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H A T Á R O Z A T

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi

Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.,

KÜJ:  100  170  748,  cégjegyzékszám:  20-10-04-0232;  adószám:  10576500-2-20;  a  továbbiakban:

Kérelmező) kérelmére, a Romhány 0170/6, 0170/7, 0174/8, 0174/9a, b, 0174/11a, b, 0174/21 a, b, c,

d  és  0175  hrsz.  alatti  ingatlanokon  tervezett „Romhány  III.-agyag”  védnevű  bányatelekre

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] szerint 

az előzetes vizsgálatot  lezárja,  

és megállapítja,  hogy

a tervezett létesítésnek

jelentős környezeti  hatása nincs,

környezeti  hatásvizsgálati  el járás lefolytatása nem szükséges.

A  Kormányhivatal  felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  tervezett  létesítmény Romhány  Község

településrendezési  eszközeivel  nincs  összhangban,  ezért  a  kizáró  okot  a  létesítési,  építési

engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

A tevékenység csak érvényes, végleges bányászati engedély birtokában kezdhető meg.
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I.

A TEVÉKENYSÉGET JELLEMZŐ ADATOK

1. A tevékenység helye  : Romhány közigazgatási területe

2. A Kérelmező adatai:  

A cég elnevezése: Zalakerámia Zrt.

A cég székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.

A cég cégjegyzékszáma: 20-10-04-0232

A cég adószáma: 10576500-2-20

A cég statisztikai számjele: 10576500-2331-114-20

KÜJ:  100 170 748

3. A   tervezett   beruházással érintett ingatlanok  :  

Romhány 0170/6, 0170/7, 0174/8, 0174/9a, b, 0174/11a, b, 0174/21 a, b, c, d és 0175 hrsz.

4. A tervezett bányatelek töréspontjai (EOV koordináták):  

Pontszám Y (m) X (m) Z (mBf)
1. 663378.88 285933.76 175.00
2. 663756.00 285890.00 186.80
3. 663911.00 285782.00 187.80
4. 663841.55 285694.20 192.10
5. 663775.28 285583.70 197.20
6. 663735.82 285469.82 202.50
7. 663725.14 285387.63 211.00
8. 663401.00 285291.00 210.00
9. 663189.97 285284.78 222.00
10. 663182.23 285402.70 220.00
11. 663375.17 285432.55 212.00
12. 663393.80 285434.38 211.50
13. 663399.43 285438.34 211.50
14. 663406.90 285445.47 211.00
15. 663458.00 285476.84 208.00
16. 663475.89 285486.48 207.50
17. 663477.19 285487.63 207.50
18. 663490.33 285527.55 202.50
19. 663490.01 285545.98 200.00
20. 663444.70 285571.52 200.00
21. 663360.86 285760.28 182.50

A bányatelek fedőlapja: 206.25 mBf

A bányatelek alaplapja: 170,00 mBf

Területe: 24 ha 8940.3 m2
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5. A tevékenység rövid ismertetése:  

„A csempegyár folyamatosan bővült: 1995-1996 1500000-1700000 m2/év kapacitású üzem majd 2016-

2017 4500 000 m2/év kapacitású üzem építésével. A Zalakerámia Zrt 2021-2025 között új gyáregység

építését tervezi, amellyel a cég a térség meghatározó burkolóanyag-gyártójává válik.

A bővítés részeként megépül egy új  gyár, modernizálják a jelenlegi  technológiát,  és egy logisztikai

bázist is kialakítanak Romhányban.

A  fejlesztés  részeként  a  csempegyártás  alapanyagát  is  helyben  szeretnék  kitermelni  ezzel  is

csökkentve a több száz kilométeres szállítási költséget és az ezzel járó környezetterhelést.

A kitermelésre, feldolgozásra és elszállításra tervezett haszonanyag mennyiség: 100 000 m3/év.

A bányaművelés megkezdésének várható időpontja 2021 második negyedév. Figyelembe véve a

tervezett bányatelek ásványvagyonát, a tervezett maximális kitermelési mennyiséget és a piacot, mint

kockázati tényezőt (kiszámíthatatlan változó) a tevékenység időtartamát 20 évre tervezik.”

II.

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGÁLLAPÍTÁSOK

I. Hulladékgazdálkodási szempontból:  

1) Hulladékgazdálkodási szempontból  jelentős környezeti  hatás nem várható.  Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

II. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:  

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

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

III. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:  

1) Zajvédelmi  szempontból  jelentős  környezeti  hatás  nem  várható.  Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
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IV. Táj- és természetvédelmi szempontból:  

1) Természetvédelmi  szempontból  jelentős  környezeti  hatás  nem  várható.  Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

V. Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:  

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

várható. Környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

VI. Népegészségügyi szempontból:  

1) Közegészségügyi  szempontból  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása  nem

szükséges.

VII. Kulturális örökség védelmi szempontból:  

1) Kulturális  örökség  védelme  szempontjából  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás

lefolytatása nem szükséges.

VIII. Termőföld-minőség védelmi szempontból:

1) Talajvédelmi  szempontból nem  szükséges  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás

lefolytatása.

IX. A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:  

1) Termőföld mennyiségi szempontból nem szükséges környezeti hatásvizsgálati eljárás

lefolytatása.

X. Az erdő védelme szempontjából:  

1) Az  erdő  védelme  szempontból  nem  szükséges  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás

lefolytatása. 

III.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

1. A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/11705-2/2020.ált számú  szakhatósági  

állásfoglalásában az alábbi előírásokkal járult hozzá:

„A  Zalakerámia  Zrt.  (8946  Tófej,  Rákóczi  út  44.;  a  továbbiakban:  Kérelmező)  tárgyi  ügyben  a

Főosztályhoz benyújtotta a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8100 Várpalota,

Korompay  Lajos  u.  3.;  a  továbbiakban:  Tervező)  által  összeállított,  „ROMHÁNY  III.  –  AGYAG
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TERVEZETT  AGYAGBÁNYA  ELŐZETES  VIZSGÁLATA”  című,  2020.  november  21-i  keltezésű

dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) elfogadásához

vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

1. A tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) végzése során 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 előírásait maradéktalanul be kell tartani.

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

létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni

kell.

4. A  telephelyen  esetlegesen  elfolyó  szennyezőanyagot  haladéktalanul  fel  kell  itatni,

összegyűjteni  és  veszélyes  hulladékként,  arra  alkalmas  gyűjtőedényben  gyűjteni  az

elszállításig.

5. A tevékenység végzése során fellépő rendkívüli események (havária) bekövetkezése esetén

biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.

6. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a

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

rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint havária terv előírásait követve kell

elvégezni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be

kell  jelenteni  a  vízügyi  hatóságnak,  melyben  ismertetni  kell  az  esemény  okát,  a  megtett

intézkedéseket és azok eredményességét.

7. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény felszámolásáról, a terület eredeti

állapotának visszaállításáról Kérelmező köteles gondoskodni.

8. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

előírásait.

9. A tervezett bánya területén a felszíni vizek és a csapadékvíz akadálymentes elvezetéséről és

az  esetlegesen  szennyeződő  csapadékvíz  gyűjtéséről  és  elszállításáról  a  Kérelmezőnek

gondoskodnia kell.

10. A  tervezett  bányatelkek  területén  hulladék,  szennyvíz,  vagy  egyéb  szennyező  anyag

elhelyezése tilos.

11. A  tervezett  bányatelkek  területén  üzemanyagot  tárolni  csak  vízzáró  betonburkolaton,

kármentőtérben elhelyezett tárolótartályban lehet.
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12. A szállítójárműveket az erre engedéllyel (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély)

rendelkező mosókban kell tisztíttatni, gépkocsi mosást a telephelyen - megfelelő berendezés

és  szennyvízkezelés,  valamint  üzemeltetésre  jogosító  engedély  (vízjogi  üzemeltetési

engedély, kibocsátási engedély) hiányában – tilos.

13. A szállítójárművek üzemanyagtöltése a bányatelkek területén nem végezhető. A bányában

üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából

megfelelő  méretű  kármentő  tálcát  kell  alkalmazni.  A  bányatelek  területén  gépjárművek

javítása, karbantartása, mosása nem végezhető.”

2. Romhány Község Önkormányzatának Jegyzője 88-5/2020 számú levelében tájékoztatta

a  Kormányhivatalt  arról,  hogy  a  tervezett  tevékenység  nincs  összhangban  a  

településrendezési  eszközökkel,  a  tervezett  beruházás  viszont  összhangban  van  a  

helyi  környezet-  és  természetvédelemmel  kapcsolatos  önkormányzati  

szabályozásokkal.

IV.

EGYÉB

Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység folytatására 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  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi  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
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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.

I N D O K O L Á S

     

A Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44., KÜJ: 100 170 748, cégjegyzékszám: 20-10-

04-0232; adószám: 10576500-2-20; a továbbiakban: Kérelmező), a Romhány 0170/6, 0170/7, 0174/8,

0174/9a, b, 0174/11a, b, 0174/21 a, b, c, d és 0175 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett „Romhány III.-

agyag” védnevű bányatelekre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt és az eljárás lefolytatására

irányuló kérelmet nyújtott be a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi

Főosztály Környezetvédelmi Osztályához  (a továbbiakban: Kormányhivatal), amely alapján 2020.

november 24. napján közigazgatási hatósági eljárás indult NO/KVO/1515/2020. ügyiratszámon.

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  19.  pont  –  „Egyéb  bányászat

(amennyiben nem tartozik az  1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó

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

környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Kormányhivatal a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm.

rendelet 3. § (3) és (4) bekezdései értelmében – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról

szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  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  Romhány  Község

Önkormányzatának Jegyzője részére.
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A  Kormányhivatal az  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály  Építésügyi  Hatósági  és

Örökségvédelmi Osztály NO/EPFO/870-2/2020 számú feljegyzésére hivatkozva  2020. december 2.

napján, NO/KVO/1515-16/2020. számon hiánypótlásra szólította fel Kérelmezőt. Kérelmezőnek a

kérelem elbírálása érdekében döntés előkészítő örökségvédelmi hatástanulmányt kell benyújtania.

Kérelmező 2020. december 3. napján kérte az eljárás szüneteltetését. Kormányhivatal NO/KVO/

1515-22/2020. számon hozott végzésével 2020. december 8. napjától szüneteltette az eljárást. Az

eljárás  szüneteltetésről szóló  végzést  az  érintett  szakhatóságok,  társhatóságok  megkapták,  ill.

közzétételre került a Kormányhivatal honlapján és hirdetőtábláján.

Kérelmező 2021.  február  3.  napján Kormányhivatal  részére  benyújtotta  a  döntés  előkészítő

örökségvédelmi hatástanulmányt és az eljárás folytatására irányuló kérelmét. Kormányhivatal

NO/KVO/389-2/2021. számon hozott végzésével 2021. február 4. napjától folytatta az eljárást. Az

eljárás  folytatásáról  szóló  végzést  az  érintett  szakhatóságok,  társhatóságok  megkapták,  ill.

közzétételre került a Kormányhivatal honlapján és hirdetőtábláján.

                                                                        

A Kormányhivatal - figyelemmel az Ákr.  55.-56. §-ában foglaltakra - megkereste 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.  § (3)  bekezdése és 5.

mellékletének II./3. pontja alapján az ügyben érintett szakhatóságot.

1. A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/17705-2/2020.ált.  számú  szakhatósági  

állásfoglalásának rendelkező részében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság NO/KVO/1515-6/2020. számú végzésében szakhatósági állásfoglalást kért FKI-

KHO-tól a tárgyi tervezett bányatelekre irányuló előzetes vizsgálati eljárás ügyében. Megkereséséhez

mellékelten csatolta a Dokumentációt.

A Dokumentációt átvizsgálva az alábbi megállapítások teszem:

A tervezett bányatelek adatai:

• A tervezett bányatelek területe: 24 ha 8940,3 m2

• A tervezett bányatelek fedőlapja: 206,25 mBf.

• A tervezett bányatelek alaplapja: 170,00 mBf.

A tervezett bányaterületen talajvízet nem találtak a kutatások során. A területtől 8200 m-re található

Nézsa-3 elnevezésű vízszintfigyelő kútban a vízszint 128 mBf. szinten található.

A tervezett bányatelekkel érintett területrészek:
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Romhány  0170/6,  0170/7,  0174/8,  0174/9a,  0174/9b,  0174/11a,  0174/11b,  0174/21a,  0174/21b,

0174/21c, 0174/21d, 0175 hrsz.

A bányatelek határvonal töréspontjainak koordinátái EOV vetületi rendszerben:

Pontszám Y (m) X (m) Z (mBf)
1. 663378.88 285933.76 175.00
2. 663756.00 285890.00 186.80
3. 663911.00 285782.00 187.80
4. 663841.55 285694.20 192.10
5. 663775.28 285583.70 197.20
6. 663735.82 285469.82 202.50
7. 663725.14 285387.63 211.00
8. 663401.00 285291.00 210.00
9. 663189.97 285284.78 222.00
10. 663182.23 285402.70 220.00
11. 663375.17 285432.55 212.00
12. 663393.80 285434.38 211.50
13. 663399.43 285438.34 211.50
14. 663406.90 285445.47 211.00
15. 663458.00 285476.84 208.00
16. 663475.89 285486.48 207.50
17. 663477.19 285487.63 207.50
18. 663490.33 285527.55 202.50
19. 663490.01 285545.98 200.00
20. 663444.70 285571.52 200.00
21. 663360.86 285760.28 182.50

A  kitermelésre,  feldolgozásra  és  elszállításra  tervezett  haszonanyag  mennyisége  100  000  m3/év

kitermelést  jelent.  A  bányatelek  nagyságát,  a  maximális  éves  kitermelést  és  a  piaci  tényezőket

figyelembe véve a tevékenység tervezett időtartalma 20 év.

A tervezett tevékenység végzéséhez építményekre és fix létesítmények kialakítására nem kerülne sor,

a  szükséges  adminisztrációs  és  szociális  tér  kialakítását  mobil  (konténer)  egységek  telepítésével

biztosítanák.

A Kérelmező a termőtalaj és a fedő meddőkőzet eltávolítása után a haszonanyag fejtését mélyásásos

szerelékű hidraulikus kotróval tervezi.

A bányaművelés és feldolgozás tervezett folyamata:

• letakarítás

• jövesztés

• rakodás

• szállítás

• tájrendezés
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A bányatelek területén vízkivételt nem terveznek. A területen a dolgozók ivóvízellátását palackozott

vízzel  tervezik  megvalósítani.  A  tisztálkodáshoz  szükséges  vizet  vezetékes  vízből  vett  tartályban

tartják a helyszínen, az ebből keletkező szennyvizet ugyancsak tartályban gyűjtik és elszállítják. A

telephelyen  zárt  rendszerű  kémiai  űrszék  kerül  kihelyezésre.  a  képződő  kommunális  szennyvíz

mennyiségét havonta 1-2 m3.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. §

szerint:

6. § (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;

b) megelőzze a környezetszennyezést;

c) kizárja a környezetkárosítást.

(2)  A környezethasználatot  az elővigyázatosság elvének figyelembevételével,  a környezeti  elemek

kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és

az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

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

külön  jogszabályban  meghatározott  tevékenységek  esetén  az  elérhető  legjobb  technikát  kell

alkalmazni.

Továbbá a Kvt. 18. § (5) bekezdése szerint:

(5)  A  környezet  igénybevételét  és  használatát  úgy  kell  megszervezni  és  végezni,  hogy  a  vizek

állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek, így különösen:

a) a felszíni és a felszín alatti vizek állapota ne romoljon,

b) a felszíni és felszín alatti vizek jó állapota a külön jogszabály szerinti környezeti követelmények

teljesítése révén megvalósuljon.

Az  érintett  terület  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem

érint.

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

(4)  bekezdésében  meghatározott  1:100.000  méretarányú  országos  érzékenységi  térkép  alapján

felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület.

A hatósági döntéshozatal a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vizek hasznosítását,

védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló  tevékenységekre  és  létesítményekre  vonatkozó

általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,

és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt.
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Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a

továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.  29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9.

táblázat 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 vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 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. A  Kormányhivatal  a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  1.  §  (6b)  bekezdése  alapján  a  

tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangja megállapítása 

érdekében  NO/KVO/1515-4/2020.  számon  megkereséssel  fordult  Romhány  Község  

Önkormányzatának Jegyzője felé.  Romhány Község Önkormányzatának Jegyzője 88  

5/2021 levelében az alábbi tájékoztatást adta a Kormányhivatal részére

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi

Osztály  NO/KVO/1515-4/2020  számú  ügyiratában  megjelölt  külterületi  földrészletek  bányatelek

megállapítása ügyében, mint területileg illetékes jegyző az alábbiakról tájékoztatom: 

A  tárgyi  ügy  megállapításához  a  11/2002  (XII.27.)  számú Romhány  község  települési  rendezési

tervéről és a helyi építési szabályozás tervéről szóló Képviselő- testületi rendeletének a módosítása

szükséges. 

Előzmények:  A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Bányafelügyeleti Főosztály Bányafelügyeleti Osztály PE/V/3519-9/2020 sz. végzésében megkereste a

Romhányi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét a „Romhány III.-agyag" bányatelek megállapítása céljából. 

A végzés mellékleteként becsatolt dokumentumokban foglaltakat megvizsgálva megállapítottam, hogy

a  tervezett  bányatelek  területe  -  Romhány  külterületen  -  több  magánszemély  tulajdonában  van.

Romhány  Község  Onkormányzatának  Településrendezési  tervében  található  Miskolci

Bányakapitányság szakvéleménye az alábbiakat  tartalmazza:  „A külterületi  szerkezeti  tervtérképen

bányaként vannak jelölve olyan területek is, melyek jelenleg már nem tekinthetők bányának, viszont

korábban bányászati tevékenység folyt rajtuk. Bányának csak a jelenleg is üzemelő, bányatelekkel

lefedett  két  bánya  tekinthető  a  0116  hrsz  ú  területen  található  „Romhány  II.-homokkő"  védnevű
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Romhányi  homokkőbánya,  valamint  a  Felsőpetény  és  Romhány közigazgatási  határán  található  ,

Romhány I.-tűzálló agyag" védnevű Felsőpetényi földalatti és külszíni agyagbánya. 

Mivel a tervezett bánya területe jelenleg mezőgazdasági és erdőgazdasági terület a bányaterületté

nyilvánítása  a  rendezési  terv  és  a  helyi  építési  szabályzat  módosítását  vonja  maga  után.  Az

Önkormányzat a rendezési terv módosítástól nem zárkózik el, de jelenlegi helyzetében a rendezési

terv módosítás költségét vállalni nem tudja. A helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos

önkormányzati  rendelet  szabályozása  erre  a  területre  nem  terjed  ki.  Ennek  a  rendeletnek  a

módosítása is szükséges.”

A  Kormányhivatal  Romhány  Község Önkormányzata Jegyzőjének a  megkeresésre  adott

tájékoztatását döntése kiadásánál figyelembe vette.

*

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.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A  benyújtott  dokumentáció  átvizsgálását  követően  hulladékgazdálkodási  szempontból  az  alábbiak

kerültek megállapításra:

A bánya területén keletkezett hulladékot fajtánként elkülönítve tárolóedényekbe gyűjtik. A kommunális

hulladékokat a hulladékszállító által biztosított  tárolókonténerben tárolják,  melyet  a szállító hetente

egyszer ürít.

Az üzemszerű tevékenység során veszélyes hulladék nem képződik. Olaj vagy üzemanyag elfolyása-

kiömlése esetén a talajra jutott szennyeződést azonnal itatóanyaggal felitatják, a szennyezett talajt

felszedik és a szennyezett  itatóanyagot,  valamint  talajt  zárt  acél-edényzetbe helyezik,  melyet  arra

feljogosított szervezettel szállíttat el a bányavállalkozó.

A bánya működése során a keletkező hulladékok gyűjtéséről folyamatosan gondoskodnak, a bánya

területéről a szomszédos területekre semmilyen talajidegen anyag nem kerülhet ki.
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A  munkavállalók  tisztálkodási  lehetőségét  fürdőkonténerrel  oldják  meg,  a  keletkező  szennyvizet

tartályba gyűjtik, ami szennyvíztelepre kerül elszállításra.

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 tevékenység során esetlegesen keletkező nem bányászati  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.

3. 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  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. Az  esetlegesen  keletkező  nem bányászati  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. 

5. A  tevékenység  során  keletkező  nem  bányászati  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.

6. A tevékenység során esetlegesen keletkező nem bányászati  veszélyes és nem veszélyes

hulladékok  számára  a  vonatkozó  hatályos  jogszabályokban  előírt  követelményeknek

megfelelő  munkahelyi  gyűjtőhelyet,  és/vagy  a  környezetvédelmi  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 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.
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7. A tevékenység során esetlegesen kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a

Ht. 2.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Az anyagot szennyezettség esetén,

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.

8. Feltöltésre,  illetve  visszatöltésre  kizárólag  hulladéknak  nem  minősülő,  a  Ht.  9.  §  (1)

bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló

dokumentummal rendelkező inert anyag, vagy tiszta talaj használható fel.

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

juttatni!

10. A  tevékenység  végzése  során  bekövetkező  rendkívüli  eseményekről,  a  megtett

intézkedésekről és azok eredményéről a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályát értesíteni kell.

Fentiek  alapján  a  létesítmény  megvalósításával  hulladékgazdálkodási  szempontból  jelentős

környezeti  hatás  nem  feltételezhető,  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása  nem

szükséges.

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,  valamint  a

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján tette meg.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

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

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

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

kerül sor.

A  tevékenységből  származó  levegőterhelés  hatásterülete,  az  adott  folyamat  végzésének  helyétől

számított ~ 29 méter. A munkavégzésből származó por kiülepedésének távolsága 24 és 51 méter

között alakul. A hatásterületen belül nincs védendő létesítmény, a szállítási útvonal nem érint lakott

területet.

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

fel a figyelmet:

1. A  munkaterületet  úgy  kell  kialakítani,  működtetni,  fenntartani,  hogy  a  lehető

legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. A tevékenység végzésénél

tilos  a  levegő olyan  mértékű  terhelése,  amely  határérték  feletti  légszennyezettséget

okoz!
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2. Az  anyagnyerő  helyeket,  a  termeléshez,  szállításhoz  használt  gépek  és  berendezések

telephelyeit  a  nyomvonalhoz  minél  közelebb  kell  megválasztani,  a  szállítási  útvonalakat

lehetőleg a lakott területek elkerülésével kell kijelölni és kerülni kell a fölösleges mozgásokat a

környező utakon!

3. A  kivitelezés  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!

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

előírt levegővédelmi követelményeknek!

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

légszennyező anyag kibocsátásokat!

6. A poremisszió csökkentése érdekében a munkaterület és a  belső utak tisztántartását,

szükség esetén locsolását is biztosítani kell.  A locsolás gyakoriságát és a locsolt víz

mennyiségét ellenőrizhető módon üzemnaplóban kell rögzíteni!

7. A  szabadban  végzett  anyagtárolást  úgy  kell  kialakítani,  hogy  abból  a  lehető

legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe! 

8. Rakodás  során  megfelelő  intézkedés  megtételével  gondoskodni  kell  arról,  hogy  a

mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon!

9. A  rendkívüli  légszennyezést  a  környezetvédelmi  hatóságnak  (ügyeleti  telefonszám:

06705045990) a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni

kell a szennyezés elhárításáról.

10. A  rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és

hatósági ellenőrzés során bemutatni.

A Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után  a levegő védelméről

szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A  tevékenységből  származó  környezeti  zajterhelés  vélhető  hatásterülete  358  m.  A  telephelyhez

legközelebb  lévő  védendő  homlokzat  640  méter  távolságban  található.  Zajkibocsátási  határérték

megállapítása nem szükséges.

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

[a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján a zajforrás

területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-

túllépést  okozhat,  a  változás  bekövetkezését  követő  30  napon  belül  a  93/2007.  (XII.  18.)  KvVM

rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a területileg

illetékes hatóságnak.
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A 93/2007.  (XII.18.)  KvVM  rendelet  3.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  zajkibocsátási  határérték

megállapítása  után  minden  olyan,  az  üzemi  zajforrás  területén  bekövetkező  változást,  amely  a

határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti

tartalommal köteles bejelenteni a területileg illetékes hatóságnak.

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

figyelmet:

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

rendelet  11.  §  (5)  bekezdése alapján minden olyan változást,  mely  az üzemi  létesítmény

zajkibocsátásának  változását  eredményezi,  köteles  a  területileg  illetékes  hatóságnak  30

napon belül írásban jelenteni, a változás okainak részletezésével.

2. Amennyiben  a  telephelyen  belül  új  technológia  bevezetésére,  korszerűsítésére,  vagy

berendezések és részegységek cseréjére és felújítására kerül sor, a tevékenységet akusztikai

tervezés  mellett,  a  létesítmény  zajkibocsátásának  csökkentését  eredményező  módon  kell

végezni.

3. A  létesítmény  zajkibocsátását  befolyásoló  felújítás  vagy  korszerűsítés,  üzemi  technológiai

telepítés  befejezését  követen  a  környezeti  zajkibocsátást  műszeres  mérésekkel  kell

ellenőrizni,  a  mérési  eredményeket  tartalmazó  szakvéleményt  a  területileg  illetékes

környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

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

284/2007. (X. 29.) Korm. 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 23. § (2) bekezdés alapján

nyilvántartott ex lege védett természeti területet, illetve nyilvántartott természeti értéket nem érintenek.

A földrészletek  az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett

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

területének, valamint  a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM

rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetének nem részei.  A  tervezett bányatelek D-i

része kis mértékben érinti a Magyarország és egyes kiemelt  térségeinek területrendezési tervéről

szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben lehatárolt Országos Ökológiai Hálózat pufferterület övezetét.

A  beruházással  érintett  területek  természetvédelmi  kezelője  a Bükki  Nemzeti  Park Igazgatóság (a

továbbiakban: Igazgatóság). A Kormányhivatal, hivatkozással az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára – a

védett, illetve európai közösségi jelentőségű állat- és növényfajok előfordulására vonatkozó adataival,
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valamint  kezelői  véleményével  kapcsolatosan –  megkeresést  intézett  az  Igazgatóság  felé.  Az

Igazgatóság 4017/2/2020 sz. számú válaszában tett javaslatait a Kormányhivatal figyelembe vette. 

A telephelyen folytatott tevékenység a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető a fenti

javaslatok betartása  mellett.  A  Kormányhivatal  táj-és  természetvédelmi  javaslatait  a  területen  élő

védett fajok védelme érdekében, az alábbi jogszabályhelyek alapján tette.

A természet védelméről szóló 1996. évi VIII. törvény (továbbiakban: 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. 6. § (2) bekezdése alapján, a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg

kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai

adottságait  és  a  jellegét  meghatározó  természeti  értékek,  természeti  rendszerek  és  az  egyedi

tájértékek fennmaradásáról. 

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei

megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

A  Tvt.  17.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  vadon  élő  szervezetek  élőhelyeinek,  azok  biológiai

sokféleségének  megóvása  érdekében  minden  tevékenységet  a  természeti  értékek  és  területek

kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése 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 tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett végezhető.

2. A  bányatelek  ÉNY-i,  NY-i  részén  jelenleg  található  erdősült,  cserjésedett,  gyepes

területeket – a műszaki, bányászati lehetőségek szerint – a lehető legtovább javasolt

fenntartani. 

3. Amennyiben  a  kialakult  bányafalakban védett  vagy  fokozottan  védett  madarak

megtelepednek, a költőüregeket tartalmazó falaknál a fészkelési időszakban, március

31-szeptember 1. között tilos  a bányászati, vagy bármely olyan tevékenység végzése,

amely a fészkelő madarak költését zavarná, veszélyeztetné vagy megakadályozná.
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4. A  területen  élő  védett  és  fokozottan  védett  madárfajok  védelme  érdekében  fák  és

cserjék kivágása csak fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között

végezhető. A  költési  időszak  alatt  a  Bükki  Nemzeti  Park  Igazgatóság  (a  továbbiakban:

Igazgatóság) szakembereivel történt egyeztetést követően nyílhat lehetőség a fák és cserjék

tervezett kivágására. 

5. Amennyiben szükségessé válik a védett és fokozottan védett, partfalban fészkelő madarak

költőhelyeinek  felszámolása,  akkor  a  termeléssel  nem  érintett  területeken  ennek

kompenzálásra  javasolt kialakítani olyan rézsűszakaszokat (legalább 20 m hosszú és 2 m

magas), ahol a bányában költő védett és fokozottan védett madarak költése biztosítható. A

költésre  alkalmas  falszakaszok  kijelölését  az  Igazgatóság  szakembereivel  a  helyszínen

közösen  kell  kijelölni.  A  kijelölésről  jegyzőkönyvet  kell  felvenni  és  a  természetvédelmi

hatóságnak meg kell küldeni. Mindezt az előző pontban jelzett költési időszakon kívül  lehet

elvégezni.

6. A bányatelek ÉNY-i részén lévő vizes élőhely (kubikgödör) megszüntetést szeptember 15. és

február 28. között lehet végezni, a területen esetlegesen előforduló kifejlett védett kétéltűek

mentésével, áttelepítésével egy időben. A mentési, áttelepítési munkák megtervezésébe, a

kivitelezés felügyeletébe az Igazgatóság szakembereit szükséges bevonni.

7. A bányatelek  ÉNY-i  részén lévő vizes élőhely  (kubikgödör)  pótlására a  bányaterület

műveléssel  vagy  egyéb  használattal  már  nem érintett  alkalmas  részén  javasolt  egy

hasonló vizes élőhely kialakítása, melynek megtervezésébe, a kivitelezés felügyeletébe

az Igazgatóság embereit szükséges bevonni.

8. A bányaművelési területeken a létrejövő mélyedésekben vizes élőhelyek kialakulásának

lehetősége kerülendő. Az esetlegesen mégis kialakuló vizes élőhelyeket, a védett kétéltűek

észlelt  jelenléte esetén, a szaporodási időszakban meg kell  őrizni,  azt veszélyeztetni tilos.

Amennyiben a folytatott tevékenység végzése miatt a jelzett vizes élőhelyek megszüntetése

indokolttá válik, a megszüntetést július 15. és március 15. között lehet végezni, a területen

esetlegesen előforduló  kifejlett  védett  kétéltűek  mentésével,  áttelepítésével  egy  időben.  A

mentési,  áttelepítési  munkák  megtervezésébe,  a  kivitelezés  felügyeletébe  szükséges  az

Igazgatóság bevonása. 

9. A nem kívánt  területre  történő költés elkerülése érdekében a termelés során kialakítandó

munkarézsűk  dőlésszögét  úgy  kell  kiképezni  (pl.:  40°-tól  kisebb),  hogy  azok  a  madarak

számára fészkelésre alkalmatlanok legyenek.

10. Éjszakai  munkavégzés  nem  javasolt. Az  üzemelés,  bányaművelés  során  esetlegesen

szükséges váló megvilágítás tervezésénél a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 35. §

(1) bekezdés d) pontja és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló

253/1997.  (XII.20.)  Korm.  rendelet  54.  §  (2)  bekezdés d)  pontja  előírásait  figyelembe kell

venni.

11. A tájrendezési tevékenységet a bányaművelés alatt folyamatosan kell végezni. A meddő

deponálását rendezetten tájba illően kell végezni.

12. A helyben maradó humuszos feltalajt az egyéb meddőanyagtól elkülönítve kell tárolni, és a

rekultivációra kerülő területek felszínének tápanyagpótlására kell felhasználni.
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13. Növénytelepítés  esetén  a  területen  őshonos,  valamint  a  potenciális  vegetációnak

megfelelő növényekből kell válogatni.

14. A  megbontott  vagy  frissen  rendezett  területeken  és  a  kialakított  depóniák,  meddőhányók

felszínén  az  inváziós  és  allergén  növényfajok  megjelenését,  megtelepedését,  terjedését

lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni. 

15. Az  özönnövények  kaszálását  a  növények  terméseinek  (magjainak)  beérése  előtt,  július,

augusztus  hónapra  időzítetten  szükséges  elvégezni,  a  további  területek  megfertőzésének

elkerülése érdekében. A levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni megfelelő helyszínre

kell szállítani és elhelyezni. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését az elhelyezési

területen is szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).

16. Az  időbeli  korlátozásoktól  eltérni  kizárólag  különösen  indokolt  esetben,  az  Igazgatóság

szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges,

abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérülése nélkül

megvalósítható.

17. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi hatóságnak meg kell

küldeni.

Földtani közeg védelme   szempontból:   

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

Tárgyi terület a Kormányhivatal nyilvántartása alapján kármentesítést nem érint.

A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi  LIII.  törvény.(a továbbiakban: Kt.)  

6. § (1) alapján  a tevékenységet úgy kell végezni, hogy  a legkisebb mértékű környezetterhelést és

igénybevételt  idézzen elő.  A megelőzés érdekében a környezethasználat  során a leghatékonyabb

megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb

technikát kell alkalmazni. 

A Kt. 101 §. (2) alapján a Környezethasználó köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén

minden  lehetséges  intézkedést  megtenni  a  környezetkárosodás  enyhítése,  a  kárelhárítás,  illetve

további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

A tervezett tevékenység nem szerepel a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

szóló  90/2007.  (IV.  26.)  Korm. rendelet  2.  számú melléklet  az  „üzemi terv  készítésére kötelezettek”

felsorolásában,  melynek  értelmében  üzemi  vízminőségi  kárelhárítási  terv  benyújtására  a

Környezethasználó nem kötelezett.

Földtani közeg védelme és kármentesítési    szempontból a tevékenység kapcsán a Kormányhivatal az  

alábbiakra hívja fel a figyelmet:  
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1. A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb

mértékű  környezetterhelést  és  igénybevételt  idézzen  elő.  Megfelelő  biztonsági

intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok

földtani közegbe történő bejutását.

Fentiek  alapján  az  előzetes  vizsgálati  eljáráshoz  kármentesítés  és  földtani  közeg  védelme

szempontjából a Kormányhivatal hozzájárul.

Népegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1515-7/2020. 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

NO/NEF/5192-3/2020. számú levelében megadta tájékoztatását,  melyet  a Kormányhivatal  döntése

kiadásánál figyelembe vett.

A  Népegészségügyi  Főosztály NO/NEF/5192-3/2020. számú  szakvéleményében  az  alábbiakat

állapította meg:

„A  ZALAKERÁMIA  Zrt.  (8946  Tófej,  Rákóczi  út  44.)  megbízásából  a  BIOTIT  Bányászati  és

Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8100 Várpalota, Korompay u. 3.) által készített előzetes vizsgálati

dokumentációt áttekintettük. 

A benyújtott dokumentáció kielégíti a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati

engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.25.)  Korm.  rendelet  4.  számú mellékletének tartalmi

követelményeit. 

A dokumentációban foglaltak alapján a Romhány 0170/6,  017017, 0174/8,  0174/9a,b,  0174/11a,b,

0174/21a,b,c,d  és  0175  hrsz.  alatti  külterületeken  a  „Romhány  lll-agyag"  védnevű  bányatelken

tervezett  tevékenységnek  jelentős  környezeti  hatása  nincs,  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatását

közegészségügyi szempontból nem tartjuk szükségesnek. ”
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Kulturális örökség védelmi szempontból:

A  Kormányhivatal  NO/KVO/1515-10/2020.  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

és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztályától (a továbbiakban:

Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály). 

Az Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály  NO/EPFO/870-2/2020 számú feljegyzésében

hiánypótlás benyújtására hívta fel Kérelmezőt, amire hivatkozva Kérelmező 2020. december 3.

napján  kérte  az  eljárás  szüneteltetését.  A  szükséges  döntés  előkészítő  örökségvédelmi

hatástanulmányt és az eljárás folytatására irányuló kérelmét Kérelmező 2021. február 3. napján

nyújtotta be. 

Az  Építésügyi  Hatósági  és  Örökségvédelmi  Osztály NO/EPFO/221-2/2021 számú

szakvéleményében az alábbiakat állapította meg,  melyet a Kormányhivatal a döntése kialakításánál

figyelembe vett.:

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

védelme jogszabályban rögzített követelményeinek

az alábbi kikötéssel felel meg:

2. A földmunkák megkezdése  előtt a földmunkákkal  érintett  területen  próbafeltárást  kell

végezni. A próbafeltárás javasolt mértéke az érintett terület 10 százaléka: mintegy hatezer

azaz 6000 m2.

3. A régészeti bontómunkák megkezdését a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.

4. A próbafeltárást a beruházó és a gyűjtőterületén érintett  megyei hatókörű városi  múzeum,

azaz a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. tel.:32/520-700)

előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell elvégezni. 

5. A próbafeltárás  eredményét  dokumentálni  kell.  A  feltárást  végző  régésznek a munkálatok

során azonosított régészeti lelőhelyet és a régészeti jelenségek felszíni nyomait dokumentálni

szükséges. A feltárásról készült jelentést a befejezését követő 30 napon belül papír alapon és

elektronikus  adathordozón meg  kell  küldeni  Kormányhivatalnak,  valamint  a  jogszabályban

meghatározott intézményeknek.

6. A  szükséges  további  régészeti  feladatellátást  a  próbafeltárás  eredményének

ismeretében  Kormányhivatal  határozza  meg.  A  próbafeltárás  eredménye  alapján  a
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beruházási  területen  a  földmunkák  megkezdése  előtt  szükségessé  válhat  a  teljes

felületű megelőző feltárás.

Amennyiben a beruházás Kötv. 7. § 20. pontja szerint nagyberuházásnak minősül (ami kétmillió

m3 agyag kitermelése esetén valószínű), akkor

a bányászati engedélyezéshez előzetes régészeti dokumentációt

(továbbiakban: ERD) kell készíteni.

Az ERD-t a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési

Központ  Nonprofit  Zrt.  készíti  el.  Nagyberuházás  esetén  a próbafeltárást  az  ERD  készítésének

keretében kell elvégezni. 

Az ERD-t a bányászati engedélyezéshez Kormányhivatalnak be kell nyújtani.

A szükséges régészeti feladatellátást Kormányhivatal nagyberuházás esetén az ERD alapján

határozza meg.

Kormányhivatal kérelemhez csatolt tervdokumentáció, a benyújtott döntéselőkészítő örökségvédelmi

hatástanulmány  (továbbiakban:  Hatástanulmány),  valamint  a  rendelkezésre  álló  adatok  alapján

megállapította, hogy a 78967 számon nyilvántartott  régészeti lelőhelyet érintik a tervezett munkák,

ezért  előzetes  régészeti  dokumentáció  hiányában,  a  Hatástanulmány  javaslataival  megegyezően

próbafeltárás végzését írta elő.

Kötv.  19.  §  (1)  bekezdése kimondja,  hogy a földmunkával  járó  fejlesztésekkel,  beruházásokkal  –

beleértve  az  ásványi  vagyon  kitermelését  is  –  a  régészeti  lelőhelyeket  kormányrendeletben

meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. Amennyiben ez nem lehetséges, Kötv. 22. § (1)

bekezdése alapján a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén

megelőző régészeti  feltárást  kell  végezni. Kötv.  19.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  régészeti  örökség

elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A próbafeltárást Kötv.

22. § (3) ba) alpontja, a teljes felületű feltárás lehetőségét Kötv. 22. § (3) c-d) pontja indokolja. A

feltárásra jogosult  intézményt  a Kötv.  22.  § (5)  b)  pontja  határozza meg.  A feltárás költségeinek

viseléséről a Kötv. 22. § (3) bekezdése, a készítendő jelentésről és annak megküldéséről a kulturális

örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.)

26.  § (1)-(4) bekezdése rendelkezik.  Az ERD-ről  a Kötv.  23/C szakasza, készítőjéről  Kr.  3.  § (3)

bekezdése, benyújtásáról Kr. 40. § (7) bekezdése rendelkezik.”

Termőföld-minőség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1515-9/2020. 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  és

Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályától (a továbbiakban: Növény- és

Talajvédelmi  Osztály).  A Növény-  és  Talajvédelmi  Osztály  NO/NTO/1028-2/2020 számú levelében

megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.
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A Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/1028-2/2020 számú szakvéleményében az alábbiakat

állapította meg:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi

Osztály  szakkérdés  vizsgálatában  megkereste  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és

Környezetvédelmi  Főosztály  Növény-  és  Talajvédelmi  Osztályát.  Zalakerámia  Zrt.  (8946  Tófej,

Rákóczi út 44.) kérelmezi az eljáró hatóságtól, hogy , Romhány III.-Agyag" tervezett agyagbánya nevű

fejlesztéshez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását. 

A  Biotit  Bányászati  és  Környezetvédelmi  Mérnökiroda  Kft.  (Készült:  2020.11.21.)  által  készített

„Romhány  III.-Agyag  tervezett  agyagbánya  Előzetes  vizsgálata"  című  tervre  vonatkozó

dokumentációt megvizsgáltam és az alábbi megállapítást teszem: 

Az előzetes vizsgálati dokumentációval kapcsolatban - a környező termőföldekre gyakorolt hatások

tekintetében - talajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel. 

Szakvéleményem 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. táblázat

5. pontján alapul.”

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

A Kormányhivatal NO/KVO/1515-8/2020. 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 Főosztályától (a továbbiakban: Földhivatali Főosztály).  A Földhivatali

Főosztály  15206/6/2020.  számú  levelében  megadta  tájékoztatását,  melyet  a  Kormányhivatal  a

döntése kialakításánál figyelembe vett.

A Földhivatali Főosztály 15206/6/2020. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„2020.11.27-én az NMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (3100

Salgótarján, Múzeum Tér 1.) szakkérdés vizsgálatában megkereste az NMKH Földhivatali Főosztály

Földhivatali Osztály 4-et. 

A Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej, Rákóczi út 44.) előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett az NMKH

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál, mivel a cég új gyáregység

építését  tervezi  Romhányban,  amellyel  a  térség  meghatározó  burkolóanyag-gyártójává  válik.  A

beruházás részeként az ehhez szükséges gyártási  alapanyagot is Romhány község közigazgatási

területén kívánják megtermelni, így csökkentve a szállítási költségeket és a környezeti terhelést. A

bányaművelés  megkezdésének  előrelátható  időpontja  2021  második  negyedéve.  A  működés

időtartamát 20 évre tervezik. 
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A tárgyban szereplő ingatlanok a Romhány 017419. 'b', 0174/11 'a', 0174/21 'b'  és 'd'  alrészletek,

valamint a Romhány 0175 hrsz. kivételével a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

hatálya alá tartoznak, mint mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldek. Az ingatlan-nyilvántartás

adatai szerint a Romhány 0170/6, 017017 és 0174/8 hrsz.-ú ingatlanok, továbbá a Romhány 017419

'a',  0174/11 'b'  és 0174/21 'a'  és 'c'  jelű alrészletek művelési ága legelő és szántó, ezért rajtuk a

bányatelek kialakítása csak az NMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. által előzetesen

kiadott más célú hasznosítási engedéllyel kezdhető meg. 

Ezek alapján a tervezett beruházás ellen földvédelmi szempontból kifogást nem emelek, amennyiben

a Zalakerámia Zrt. a fent említett más célú hasznosítási engedélyt előzetesen beszerzi Hivatalunktól. 

A szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat

ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet  28.  §-ának  (1)  bekezdésén,

valamint 5. számú melléklete I. táblázatának 7. pontján alapul.”

Az erdő védelmének szempontjából:

A  Kormányhivatal   NO/KVO/1515-11/2020.  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/4318-2/2020. számon  megadta  tájékoztatását,  melyet  a  Kormányhivatal  a  döntése

kialakításánál figyelembe vett.

Az Erdészeti Osztály HE/EO/4318-2/2020. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi

Osztálya  (3100  Salgótarján,  Múzeum  tér  1.)  a  környezeti  hatásvizsgálati  ésd  az  egységes

környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendeletben

meghatározott  szakkérdés  tekintetében  szakvélemény  megadását  kérte  a  Heves  Megyei

Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályától.

A Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.) részéről benyújtott, a Biotit Bányászati és

Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8100 Várpalota, Korompay Lajos utca 3. fsz. 17. ) által készített

„Romhány  III  -  agyag”  védnevű  bányatelekre  vonatkozó  előzetes  vizsgálati  dokumentációját

megvizsgáltam.

A  314/2005.(XII.  25.)  Korm.  rendelet  12.  számú  melléklet  5.  pontjában  megjelölt  szakkérdés

tekintetében  megállapítottam,  hogy  a  Romhány  0170/6  helyrajzi  számú  ingatlanon  az  Országos

Erdőállomány Adattárban  nyilvántartott  szabadrendelkezésű  erdő  (Romhány  SZE 15)  található,  a

Romhány 0174/11 helyrajzi  számú ingatlan a)  alrészlete  és a Romhány 0174/21 helyrajzi  számú

ingatlan b), d) alrészlete a földhivatali nyilvántartás szerint jelenleg erdő művelési ágban szerepel.
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A  tervezett  bányatelekre  vonatkozóan  kérem  az  erdőről,  az  erdő  védelméről  és  az

erdőgazdálkodásról  szóló  2009.  évi  XXXVII.  törvény  erdőterület  igénybevételére  és  a

fakitermelés szabályaira vonatkozó rendelkezéseinek betartását..

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata nem szükséges.”

*

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

Romhány tekintetében  nincs  összhangban  a létesítés  helye  szerinti településrendezési

eszközökkel, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési,

építési engedély iránti kérelem előterjesztéséig megteremthető.

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 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.

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

hozott.

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

Romhány  Község Önkormányzatának  Jegyzőjének,  aki  köteles  a  határozat  kézhezvételét

követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.
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Romhány Község Önkormányzatának 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.  (Kp.)

rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 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 6/2019. (III.18.) IM rendelet

6.§  (1)  bekezdésén,  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 az Engedélyest.

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 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,
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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, 2021. március 5.

Dr. Szabó Sándor

kormánymegbízott

                                                 nevében és megbízásából:

Dr. Ispán Eszter

főosztályvezető
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A határozatot

Kapják  :  

Címzett neve, levelezési címe Postázás 
módja

1. Zalakerámia Zrt.
10576500

CK.

2. Romhány Község Önkormányzatának Jegyzője
ROMONK

HK.

3.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály
KDVVH + FKI

HK.

4.
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
NMKI

HK.

5.
NMKH Népegészségügyi Főosztály
NMKHNSZSZ

HK.

6.
NMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 
Hatósági és Örökségvédelmi Osztály
STIEPHIV

HK.

7.
Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti 
Osztály
HEVESKH

HK.

8.
NMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Növényvédelmi Osztály
NOBGYNTO

HK.

9.
NMKH Földhivatali Főosztály
NMKORZET5

HK.

10.
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
BNPI

HK.

11. OKIR -

12.

Honlap
https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/agrarugyi-es-
kornyezetvedelmi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/
kornyezetvedelem-hirei-hirdetmenyei/292-romhany-iii-agyag-
tervezett-banyatelek

-

13. KAB Hirdetőtábla -

14. Irattár B.
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	a bányászati engedélyezéshez előzetes régészeti dokumentációt
	(továbbiakban: ERD) kell készíteni.
	Az ERD-t a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. készíti el. Nagyberuházás esetén a próbafeltárást az ERD készítésének keretében kell elvégezni.
	Az ERD-t a bányászati engedélyezéshez Kormányhivatalnak be kell nyújtani.
	A szükséges régészeti feladatellátást Kormányhivatal nagyberuházás esetén az ERD alapján határozza meg.
	Kötv. 19. § (1) bekezdése kimondja, hogy a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal – beleértve az ásványi vagyon kitermelését is – a régészeti lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. Amennyiben ez nem lehetséges, Kötv. 22. § (1) bekezdése alapján a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. Kötv. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A próbafeltárást Kötv. 22. § (3) ba) alpontja, a teljes felületű feltárás lehetőségét Kötv. 22. § (3) c-d) pontja indokolja. A feltárásra jogosult intézményt a Kötv. 22. § (5) b) pontja határozza meg. A feltárás költségeinek viseléséről a Kötv. 22. § (3) bekezdése, a készítendő jelentésről és annak megküldéséről a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 26. § (1)-(4) bekezdése rendelkezik. Az ERD-ről a Kötv. 23/C szakasza, készítőjéről Kr. 3. § (3) bekezdése, benyújtásáról Kr. 40. § (7) bekezdése rendelkezik.”
	Az Erdészeti Osztály HE/EO/4318-2/2020. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:
	„A Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) a környezeti hatásvizsgálati ésd az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott szakkérdés tekintetében szakvélemény megadását kérte a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályától.
	A Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.) részéről benyújtott, a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8100 Várpalota, Korompay Lajos utca 3. fsz. 17. ) által készített „Romhány III - agyag” védnevű bányatelekre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációját megvizsgáltam.
	A 314/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú melléklet 5. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében megállapítottam, hogy a Romhány 0170/6 helyrajzi számú ingatlanon az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott szabadrendelkezésű erdő (Romhány SZE 15) található, a Romhány 0174/11 helyrajzi számú ingatlan a) alrészlete és a Romhány 0174/21 helyrajzi számú ingatlan b), d) alrészlete a földhivatali nyilvántartás szerint jelenleg erdő művelési ágban szerepel.
	A tervezett bányatelekre vonatkozóan kérem az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény erdőterület igénybevételére és a fakitermelés szabályaira vonatkozó rendelkezéseinek betartását..
	Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata nem szükséges.”
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