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még

nem  adottak,  vagy  a  hasznosítás  költségei  az  ártalmatlanítás  költségeihez  viszonyítva

aránytalanul magasak. 

 A fúrás során keletkező fúróiszapot hulladékként kell kezelni és annak kezelésére érvényes

hulladékkezelési,  hulladékgazdálkodási  vagy  egységes  környezethasználati  engedéllyel

rendelkező szervezetnek kell átadni. 

 Az  esetlegesen  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] előírásait be kell tartani. 

 A létesítési munkák során keletkező veszélyes és nem veszélyes 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.

  A  létesítési  munkák  során  keletkező  veszélyes  és  nem veszélyes  hulladékok  számára  a

vonatkozó  hatályos  jogszabályokban  előírt  követelményeknek  megfelelő  munkahelyi

gyűjtőhelyet,  és/vagy  a  hulladékgazdálkodási  hatóság  által  jóváhagyott  üzemeltetési

szabályzattal  rendelkező  üzemi  gyűjtőhelyet  kell  biztosítani,  kiemelt  figyelemmel  az  egyes

hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és  üzemeltetésének  szabályairól  szóló

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 7. és 8.

fejezetében  részletezett,  a  munkahelyi  és  üzemi  gyűjtőhelyekre  vonatkozó  előírásokra.

Munkahelyi  gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől  számított  maximum 6 hónapig,  üzemi

gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető. 

 A létesítési  munkák során törekedni  kell  arra,  hogy a  kitermelt  talajt  mennyisége a lehető

legkevesebb legyen, figyelembe véve a Ht. 11.§ f) pontját,  miszerint „a hulladékhierarchia

legmagasabb szintjét - a hulladékképződés megelőzésének elvével összhangban - szolgáló

minimum követelmények: az ipari termeléshez, a bányászathoz, a gyártáshoz, az építéshez

és  a  bontáshoz  kapcsolódó  folyamatok  során  képződő  hulladék  mennyiségének

csökkentése a legjobb elérhető technika alkalmazásával.”
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 A  hulladékképződés  megelőzése  és  a  hulladékgazdálkodás  során a  Ht.  7.§  (1)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően  az alábbi tevékenységek elsőbbségi sorrendként

történő alkalmazására kell törekedni:

a) a hulladékképződés megelőzése,

b) a hulladék újrahasználatra való előkészítése,

c) a hulladék újrafeldolgozása,

d)  a  hulladék  egyéb  hasznosítása,  így  különösen  energetikai  hasznosítása,

valamint

e) a hulladék ártalmatlanítása.

 A létesítési munkák során kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a Ht. 2. § (4)

bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.  A kitermelt talajt, amennyiben szennyezettnek

bizonyul, illetve abban az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén használják fel, azonosító

kód szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint.

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

 A  létesítési  munkák  végzése  során  bekövetkező  rendkívüli  eseményekről,  a  megtett

intézkedésekről és azok eredményéről  a Nógrád Megyei Kormányhivatal  Környezetvédelmi,

Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Hulladékgazdálkodási  Osztályát

értesíteni kell.

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.  §

szabályozza. A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási

hatóság kijelöléséről szóló  124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet  1. § (1) bekezdésének a) pontja, (2)

bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen dokumentum 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,  az

elektronikus  ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  12.  §  (1)

bekezdés  b)  pontja,  valamint  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján.”

Kulturális örökség védelmi szempontból:

Kormányhivatal NO/KVO/2534-10/2021. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

28.  §  (1)  bekezdése  és  5.  melléklet  I.  táblázat  4.  pontjában  megjelölt,  a  kulturális  örökség

(nyilvántartott  műemléki  értékek,  műemlékek,  műemléki  területek  védelme,  nyilvántartott  régészeti

lelőhelyek,  védetté  nyilvánított  régészeti  lelőhelyek,  régészeti  védőövezetek)  védelmére vonatkozó

szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Hivatal Építésügyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
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és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztályától (a továbbiakban:

Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály).  Az Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály

NO/EPFO/00043-2/2022 számon adta meg tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal döntése kiadásánál

figyelembe vett.

Az  Építésügyi  Hatósági  és  Örökségvédelmi  Osztály NO/EPFO/00043-2/2022 számú

szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény  (továbbiakban:  Kötv.)  62/A  §

értelmében a tárgyi ügyben az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakkérdésként vizsgálja

a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Építésügyi Hatósági

és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal). 

A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I.

táblázat 4. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében a tárgyi ügyet érintő előzetes vizsgálati eljárás

során  a  Kormányhivatal  megállapítja,  hogy  az  építmény  vagy  tevékenység  a  kulturális  örökség

védelme  jogszabályban  rögzített  követelményeinek  a  kérelemben  foglaltak  szerint  megfelel,  a

beruházással érintett terület nem áll területi műemléki, illetve régészeti védelem alatt.

Egyúttal tájékoztatja Kérelmezőt, hogy ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak

tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető

vagy a kivitelező  köteles az  általa  folytatott  tevékenységet  azonnal  abbahagyni,  a  jegyző  útján a

hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni,  amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás

elvégzésére  a  feltárásra  jogosult  intézményt,  valamint  a  tevékenységet  szüneteltetni,  továbbá  a

helyszín és a lelet  őrzéséről  – a felelős őrzés szabályai  szerint  – a feltárásra jogosult  intézmény

intézkedéséig gondoskodni. Aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget

örökségvédelmi  bírsággal  sújtható.  Az  örökségvédelmi  bírság  összege  a  régészeti  lelőhelyek  és

kulturális javak vonatkozásában 10 ezertől 250 millió forintig terjedhet.”

Népegészségügyi szempontból:

Kormányhivatal NO/KVO/2534-9/2021. 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 Népegészségügyi

Főosztályától (a  továbbiakban:  Népegészségügyi  Főosztály).  A  Népegészségügyi  Főosztály
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NO/NEF/0039-2/2022. számú  szakvéleményében megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal

döntése kiadásánál figyelembe vett.

A  Népegészségügyi  Főosztály NO/NEF/0039-2/2022. számú  szakvéleményében  az  alábbiakat

állapította meg:

„A Pásztó Város Önkormányzata (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35.) által meghatalmazott

VIKUV  AQUA  Kft.  (székhely:  2700  Cegléd,  Rákóczi  u.  72.)  megbízásában  eljáró  KÚTFEJ  KKT.

(székhely:  1184  Budapest,  Széchenyi  u.  83.)  által  készített  Pásztó  strandfürdő  előzetes

hatásvizsgálati dokumentációját áttekintettem.

A dokumentációban foglaltak alapján,  a pásztói strandfürdő geotermikus energiával történő ellátása

termelő és visszasajtoló hévízkutakkal jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez.

Fentiek  alapján  jelen  ügyben  közegészségügyi  szempontból  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás

lefolytatását nem tartom szükségesnek.

A szakkérdés vizsgálata, 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 3. pontján alapul.”

*

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  kapcsolatban kizáró okot

nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek, 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.

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.

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

hozott.
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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

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjének, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc

napon  belül  gondoskodni  a  határozat  teljes  szövegének  nyilvános  közzétételéről.  Pásztó

Városi Önkormányzat 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.

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 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, valamint a 114. §-ra figyelemmel – a

rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

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.
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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,  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. január 21.

Dr. Szabó Sándor

kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter

főosztályvezető

helyett

Vas Szabina 

osztályvezető
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Az NO/KVO/62-9/2022. számú határozatot

Kapják  :  

Címzett neve, levelezési címe Postázás 
módja

1. Pásztó Városi Önkormányzat

459130157

HK.

2. VIKUV AQUA Kft.
25745382

CK.

3.
KÚTFEJ Kkt.
29555255

CK.

4.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály
FKI

HK.

5.
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
309268715

6.
NMKH Népegészségügyi Főosztály
NMKHNSZSZ

HK.

7.
NMKH Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály
STIEPHIV

HK.

8.
NMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
székhelyén

Sz.

9. OKIR -

10.

Honlap
https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/kornyezetvedelmi-

termeszetvedelmi-hulladekgazdalkodasi-foosztaly/

kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelem-hirei-

hirdetmenyei/1539-pasztoi-strandfurdo-fejlesztese 

-

11. KAB Hirdetőtábla -

12. Irattár B.
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