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A tervezett tev6kenvs6g bemutatdsa:

A tervezett tev6kenys6g a ,,23, szdm0 es 25.
fejleszt6se" tdrgy0 projekt 16szek6nt val6sul
JArdAnh{za, Borsodn6dasd teruletet 6rintci, a
megyehatdrig terjedci fejleszt6senek idcjben es
megval6sit:isa.

MrsKoLCr lAnAsr I{ rvA]ALA

Tdrgy: NIF Zrt.. dltal tervezett, a 25. szdmrj fdrit
megyehatdr-6zd kozotti fejleszt6s6re vonatkoz6
kcirnyezetv6delm i enged6ly

szdmU f6utak Bdtonyterenye _ Ozd kozotti 2x2 sdvos
meg, A beruhdz6s celja a 25, sz6m0 0t 6zd, 4116,
Borsod-Abafj-Zempl6n megye - Heves megye kozotti
terben utemezett erok6szitesser es ki6pitesser tort6nci

HATANOZAT

A Nemzeti Infrastruktf ra Fejreszt6 zrt. (1134 Budapest, V6ci ut 45.)(KUJ:100365768) r6sz6re a Via Futura M6rnoki, Tandcsad6 es szolgdltat6 Kft. (Budapest) dltal2016' decemberi keltez6ssel keszitett kornyezeti hatdstanulmany alapjdn a 2s. sz, fd1t
6zd -megyehatar kozotti szakasz (KTJ : 1 02686224) fejreszt6s6re vonatkoz6an

kcirnyezetv6delmi enged6ly 2032, december 31-ig 6rv6nyes.

foqlaltak alapi6n:

Enqed6lves:

Nemzeti Infrastrukt(ra Fejlesztd Zrt. (1134 Budapest, V6ci rit 4s,)

tl

Az 6zd - Borsodnddasd (megyehat6r) kozott a
hossza: 21 764 m; az Li nvomvonalon kialakitdsra

meglevci 25. sz, fdrit fehjiitdssal 6rintett szakaszdnak
keruilcj nyomvonal hossza: 17 891 m.

Kdrnyezetv zt6ly
3530 Miskolc, Mindszen i (36--46) b,j7_399

E-mail



Szentdornohkos -
Borsqdniidasd

kd z6tti,sze'r:pe ntln

Sze/t
Szentdomonkos - Borsodnddasd kozotti

szerpentin korrekcids nyomvonal

J4rJl4 -- 50+y /b BnlO Borsodnaidasd dtke16si sza Kasz 2xL
0+000 2+722 Bn/! Borsodn6dasd elkerrl16 2X1

Jdrddnhilza - Arld
58+180 - 64+700 J-A/o ldrddnhdza - Arld iitkel6si szakasz 2X.L

0+000 - 7+108 J.AIL Jdrdeinhiiza - Ar16 elkerU16 2xl

6zd
oqr/uu -- I z+o3I ozdl0 0zd dtkel6si szakasz zXX

0+000 - 5+000 OzdlL Ozd elkerLi16 zKt

A 25. sz. f60t fejlesztese tervez6si szakaszok szerint:

A fel0iitdssal 6rintett szakasz

- kezdlszelv6nye:50+86Z km sz.,

v6gszelv6nyei 72+691 km sz,;

- kezd6pontjdnak EOV koordindtdi: y:738309,9529, X:306148,4165:
v6g po ntjAnak EOV koord i n 6td i : y: 744838,59 7 2, X:322905, 034 1 :

Az 0i nvomvonalon tervezett szakasz

kezd6szelv6nye: Sze/1 szakasz 2+ETg km sz, (25.s2. fcj(t: b0+g67 km sz.)
- v6gszelvenye:OZDI'I szakasz4+gS0 km sz. (25.s2,f60t: 68+913);
- kezdcipontjdnak EOV koordin6tdi; y:738309.9b29, X:3061 48,4165:

veg po ntj6nak EOV koord i n dtdi : y :7 42232,2669, X: 32057 6,37 37 :

Helvszinraizi es maoas;s6qi vonalvezet6s:

szentdomonkos - Borspdn6dasd kozotti sze/'1 szerpentines szakasz

A terepviszonyok csak a 60 km/h tervez6si sebess6ghez tarlozo helyszinrajzi 6s magass6gi
param6terek alkalmazds6t teszik lehetcjv6, A tervezett szakasz nyomvonala Borsodnddasd lakott terLllet
hat6ra el6tti egyenes szakaszban 6r v6get,

Borsodnddasd - Bn/O 6s Bn/1 szakasz

Borsodnddasd iitkel6si szakasza a burkolat mege16slt6ssel felrljitdsra kerul, Az dtkel6si szakasz
be6pit6si vonalaihoz igazodva a megl6vc5 zdrt csapad6kcsatorna kib6vit6se, jdrdaszakaszok epit6se 6s
fel(jitdsa tervezett.

A Bn/1 szakasz a telepul6st kett6szel6 H6dos-patak volgyeben vezet gyakorlatilag teljes eg6sz6ben
belteruleten. A nyomvonal tobb lak6ingailan szandl6s6val jdr.



Jdrd6nhdza - Arl6 - J-A/0 es J-AJ1 szakasz

A k6t egybeepult telepules dtkei6si szakasza tobb mint 6 km hosszu,
jdrddk epit6se tervezett a burkolat fel(jitds mellett, Az elkerul6 0t
onkormdnyzati kezel6sbe kerulhet az 0t,
A telepulest elkerulS J-A-1 szakasz nyomvonala a H6dos - patak volgy6ben, nagyr6szt belteruleten
halad' 4116 telepules v6g6ben csatlakozik a nyomvonal azOzdtelepul6st elkerullcj Ozdll szakaszhoz.

Ozd - Ozdlj 6s Ozdll szakasz

Ozd vdros 25' sz' f60ti 6tkel6si szakasza 6zd-H6doscsep6ny atkelesi szakaszdt lesz6mltva megfelelc'
burkolatdllapottal, keresztmetszettel rendelkezik. H6doscsepdnyon jdrda6pltes, vizetvezel6 rendszer
epit6s tervezett a kop6r6teg cse16n kivLil, 6zd v6ros kozpontjdban ke16kpdrsdv kialakitSsdra is van
lehet6s69 a meglevci burkolatsz6less6gen,
Az ozdll szakasz a H6dos - patak volgy6ben eri el a v6rost, A telepulesen belul a zrinyi Mikl6s uton
haladva a Brass6i 0ton keresztul 6ri el a megl6v6 28, sz, f60t nyomvonaldt (6g+gt3 kmsz). Ez a
megoldds jelentdsen leroviditi a jelenleg megl6v6 atkelesi szakasz hossz6t, A tervezetr nyomvonalat
tarlalmazza a vdros szabAlyozAsi terve,

A fejleszter;n6l alkarmazott tervez6si elemek sz6lsci6rt6kei:

Az elkerul6 utakn6l kialakitott csom6pontokba val6 bekot6seknel a megl6vci orszdgos bekotcjutakat a
csom6pontra valo rakotesig ki kell 6piteni, Ezek a K,V,c tervezesi kategori6nak megfelelcj
Keresztmetszettel tervezettek, 50 km/h tervez6si sebess6ggel, mivel a csom6ponti kialakitds miatt a
sebess6g mdr ezen a szakaszon lecsokken

Tervezett csom 6pontok:

itt csapad6kcsatorna, valamint
ki6pit6s6vel teljes eg6sz6ben

Szd,7/2/B

25105, j, rjt Bekolce

2507. j, ok, ut Csp, korszer(sitds



Bo'r'sodnddasd

Bnll

Bn,T/UB
teleprildsi bekot6s (meglev6

nyomvona l)
Oszt,sdvos

Bn,t/2/A 2507, j, ok, Ut korforgalom

Bn,t/3/B
telepUl6si bekotds (meglev6

nyomvona rl
Oszt.sdvos

Jd,[d6nh6za'.Arl6 ' J-Al!

J-A.t/t/B
teleprildsi bekot6s (megl6v6

nyomvona l)
Oszt,srivos

J-A,rl2lB onkormdnyzati Ut Oszt.sdvos

t-A I l"l A 25, SZ, IOUt korforga lo m

J-A.L/4/A 23114,J,bekdt6 rit korforga lom

Ozd ozd/I
oLD.t/2/A Malom utca korforgalom R=14m

ozD,tl3lA ^^^- . A, ,1.lsub,J, uK, ur korforgalom R=18m

A Borsod-Aba0-Zemplen megyei szakaszon 6rintett vizfoly6sok mederkorrekci6t ig6nyl5 szakaszai,

illetve a szuks6ges korrekci6 hossza:

Szd, 1
Szentdomonkos

e lkerri l6

0+450 Bokor-pata k

1+000 God-6r felha gyott mede rsza k. 164

1+500 God-6r t70

Sze, 1

qTcrncntin

(Borsodnddasd)
5+485 H6dos-pata k 140

B n.1
Borsodniidasd

elke rLil6

0+309

H6dos-pata k

2L4

L+298 130

t+664 302

1 | 144ZAL'L .I.JU

J-A,1

J i5 rdd n hdza-Arld

e lke ru 16

0+104

Hddos-pata k

r-t3

2+557 909

3+367 Gyepes-pata k

4+917 Sze ntgyorgyi-pata k 100

5+808

H6dos-pata k

20r

6+989 tt2

Ozd,1
6zd elkertil6

1+295 G u bo n na -vo lgyi-vlzfolyds

1+8 L3 Ba k-vo lgyi-vizfo lyds

4+026, H 6dos-pata k



Telephelyek, ldeiglenes kevercjk, dep6nidk letrehoz6sa
Esetleges 16g6szeti munkdratok, 1696szeti szakferugyeret biztositdsa
KozmLikivdltdsok I

Foldmunk6k, tereprendez6s, 0talapok epltese
U1 tit es kapcsolodo mLjtdrrgyak epitese
Hid6pitesi munkdlatox
Magasepltesi munkdk
Vizelvezetci, vlztelen itci rendszer 6pit6se, fel0jitdsa es m ukodese
Kozlekedesi csomopontok, mUtdrgyak epit6se
Nov6nyek telepltese
Kornyezetv6delmi letesitm6nyek epit6se

- Karbantartdsi munk6k (padkarendez6s, k6ty0zds)
" T6lisikossdgmenteslt6s
- Kapcsol6d6 l6tesitmenyek mrjkodtet6se

L utem (Azonnal inditand6)
- szell szakasz (Szentdomonkos - Borsodnddasd kozotti szerpentin - 2x1+1

titpdtya),

- Bn/0 szakasz (Borsodn6dasd dtkeres -2x1 s6v, megrev6 iltpdrya),
- J-A/1 szakasz (Jardanh(tza - 4116 tehermentesitci -2xi sav,0j [tpdlya),
- ozdll szakasz (Ozd tehermentesitci - 2x1 s6v, megrevci es rrj 0tpdrya),

ll. utem (Rovid tdvon meqval6sitand6)

sdv, megl6v6 es ij

A tervezett nyomvonal szinte telies hosszban kulteruleten, jelenleg mLiveles alatt 6l16 teruleteken vezet
keresztul, mlg a telepul6seken keresztul halad6 nyomvonal szakaszok belteruleti, jellemzcien beepitelen
ingatlanokat 6rintenek,

Az 6pit6s sor6n technol6giai szennyviz nem keletkezik.
Az epit6si munk6latok ideje alatt a felszin alatti viz szennyez6d6se a hav6ria esem6nyek kivetelevel nem
val6szlnris lthet6,



Uzemel6s sor6n a talajt es a felszln alatti vizet els6sorban a l6gszennyezo anyagok bemosodds6bol

6rheti szennyezes. A szennyezes nagysdga els6sorban a havdri6k, uzemanyagszdllit6 kamionok,

tehergepkocsik baleset6vel kapcsolatban lehet szSmottevcj.

Az uzemeltet6s sor6n a t6li sikossdgmentesltes szint6n szennyezheti besziv6rgds 0tjdn

a talajt, illetve a felszln alatti vizeket, azonban ennek kedvezcjtlen hat6sa csak rovid ideig es kis

m6rt6kben ervenyesiilhet a befogad6kban a h6olvaddskor keletkez6 viz higit6 hatdrsa miatt.

hi
Az 6pltesifdzisban azialAbbi forrdsok eredmenyeznek kornyezeti zajszennyez6st:

- Epitesi technol69ia

- Munkagepek

- Rakod6si mtivelet

- Sz6llftdsiforgalom

Zajterhel6s az 6pit6, sz6llito, rakod6g6pek mozgdrs6b6l ered. A munkagepek zaja csak az 0thoz kozeli

6puletekn6l okozhat hatdrert6k tfrll6p6st, ideiglenes jelleggel, Az anyagsz6llitds dltaldban a megl6vci

0tp6ly6n fog tortenni.

Az epites alatti zajterhel6s hatdr6rt6k teljesules6nek tdrvols6ga 225 m'

Rezg6sterhel6s vonatkozds6ban a dokument6cio alapj6n az titepitesi sz6llit6sokb6l, illetve a

vibrohenger mrjkod6se soren keletkezik az 0t 30 m-es kornyezet6ben 6rz6kelhetc5 rezg6s,

Az uzemel6skor a dol<ument6ci6 meg6llapit6sai szerint a tervezett utakhoz, elkerulcj 0tszakaszokhoz

legkozelebb fekvcl zajtol vedendcj epiiletekn6l a v6rhat6 zajterhel6s minden esetben kisebb a

megengedett hat6rert6kn6l.

Leveq6:

A beruh6z6s idcjszak6ban az epit6si munkdk, az izemel6s idciszakdban a koz0ti forgalom okoz

l6gszennyez6st,

Az 0t6pit6s sor6n az alAbbi munkafdzisok, mUveletek okoznak leveg6szennyezest: foldmunkdk,

munkag6pek uzemel6se, 0tburkolat k6szit6s, hideplt6s, rakoddsi mUveletek, szdllitdsiforgalom,

Az epft6s sordn a legkritikusabb l6gszennyezci hatds a por, mely elscisorban a foldmunkdk sorAn

keletkezik, A munkag6pek 6s neh6z teherg6pjdrmtjvek emisszi6ib6l CO, NOz, NO*, PM1s, SO2, korom,

sz6nhidrogenek kerulnek a levegcibe. Az 0tburkol6s sor6n k6tr6nyg6z, a burkolati jelek fest6s6n6l

oldoszer g6zok, szaganyagok jutnak a leveg6be.

Kozvetlen hatdsterulet az 6pitkez6s sor6n kozvetlenul ig6nybevett terulei, 6s a tervezett 0t nyomvJnata

melletti terulet. Az Ut6pit6s legszennyez6ssel (elsc5sorban porszennyez6ssel) terhelt teruletei elscjsorban

az 6pitesi 6s felvonulSsi teruletek, 6s ezek kozvetlen, kb, 20-50 m-es kornyezete.

Az uzemel6s idej6n a kozlekedesi eredetrj leveg6szennyez6st els6sorban a gepj6rmtlvek

osszkibocsdt6sa (CO, NO2, NOy, PMro) es a terjedesi viszonyok hatdrozz6k meg.



A dokumentdci6 alapj6n a kozleked6sbol szArmazo dtlagos napi forgalomra sz6mitott leveg6mincisegi
6rt6kek egyik komponensn6l sem 6rik el - m6g 10 m6tern6l sem - az eg6szs6gugyi hat6r6rt6keket a
tdvlati dllapotban,

A l6gszennyezcjk kisz6mitott immisszios erteke a vizsg6lt nyomvonalszakaszokment6n v6rhat6an m69 a
megl6vcl alap levegciterhelts6ggel egyutt sem haladja meg a megengedett hat6r6rteket,

Hullad6k:

A 25' szdm0 fci0t fejleszt6se sordn az alAbbi hulladekok keletkez6se vdrrhat6: beton; bitumen; kitermelt
talaj; aslalt tormel6k; vegyes epit6si 6s bontdsi hulladek; fest6kek, kommundlis hulladek.

Veszelyes hulladekok: olaj- 6s olajos hullad6kok, j6rmrivek karbantart6sdbol sz6rmaz6 hullad6kok,
tomitcj- es szigetelcianyag hullad6kok; lakkok es egyeb bevon6, korr6zi6v6d6 anyagok hulladekai;
vesz6lyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sz[ir6anyagok, ragasztok hullad6kai,

Az titszakasz uzemeltet6se sordn hullad6kok keletkeznek a takaritds, zoldterulet gondoz6sa,
karbantartiis es javitds, illetve esefleges havdria sordn,
Az 6pit6s alatt a hullad6kok gytijtes6r6l, megfelelci tdrolSsdr6l, hasznositdsra, 6rtalmaflanit6sra torten6
dtaddsdr6l a kivitelezcj gondoskodik,

trtovilaoi

n t.rrr*eri teruletek orsz6gos jelentcisegri v6dett term6szeti terutetet nem 6rintenek.
J{rdfnhaza hatdrdban a 25. szAm i f60t 0j nyomvonala (0+500 - 1+000 szelv6nyek kozott) metszi a
27512004' (X. 8.) Korm. rendeletben kihirdetett es a 1412010, (V. 11.) KvVM rendetet meilekleteiben
kozz6tett Natura 2000 halozathoz tartozo HlJBN20075 nyilv6ntartdsi sz6m0 , lzra=vaqy 6s Artoiio
elnevez6sfi kiemelt jelent6s6gtl term6szetmeg6rz6si teruletet. Az 0j nyomvonal 6ltal igenybevett teri.jlet a
regi vas0ti nyomvonalon halad6 jelenlegi ker6kp6r0t nyomvonal, melynek kornyezet6ben a Natura 2000
jeloles alapjdul szolgAl6 elclhelyek, fajok nem fordulnak elcj. ,, 1 n ,

lV. Elciir6sok:

A.

a) atAskcirben:

Az 6pites idei6re:

1' Azokon a megkozelft6 0th6lozati elemeken, ahol az eplt6si, szdllitds alatti dllapotban vdrhatoan
hatdrertek feletti zajterhel6s noveked6s vdrhat6, zajmonitoring vizs96latokat kell v6gezni.

Zaim6r6si helvqk:

1, m6resi pont:Arl6, Ady Endre u, ,lSZ. - J-A/0 es J-fu,1 szakaszok
2. m6r6si pont: Borsodnddasd, Kossuth Lajos u.82, - Bn/0 es Bn/.I szakaszok
3, mer6si pont: Ozd, Zrinyi Miktos 0t - Ozdl1 szakasz



Tovdbbd az organizAci6s tervek ismeret6ben az epit6s szdllltdsi 0tvonalak ment6n, ig6nybevetel

eset6n,

A kozlekedesi zaj m6r6s6t, a vizsgdrlatot a mert6kado zajterheles meghatdrozdrs6t ,,A kornyezeti

zalvizsg|lata 6s 6rt6kel6se" c. MSZ 18150/1-98, sz, szabv6ny, 9312007 (Xll, 18.) KvVM rendelet

el6irdsai-,6s a helyi adottsdgok, forgalmi viszonyok figyelembevetel6vel kell v6gezni.

Hatdr6rt6knek val6 megfelelcis6g vizsgSlat6t a 2712008. (Xll. 03.) KvVM - EUM rendelet 3. sz"

mell6klete szerint kell v6gezni,

Merend6 ert6kekl Mert6kad6 egyen6rt6k( A-hangnyom6sszint. Hatd16rteke nappalra 60 dB

Minden esetben szuks6ges a forgalmi adatok rogzft6se is'

I4plegekfdgje: Alap6llapot meres: epites megkezd6se el6tt

Epit6s alatt: a legnagyobb sz6llitdsi kapacit6si munkafolyamat alatt.

A m6r6si eredm6nyekrcjl k6szult jegyz6konyvet, a m6r6st kovet6 30 napon belul be kell ny0jtani a

kornyezetv6del m i hatos6ghoz.

2. Az r6szletes kornYezetvedelmi

tervet kell k6sziteni, amelyben a v6gleges zajforrdsokkal illetve p6lyaadatokkal egyuttesen be kell

mutatni a tapasztalt zajterhelesi elt616seket, A kornyezetv6delmi tervet az epftesi enged6lyez6si

eljdrds indul6sakor a kornyezetv6delmi hatosSghoz is be kell ny(jtani.

Az 6pit6s idej6re a nyomvonalt6l m6rt 225 m6ler t6volsdgon beluli sdvban taldlhat6 v6dendo

funkci6j0 epuletekre vonatkoz6 zajkibocsSt6si hat6rertek tilllep6s kerelmg! kell benyiljtani a

teruletileg illet6kes kornyezetvedelmi hat6sAghoz (Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Korm6nyhivatal

MiskolciJdr6si Hivatala Kornyezetvedelmi 6s Term6szetv6delmi Fcloszt6lya),

4. BelterUleten halado nvomvonalszakaszokon SMA B 45/80-60 aszfalt kop6reteget vagy ezzel

7,

egyen6rt6krl kop6reteget kell alkalmazni,

Az epitesi 6s a kapcsol6do sz6llit6si munk6latokat csak megfelel6 mriszaki 6llapotti,

csopog6smentes gepekkel, berendez6sekkel lehet v6gezni, A munkateruleten csak a gepek kisebb,

vfratlan meghib6sodAsbol ad6do javitdsi munkdit lehet elvegezni a szuks6ges v6delmi eszkozok (pl,

olajfelfog6 tdlcdk) alkalmazdsa mellett,

Az epit6shez szuks69es anyagok sz6llitdsdt 0gy kell v6gezni, hogy a kozutakon a sz6llItmdny ne

okozzon hatdr6rtek feletti sz6llo por terhel6st, szuks6g eset6n gondoskodni kell a szdllitm6ny

takar6sd16l.

A depon6lt foldanyagot 0jrafelhaszn6l6sig kiporz6s elleni v6delem 6rdek6ben rendszeres

id6kozokben locsolni szukseges.

A szAllitdst vegz6j6rmUvek okozta s6rfelhord6s folyamatos takaritdsd16l gondoskodni kell, a kes6bbi

diff0z porterhel6s kialakulds6nak csokkentese 6rdekeben,

Az epltesi es sz6llit6si munkdkat csak megfelel6 mrjszaki 5llapot0 a kornyezetv6delmi elcjirdsokat

kiel6git6 gepekkel lehet vegezni. Lehet6seg szerint korszert-j, kis l6gszennyez6anyag-kibocsdt6stjt

munkagepeket szuks6ges alkalmazni.

10, A keletkez6 hulladek anyagok nyilt t6ren vagy hagyom6nyos tuzel6berendez6sben torten6 el6get6se

tilos,

1'1. A tev6kenyseg vegzesenel tilos a leveg6 olyan m6rt6krj terhel6se, amely l6gszennyezetts6get okoz.

5
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12. Az 6pltest vegz6 gepek 6s berendez6sek telephelyeit a nyomvonalhoz minel kozelebb kell kijelolni,

0gy, hogy lehet6leg (ahol megoldhat6) lakott teruletekt6l tdvol legyenek es a kornyezcj 0thdlozat ne

legyen terhelve felesleges mozgdsokkar.

13. Az esetlegesen kialakitand6 anyagnyero- es deponia helyeket is a nyomvonalhoz kozel keli kijelolni,

a lakott teruletektcjl min6i t6volabb. A szdllft6si utvonalakat is 0gy kell megv6lasztani, hogy a lakott

teruleteket - ahol ez megoldhat6 - kerulje, illetve min6l kevesbe terhelje, Ahol megoldhat6, ott a

nyomvonalon tort6ncj sz6llitds javasolt.

14, A meg6pltett szakaszokndl a r6zsriket - a kiporzds csokkent6se celj6b6l - c6lszerU minel hamarabb

ftrvesiteni, es nov6nytelepltest v6gezni,
'15, A fejleszt6s letesitmenyeit 0gy kell megtervezni - megfelel6 mriszaki vedelemmel -, hogy azok

kivitelez6se 6s uzemeltet6se sor6n a foldtani kozegbe szennyez6 anyag ne kerilljon,
16. Az 6pit6s sor6n a kornyezetben csak a szukseges m6rtektl beavatkoz6s v6gezhet6, a foldtani

kozegbe szennyez6anyag nem kerulhet"
'17. A munkateruletrcil valo levonul6s utdn a beavatkozdssal kozvetlentrl es kozvetetten 6rintett

teruleteket helyre kell 6llftani,

18. Havdrids jellegrl esem6nyeknel (pl. munkag6pek, teherg6pjdrm(vek meghibdsod6sa, uzemanyag

szennyez6s stb.) a kornyezetterhel6s megakaddlyozAsa erdek6ben haladektalanul meg kell kezdeni

a hibaelh6rit6st, szuks69 eset6n el kell v6gezni a szennyezo anyag felt616sdt, a szennyezett talaj

eltdvol ltds6t es cser6jet,

19, A kivitelez6si munkdrk sordn keletkez6 hullad6kok - amelyek koret a 7212013" (Vlll, 27,)VM rendelet

2, szdm! mell6klete hatArozza meg gyrijtesercil, szdllltdsdrol kezel6se16l (hasznosltds,

6rtalmatlanlt6s) a 4512004. (Vll. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet, illetve az egy6b vonatkozo

hatdlyos jogszab6lyok elcjir6sai szerint gondoskodni kell.

20, Vesz6lyes hulladekok eset6ben a vesz6lyes hullad6kokkal kapcsolatos egyes tevekenysegek

r6szletes szabdlyairol szolo 22512015, (Vlll. 7,) Korm. rendelet elcjir6sai azirAnyadok.
21, Amennyiben az 6pitesi munk6latok sor5n a keletkez6 hullad6kok valamely komponens6nek

mennyis6ge el6rte a 4512004. (Vll. 26,) BM-KvVM egyuttes rendelet 1. sz6m0 mell6kleteben

meghatdrozott kuszob6rt6ket, 0gy a t6nylegesen keletkezett hulladekokrol

a 19112009, (lX. 15,) Korm. rendelet szerint elk6szitett bont6si hulladek nyilv6ntart6 lapot es

hullad6kot kezel6 szervezet 6tveteli igazol6s6t (szdllit6lev6l, SZ lup, sz6mla, stb,.) a

kornyezetv6delmi hatos69nak meg kell kuldeni,

22. A veszllyes 6s nem vesz6lyes hulladekok kezel6sre val6 6taddsa eset6n meg kell gy6zddni az

6tvev6 kezel6sre vonatkoz6 dtveteli jogosults69d16l.

23. Tilos a vesz6lyes hullad6kot a telepul6si vagy az egyeb nem vesz6lyes hulladekok koze juttatni,

24. A keletkezd vesz5lyes 6s nem vesz6lyes hullad6kokkal kapcsolatos nyilv6ntart6si es bejelent6si

kotelezetis6geknek a hulladekkal kapcsolatos nyilvdntart6si 6s adatszolg6ltatdsi kotelezettsegekr6l

sz6l6 309/2014, (Xll. 11.) Korm. rendelet szerint kell eleget tenni,

25, Amennyiben a kivitelezes sor6n olyan esem6ny tort6nik, amely a foldtani kozeget vesz6lyezteti, arrol

6s az elh6ritdsa erdekeben tett intezked6sr6l a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormdnyhivatal

Miskolci Jdrdsi Hivatala Kornyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi F5oszt6lyht azonnal t6jekoztatni

kell,

26, A Natura 2000 teruleten, valamint az orszAgos okol6giai halozat terulet6n a beruhAzAs 6s a

kivitelez6si munkdlatok teruletigenyet a mriszakilag indokolhat6 legkisebb termert6kre kell
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csokkenteni. Felvonul6si utakat, depokat, lerakatokat ezeken a teruleteken belul nem lehet

kialakitani. A kozlekedest, munkagepek mozgdsAl ahasznAlatban l6v6 0tra, fold0tra kell korldtozni'

Amennyiben a kozlekedes, munkag6pek mozg6sa haszndlt 0ton kivuli teruleten is szuks6ges, azt

egy nyomra kell korldtozni. A munkav6gz6s megkezd6se el6tt a Natura 2000 terulet, valamint az

orszdgos okol69iai hAlozal terulet kozvetlen kozel6ben a kozleked6si, sz6llitdsi, mozgdrsi

irtvonalakat, dep6k, lerakatok helyeit a Bukki Nemzeti Park lgazgat6sdg szakembereivel a

helyszlnen el6zetesen egyeztetni szukseges'

27. A nyomvonal t6rs696ben Natura 2000 teruleten 6s az okol6giai hdlozat terUleten, illetve egyeb,

term6szetszerU SllapotI teruleteken es el6vizek 50 m-es korzeteben uzemanyagtoltesre nem

kerulhet sor.

28, Fek 6s cserj6k kiv6g6sdt, gyephAntdst f6szkel6si es veget6ci6s id6n klvul, augusztus 15. 6s

miircius 15, kozott, Natura 2000 teruleten term6szetvedelmi enged6ly birtok6ban lehet v6gezni.

Veget6ci6s id6szakban sziiksegess6 vAl6 nov6nyzetirt6st a Bukki Nemzeti Park lgazgatos6g

szakembereivel a helyszlnen elcjzetesen egyeztetni kell,

2g. Vidolvitsok keresztezesenel a munkdlatokat a mUszaki 6s technol6giai lehet6s6gek szerint a

leggyorsabban kell elvegezni.

30. Az eseleges vlzterel6sn6l a viz n6lkul maradt szakaszokrol szukseg szerint a vedett 6llatokat

hasonlo el6helyre dtsz6llit6ssal menteni kell, kiilonos tekintettel a ket6ltriekre, A ment6si munkdkat

el6zetesen a helyszinen egyeztetni kell a Bukki Nemzeti Park lgazgat6s6g szakembereivel.

3,1, A vizfoly6sokban el6 vedett halak 6s ket6ltUek meg6vdsa erdek6ben a meder vlzzel borltott r6szen

(kisvizimedr6ben)a munk6latok csak j0lius 15, es oktober 30, kozott v6gezhetc5k,

32. A viztoly6sok medrenek rendezdsekor, hidl6bazatok kialakit6sakor a vlzfoly6sok hosszi16ny0

okol6giai 5tj6rhat6s6g6t a vfzben elcj v6dett halak szdmdra biztositani kell,

33. A fokozottan vedett vidra erdekeben a hidak lAbazatAt 6s a mederdtvezet6st Igy kell kialakitani,

hogy azok a vidra mozgAsdrt lehet6v6 tegy6k.

34. A k6t6ltUek vedelme erdekeben k6teltridtjdr6kat kell l6tesiteni. A kialakitand6 k6t6ltUAtjd16kndl

mindk6t oldalon megfelel6 hossz0s6gri 6s meretezes[i terel6k kiep[t6se is szuks6ges.

A bekadtj616kat, amennyiben mrjszakilag lehetseges, vil69it6aknaval kell elldtni a ket6!ttjek

mozgdsdnak elcisegitese 6rdekeben,

35, A kialakitand6 k6teltU6tjar6k alj6t folddel vagy homokkal kell boritani 6s gondoskodni kell arr6l, hogy

azAtj|rok alj6n a viz ne tudjon osszegytllni,

36, A kidsott munkagodroket, munka6rkokat a mUszaki es technologiai lehet6s6gek szerint a

leggyorsabban vissza kell temetni. A hosszabb ideig felugyelet n6lkul nyitva marad6 munkagodroket,

munka6rkokat megfelel<5 modon kell lefedni, hogy azokba dllat ne eshessen bele'

37, A munkagodrokbe, munkadrkokba betelepult vagy beleesett vedett hul16ket, k6telttjeket,

kiseml6soket naponta 6s a betemet6s elcjtt ki kell menteni 6s megfelel6 el6helyen szabadon kell

engedni,

38. A munk6latokkal 6rintett teruletet a munka befejez6se utdrn helyre kell 6llitani,

39. A bolygatott felszineken az inv6zi6s 6s allerg6n novenyfajok megjeleneset, megtelepedes6t,

terjedes6t szuks6g eset6n kasz6l6ssal meg kell akad6lyoznr.

40. Azozonnov6nyek kaszdl6sdt a novenyek termeseinek (magjainak) beer6se el6tt, j0lius, augusztus

h6napban szukseges elv6gezni, tovdbbi teruletek megfertc5zes6nek elkerul6se erdekeben'
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41. Szentdomonkos - Borsodnddasd kozott (2+S7g - 3+000 km szelv6ny kozott) Borsodn6dasd
kornyezet6ben az okologiai folyos6hoz 6s magterulethez tartozo teruleteken az el6fordul6 v6dett
nov6nyek megovAsa 6rdek6ben a beruhdzds 6s a kivitelezesi munk6latok teruletigenyet a
mtiszakilag indokolhat6 legkisebb t6rmert6kre kell csokkenteni, A kozleked6st, munkag6pek
mozgdsdt a haszndlatban lev6 utra, fold0tra kell korl6tozni, Amennyiben a kozlekedes, munkagepek
mozgdsa haszndlt 0ton kivullteruleten is sziiks6ges, azt egy nyomra kell korldtozni, A munkavegzes
megkezdese el6tt a kozleked6si, szdllltdsi, mozgdsi ritvonalakat, dep6k, lerakatok helyeit
a Bukki Nemzeti Park lgazgat6sdg szakembereivel a helyszinen elcizetesen egyeztetniszuks6ges,

42. Szentdomonkos - Borsodnddasd kozott, az 5+500 km szelv6ny kornyezet6ben, a Hodos-patak
keresztez6senel 6s a vidolyas ment6n torekedni kell v6dett noveny elcihelyeinek elkerul6sere, vagy
a mLjszakilag indokolt legkisebb termert6kU 6rint6s6re.

43. Szentdomonkos - Borsodniidasd kozott az 5+7OO km szelveny kornyezet6ben az 0tt6l keletre es a
Borsodnddasd elkerul6 0+250 km szelv6ny kornyezet6ben a Hodos-patak keresztez6s6n6l a v6dett
nov6nyek meg6v6sa 6rdek6ben torekedni kell v6dett novenyek 6lcihelyeinek elkerul6s6re, vagy a
m riszakilag indokolt legkisebb termertekrj 6rintes6re,

44, JArdanhdzdt elkerul6 0tszakasz 0+000 - 0+500 km szelvenyeben (a H6dos-patak keresztez6sen6l a
patak 6s a jelenlegi 25. szAml fc50t kozott) torekedni kell v6dett nov6nyek 6s a nagy tgzlepke
(Lycaena dispar) elclhelyeinek elkerul6s6re, vagy a mriszakilag indokolt legkisebb termertekLj
erint6s6re,

45. Arlot elkerulci iltszakasz 7+000 km szelv6ny kornyezet6ben (a Hodos-patak keresztez6s6n6l) a
vedett nov6nyek megov6sa 6rdek6ben torekedni kell vedett nov6nyek 6l6helyeinek elkerul6s6re,
vagy a mLlszakilag indokolt legkisebb termert6k[i 6rint6sere,

46. Amennyiben a beavatkozdsok v6dett nov6nyek egyedeit is 6rintik, a nov6nyek megfelel6 6lcihelyre
tort6n6 dttelepitesercSl gondoskodni kell. Az dttelepites m6djdt 6s helyszineit a Bukki Nemzeti park

lgazgat6sdg szakembereivel a helyszinen el6zetesen egyeztetni kell,
47, Szentdomonkos - Borsodnddasd kozott az 5+100 km szelv6ny kornyezet6ben a fokozottan v6deit

mad6r feszkel6helyenek kozeleben a munkdlatokat feszkel6si idcjszakon (augusztus '1S, 6s
6prilis 15,) kivrllre kell utemezni.

48, Arl6t elkerul6 utszakasz 7+000 km szelv6ny K-i oldaldn a v6dett maddr f6szkelclhely6nek kozel6ben
a munkdlatokatf6szkelesi idcjszakon (augusztus 15, es m6rcius'1.)kivulre kell utemezni,

49, 4116 - 6zd kozott az '1 +000 es 1+800 km szelv6ny kornyezeteben a v6dett k6teltrjek szaporod6helye
kozel6ben a munkdlatokat a szaporod6si idcjszakon kivulre (augusztus 1S. - mdrcius 1b,) kell
utemezni.

50. 4116 - 6zd kozott az 1+000 es 1+800 km szelveny kornyezet6ben a v6dett 6s fokozottan v6dett
madarak f6szkelclhelyenek kozeleben a munkdlatokat a feszkel6si idcjszakon kivulre (augusztus 1S.

- dprilis 15.) kell utemezni.

51, Szentdomonkos - Borsodnddasd kozott az 5+500 km szelv6ny kornyezet6ben az 0tt6l nyugatra
tal6lhat6 a borsodniidasdi Hddos-patakildpr6tex lege vedett kip melletti szakaszon, a l6p meg6v6sa
erdek6ben, torekedni kell a ldpterulet elkerul6s6re, vagy a mLjszakilag indokolt legkisebb termertekrj
6rint6s6re, az 0tsz6lesitest lehetcjs6g szerint a keleti oldalon kell megoldani.

52, Amennyiben forgalombiztonsdgi vagy mUszaki szempontbol lehets6ges, az utak
nyomvonalvezet6senek megv6ltozdsa miatt felhagyott 0tszakaszok term6szeti dllapotdt javasolt a

kornyezetnek megfelelc5en visszadllitani, kiemelten az orszagos okol6giai halozat teruleten,



12

53. Az idcjbeli korlStozdsoktol elt6rni kizAr6lag kulonosen indokolt esetben, a Bukki Nemzeti Park

lgazgat6s6g szakembereivel a helyszinen tortent el6zetes egyeztet6s eredm6nyet6l fUggclen

leSets6ges, abban az esetben, ha a tev6kenys6g, beavatkoz6s term6szetv6delmi erdekek s6rul6se

n6lkiil megval6slthato.

54. Az egyeztet6sekr6l jegyzokonyvet kell felvenni 6s a Borsod-Aba0j-Zempl6n Megyei Kormdnyhivatal

Miskolci J6r6si Hivatala Kornyezetvedelmi 6s Term6szetvedelmi F6oszt6lynak (term6szetvedelmi

hat6s6gnak) meg kell kuldeni.

55, A beruhdzds sor6n tervezett novenyteleplt6s sor6n csak cjshonos fajok egyedei haszndlhat6k'

Az iizemel6s idei6re:

1, A tervezett 0tkiepites uzemeltet6se sordn zajvedelmi szempontbol az alAbbi krit6riumok

megtartdsa sztjkseges a zajv6delmi hatiirert6kek folyamatos teljesul6sehez:

- az ut koporeteg6nek folyam atos 6l lagmeg6v6sa,

- a gepjdrmtlvek el6lrt (tervezesi) sebess69enek betartatdsa'

2. A kornyezet dllapotdnak rogzltesere 6s folyamatos figyelemmel klseres6re az al6bbi helyeken

monitoring pontot kell fel6llitani:

Zaim6resi helvek:

1. meresi pont: A116, Ady Endre u, 157, -J-fuO 6s J-AJl szakaszok

2, m6resi pont: Borsodnddasd, Kossuth Lajos u,82. - Bn/0 6s Bn/'1 szakaszok

3. m6resi pont: 6zd, Zrinyi Mikl6s 0l-Ozdll szakasz

A kozlekedesi zaj m6res6t, a vizsg5latot a m6rt6kad6 zajterhel6s meghatArozAs(tI,,A kornyezeti

=ai,izoaatara 6s 6rt6kel6se,,c, MSZ 18150/1-98, sz. szabv6ny, 9312007, (Xll. 18,) KvVMz.dj v rzDvo rar

rendelet elofr6sainak es a helyi adottsdgok, forgalmi viszonyok figyelembev6tel6vel kell v6gezni,

Merendcj 6rtekeK Mert6kado egyen6rt6kri A-hangnyomdsszint. Hat6r6rt6ke: nappalra 65 dB,

6jszak(ua 55 dB,

Meresek ideie: Ataddrs ut6n az frt uzembe helyezes6t kovet6 90. es 120, nap kozott. Minden

esetben szuks6ges a forgalmi adatok rogzltese is,

A m6r6si eredm6nyeket, valamint azok 6rt6kel6s6t a m6r6st kovetcj 30 napon beltil be kell

ny[jtani a kornyezetv6delmi hat6s69hoz,

Atov6bbi monitoring m6r6seket a kornyezetvedelmi hat6s6g a benyijtott 6rtekel6s alapj6n fogja

meghatdrozni

3, Az uzemeltet6s sordn keletkezcj hulladekokat - melyek lehetseges kor6t a 7212013' (Vlll' 27.) VM

rendelet 2. szAm[ melleklete halArozza meg, a fenti rendelet figyelembev6televel be kell sorolni.

4. A hullad6kokat elkulonitve, a kornyezet kduosltdsAlkizlro m6don kell gytljteni.

b. A keletkez6 hulladekok gyUjtes6rcjl 6s szdllit6sra, valamint tov6bbi kezel6s6r6l tort6n6 6tad6s6r6l a

vonatkoz6, hat6lyos jogszabdlyok el6irdrsainak megfelelcjen - kulonos figyelemmel a vesz6lyes

hulladekokkal kapcsolatos egyes tev6kenys6gek reszletes szabdrlyai16l szolo

22512015. (Vlll, 7.) Korm, rendelet es a hullad6klerakdssal, valamint a hullad6klerak6val

kapcsolatos egyes szabdlyokrol es feltetelekr6l sz6lo 2012006, (lV, 5,) KvVM rendelet elcjir6saira -
folyamatosan gondoskodni. kell.
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A hulladekok kezel6sre valo dtaddsa eset6n meg kell gycJz6dni az AlvevT 6tv6teli jogosultsdgdrol.

A veszelyes hulladekok gytijteserc5l, szdilitdsd16l, kezel6s6rcjl a22512015. (Vlll, 7,) Korm. rendelet
el6lrdsai az iriinyad6k.

A vesz6lyes hulladek birtokosa koteles megakaddlyoznl, hogy tev6kenys6ge v6gz6se sordn a

vesz6lyes hulladek a talajba, a felszini, a felszin alatti vizekbe, a levegc5be jutva szennyezze, vagy
kdrosltsa a kornyezetet.

A veszelyes hulladekokat k6miai hat6suknak es a gyLijt6s, szdllit6s mechanikai igenybev6tel6nek
ellendll6 gongyolegekben kell gyLljteni,

Tilos a vesz6lyes hulladekot a telepul6si szil6rd hullad6k vagy mds nem vesz6lyes hullad6k koze
iuttatni!

11, A vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hulladekok gy(jteset 6s tov6bb j kezelesre tort6ncj 6taddsdt (rgy kell
megszervezni, hogy az ellencjrizhet6 legyen.

12. A keletkezett hulladekok lerak6ssal torten6 6rtalmatlanitdsdra val6 dtad6sa eset6n vizsgdlni kell a

hulladeklerakdssal, valamint a hullad6klerak6val kapcsolatos egyes szab6lyokr6l es felt6telekrcjl
szSlo 2012006. (lV. 5.) KvVM rendeletben meghat6rozott alapjellemz6si kotelezetts6get, szuks6g
ocor6n a manralsl6i dokumentumok megleter6l gondoskodni kell,

13, Az uzemeltet6s sordn keletkez6 hullad6kokrol a30912014, (Xll. 11.) Korm, rendeletben foglaltak
szerinti nyilv6ntart6st kell vezetni,

14. A vezetett adatok rendszerez6s6t es archivdl6sdt olyan modon kell megval6sitani, hogy az
egym6ssal osszefugg5 adatok, valamint azok bizonylatokkal, okmdnyokkal val6
al6trimasztottsdga, az ellenorz6s sor6n egy adatb5zisban legyen visszakereshetcj,

'15, A keletkezcj vesz6lyes hulladekok gyrlijt6s6ben, manipuldldsdrban r6sztvev6ket minden esetben
Irdsbeli utasitdsokkal kell ell6tni a hulladekok anyagi saj6tsdgaira, valamint az alkalmazolt
technol69i6ra vonatkoz6an, kulonos tekintettel a mLjszaki 6s szem6lyi vedelem valamennyi
kovetelmeny6re 6s lehet6segere, tovdbbd ahavAria eseten szuks6ges teenddkre

'16, A keletkezcj vesz6lyes 6s nem veszelyes hullad6kokrol a hulladekkal kapcsolatos nyilv6ntartdsi es

adatszolgdltatdsi kotelezetts6gekrcll szol6 30912014. (Xll, 11.) Korm. rendeletben elcjirt

adatszolg6ltatdst kel I teljes iteni, Az adatszol96ltatds naptdrri 6vente kotelez6,

17. Azadatszolgdltat6s bekuldesi hatdrideje: a bejelentris vonatkozisi 6v6t kovet6 6v m5rcius 1.

18. A letesitm6ny uzemeltet6se sordn a foldtani kozegbe szennyez6 anyag nem kerulhet,
19. Az uzemeltet6s sordn bdrrmilyen okb6l bekovetkez6 kornyezetszennyez6s elhdrit6s6rol az

engedelyes haladektalanul int6zkedni koteles. Havdria eset6n (pl, munkag6pek, teherg6pjdrmrivek
meghib6sod6sa, uzemanyag szennyezes stb,) a kornyezetterhel6s megakaddlyozAsa erdek6ben
halad6ktalanul meg kell kezdeni a hibaelh6rlt6st, szuks6g eseten el kell v6gezni a szennyez6

(^l+AfA^A+ A^ ^6^.AiArdilydv tvrtdtdDdt tiD r/Jvt YJEt.

20. A bekovetkezett kdresemdnyrcSl, annak kiterjedes6rcjl, m6rtek6r6l, a vesz6lyeztetett kornyezeti
elemekr6l, tovdbb6 a tett int6zked6sekr6l a kornyezetkdrosod6s megelc5zes6nek 6s elhdrritds6nak

rendjercll sz6lo 9012007, (lV. 26.) Korm6nyrendeletben foglaltak szerint kell ertesit6st, ill,

tdj6koztat6st adni.

I
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n tshssya!_j_d_qj_ele :

1, A felhagySs idej6re gondoskodni kell a gyrijt6helyen levcj hulladekok tovdbbi kezelesre tortencj

6taddrsdrol, a gytijtc5helyen 6s az 0t ters6g6ben hulladek nem maradhat.

2. A l6tesitmeny felhagyAsa sor6n biztositani kell, hogy a mUkod6sbcjl eredcj, foldtani kozeget 6rintc!

szennyez6s ne maradjon vissza,

3. A bontdsi munkek sordn keletkez6 hullad6kok melyek lehets6ges kor6t a

7212013, (Vlll, 27.)VM rendelet 2, szitml mell6klete halArozza meg - gy0jtes6rc5l, sz6llitds616l,

kezel6sercjl a 4512004. (Vll, 26,) BM-KvVM egyuttes rendelet 6s egy6b vonatkoz6 hatdlyos

jogszab6lyok el6irdrsai szerint gondoskod ni kell,

4, A veszelyes hullad6kok kezel6s6t a vesz6lyes hulladekokkal kapcsolatos egyes tev6kenysegek

r6szletes szab6lyair6l szol6 22512015. (Vlll, 7.) Korm. rendelet el6lrdsai szerint kell vegezni,

5, Tilos a vesz6lyes hulladekot a kommunSlis hulladek koze juttatni!

6. A hullad$kok kezel6sre val6 6taddsa eset6n meg kell gy6zodni az Alvev6 6tveteli jogosultsdgdrol,

7, A keletkez6 hulladekok dokument6l6sdt, bejelent6s6t a hullad6kokkal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s

adatszolg5ltatdsi kotelezetts6gekr6l sz6lo m6d, 309/2014, (Xll, 11,) Korm, rendelet el6lrdrsai

szerint kell v6gezni.

8. Amennyiben a bontAsi munk6latok sordn a keletkez6 hulladekok valamely komponens6nek

mennyisege el6rte a 4512004, (Vll, 26,) BM-KvVM egyuttes rendelet L sz1mu melleklet6ben

meghatdrozott kuszobert6ket, tgy a t6nylegesen keletkezett hulladekokrol

a19112009. (lX. 15.) Korm, rendelei 5, sz, mell6klete szerint elk6szltett bontdsi hullad6k nyilvdntarto

lapot 6s hulladekot kezel6 szervezet 6tveteli igazolSsdt (sz6llltolev6l, SZ lap, szdmla, stb.') a

kornyezetv6delmi hatos6gnak meg kell kuldeni,

1.

b.)

A tervezett tev6kenyseg a felszin alatti vizek j6 dllapotdt, a kitermel6s elcjtt 6ll6 iv6vlz mincjseg6t, a

foldtani kozeget nem vesz6lyeztetheti, kornyezetszennyez6st nem okozhat, A felszin alatti vizek

v6delme erdek6ben az lpitkezbs alatt fokozott figyelmet kell forditani a talajt, talajvizet 616 k6ros

hatdsok kikuszobol6sere. A technol69iai fegyelem betart6sdval, a munkag6pek rendszeres

karbantartdsAval, az esetlegesen bekovetkez6 havSria esem6nyekre val6 felkeszul6ssel kell a

kornyezetszennyez6st el keru I ni,

Az 6pitkezes so16n meg kell akaddrlyozni a kornyezeti leveg6 olyan mert6k0 terheleset, amely

lakott teruleten, hatdrerteken feluli l69szennyezettseget okozna, SzAraz idcjben a kiporz6s

megfelelci szinten tartdsdt a munkaterulet locsolSs6val kell biztosltani, A sz6llitojdrmUvek,

munkag6pek folyamatos tiszt6ntart6s6val, sebessegkorldrtozdsdval, ponyvdrs takar6ssal kell a

kornyezetbe juto sz6ll6 por mennyis69et csokkenteni.

Tekintettel a hat6stanulm6ny 6ltal prognoszlizllt zajvedelmi hatA16rt6k tlll6p6sekre a v6dett

lak66puleteket ercj tenyleges zajterhel6st m6resekkel ellen6rizni kell, a zajvedelmi sz6mlt6sokat

ismetelten el kell v6gezni, 6s a kapott eredm6nyek tukreben a javasolt zajvedelmi intezked6seket

felul kell vizsgdlni. Uzemel6s alatt a kialakult valos zajterhel6s nem lehet magasabb, mint a
jelenleg meglev6 6llapot.

Az epitkezes so16n a dolgozok 16sz6re ivoviz mincjs69[1 vizet, tov6bb6 illemhely haszn6latot

Z
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biztosltani kell a talaj, valamint a felszin alattivlzkeszlet szennyezes6t kiz616 modon.

5, A munkateruleteken kepzcld6, kulonboz6 tipus0 hulladekok szelektlv gyrljteserc5l, valamint azok

rendszeres elszdrllitds616l, a fel6llitott mobil illemhelyek szennyvlztelepen torten6 leilrites616l

minden esetben gondoskodni szUks6ges,

c.) Kultur6lis oroks6qv6 n:

1, Az elcjzetes 1696szeti dokument6ci6 (ERD) kiegeszltesek6nt el kell v6gezni a tervezett

fold m u nk6kkal erintett Borsod nddasd-Torteneti telepu lesm ag, JArdAnhAza-Hodos-patak

Ny-i partja es Arl6-Vanyics-puszta r6g6szeti lel6helyek mfiszeres lel6hely-felderit6s6t,
geofizikai kutatds6t 6s p16bafeltArisft.

2. A felt6r6si projekttervet tartalmaz6 teljes ERD-t a foldmunkdval j616 tev6kenys6g enged6lyez6s6re

irdnyulo azon els6 hat6sAgi (pl.: epitesiil6tesit6si) eljdrds meginditds6ra irdnyul6 k6relemhez kell

mell6kelni, amelyben a hat6s6g eljdr vagy szakhat6s6gkent kozremUkodik.

3. A pr6bafeltdrds eredm6nyei alapj6n, az ERD-ben meghat6rozott, 6s a tervezett foldmunkdkkal

6rintett 16g6szeti lel6helyreszek teljes feluletri megeloz6 regeszeti felt6rds6t a kivitelez6s

megkezd6se elcjtt el kell vegezni,

Afoldmunkdkkal erintett, 6s egyeb feltdr6si m6dszerekkel fel nem tdrt teruleteken a kivitelez6shez

szuks69es els6dleges foldmunkdk 16g6szeti megfigyel6s biztos[t6sa mellett vegezhet6k.

Amennyiben a r6g6szeti megfigyel6s sor6n a r6g6szeti dokumentSldrs r6geszeti bontomunkdt

i96nyel, akkor a r6geszeti bont6munkdt a r6geszeti megfigyeles keret6ben kell elv6gezni,

A r6g6szeti bont6munkdk megkezdes6t az oroks6gvedelmi hivatal fele be kelljelenteni.

A kozleked6si infrastrukt0ra-beruhdz6s eset6n a jogszabdlyban kijelolt oroks6gv6delmi szerv

(Budavdri Ingatlanfejleszt6 6s Uzemeltet6 Nonprofit Kft,, 1113 Budapest, Daroci 0t 1-3.,

tel.: +36-1-430-6000) a gyrijt6teruleten erintett akkredit6lt megyei hat6korti vdrosi m0zeum

(Herman Ott6 M0zeum, 3529 Miskolc, Gorgey A, u.28. tel.: +36-46-560-170) bevonds6val

gondoskodik a megel5z6 feltdr6s 6s a kivitelez6s sordn ellAtand6 1696szeti megfigyel6s

A-

5.

6,

elv6gz6s6rcil.

B. A 1696szeti feltilr6sokat es megfigyelest a beruh6z6/epittetci es a Budav6ri Ingatlanfejlesztci

Nonprofit Kft, elozetes lrdsos me96llapoddsa alapj6n, a beruhdrzo koltsegvisel6s6vel kell

gyakorolni,

9. A r6g6szeti megfigyeles eredm6nyet dokument6lni kell. A megfigyel6st vegz6 r6gesznek a

munkdlatok sordn azonositott reg6szeti lel6helyet 6s a r6g6szeti jelens6gek felszini nyomait

dokumentSlni sztiks69es, A regeszeti megfigyel6s16l keszult jelent6st a befejez6s6t kovetcj

30 napon belUl papir alapon 6s elektronikus adathordoz6n meg kell kuldeni az oroks6gv6delmi

hatosdgnak (Borsod-AbaUj-Zemplen Megyei Korm6nyhivatal Miskolci JArdsi Hivatala Epit6sugyi es

Oroks6gvedelmi Osztdrly), valamint a jogszab6lyban meghatdrozott int6zmenyeknek.

10. Epittet6 (enged6lyes) a tdrgyi munk6latok megkezd6s6rol 14 nappal kordbban koteles ir6sban

ertesiteni az oroks6gv6delmi hat6s6got, valamint a teruletileg illetekes m0zeumot. A bejelentesi

kotelezetts6gek elmulasztdsa oroks6gvedelmi blrs6g kiszab6sdt vonhatja maga ut6n,



'16

1,

2.

?

Aa.

5.

d.)

A beruh6zdsra lehet6s6g szerint gyeng6bb min6s6gLi termcjfoldeken, a lehet6 legkisebb mert6ktj

term6fold ig6nybev6televel tortenjen.

A munk6latok sordn az erintett 6s szomsz6dos termcjfoldek megfelel6 mezdgazdasAgi

hasznosit6sdrt a tervezett tevekenys6g, letesitmeny ne akaddlyozza'

A beruhdzds befejezt6vel a term6foldon idegen anyag nem maradhat,

A tervezett beruh6zAs v6gleges m6s c6l0 hasznoslt6snak tekinthetc5, mely v6gleges mds c6l0

l'rasznos[t6s engedelYkoteles,

/\ m6s cel[ hasznosit6s megkezdeset annak megkezd6sekor a jogosult koteles az ingatlanUgyi

hat6s6gnak bejelenteni,

A kozleked6si l6tesitm6nyek, valaminlazazokhozkapcsol6do vizelvezet6s engedelyezesi 6s kiviteli

terveinek k6szit6se sordn gondoskodni kell a tervek osszhangj5r6l (pl. a vizelvezet6st a v6gleges

0tparameterek figyelembev€televel kell megtervezni), tovdbb6 gondoskodni kell a vizelvezet6s

kozleked6si letesltmenyekkel egyidejU, terv szerinti megval6sltdsdrol.

Az Arl6 kozsegi vizmrikutak kozeleben 6pulc5 0tszakaszok megval6sit6s6hoz a teruletre vonatkozo

aktudlis vizb6zisvedelmi el6ir6sokat figyelembe kell venni, Amennyiben a vizmLjkutakhoz a

kescibbiekben felszini veddterulet is lehat6rol6sra kerul 6s az nem egyeztethetd 0ssze a

tervezetVmeg6pult 6tszakasz(ok)kal, gondoskodni kell az 6rintett vizmLikut(ak) olyan kivAltdsdr6l

(p616sA16l), hogy a hat6lyos jogszabdlynak megfelel6 vfzbrizisv6delem biztositott legyen, A

vizb6zisvedelmi vedcjteruleten huz6d6 0tszakaszok j69- es sikossdgmenteslt6set is a teruletre

vonatkozo vizb6zisv6delmi el6i16sok betartSsAval kell vegezni.

A vizek, vizil6tesitmenyek keresztez6s6hez es megkozelit6s6hez be kell tartani a vizek

hasznoslt6sdt, v6delmet es k6rteteleinek elhdrrit6s6t szolg6lo tev6kenys6gekre es letesltmenyekre

vonatkoz6 6ltaldnos szab6lyokr6l sz6l6 14712010, (lV,29,) Korm, rendeletben foglaltakat, kiilonos

tekintettel a rendelet 1, melleklet6re (pl,: vizfoly6st keresztez6 hidak es dtereszek eset6n), tov6bb6

kozcel0 ivovizell6t6st szolgdl6 vizil6tesitmenyek 6rintetts6ge (pl, ivovlz vezet6kek megkozelitese)

erset6n be kell tartani a vizbiizisok, a t6vlati vizb6zisok, valamint az ivovizelldtdrst szolgalo

vlziletesftmenyek vedelm6rcjl sz6l6 12gl1gg7. (Vll, 18,) Korm, rendelet elcjirdrsait, A jogszabdlyi

elcjirdsnak megfelel6en a hidak nyildsmeretet 0gy kell meghatAtozni, hogy a hld kdrros duzzaszt6st

ne okozzon!

Vizek, vizil6tesitmenyek keresztez6sehez a jogszabdlyi kovetelm6nyek mellett be kell tartani a

kezelcji (tulajdonosi) hozz6j6ruldrsokban foglaltakat, Az el6irt szakfelugyeleteket meg kell k6rni' azok

megletet dokument6lni kell.

13e kell tartani a vizek hasznosit6s6t, v6delm6t es k6rteteleinek elharitdsSt szolgdrlo

tevekenys6gekre 6s letesltmenyekre vonatkozo mUszaki szabdlyokr6l sz6lo 30/2008. (Xll. 31.)

KvVM rendelet el6[16sait,

1
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6, Biztositani kell a vizek kdrokoz6s mentes elvezet6s6t, A tervezett letesltmenyeket 0gy kell
meg6piteni, hogy a vfzgyrljtclkrcil lefoly6 vizekakadllytalanul belejuthassanak a csapad6kviz gyr1jtc5,

elvezet6 rendszerbe,

7. A vizelvezet6 l6tesitm6nyek es a befogad6k hidraulikai megfelel6s6get biztositani kell,
8' A vfzelvezetes vizjogi enged6lyezdse sordn igazolni kell, hogy a tervezett mLjvekkel a vizek

k6rokozds n6lkul eljutnak a v6gleges befogad6 felszini vizfolydsba, amennyiben ehhez 0j
viziletesitm6nyek 6s/vagy meglev6 dtalakitdsa szuks6ges, annak megval6sitasdrol engedelyesnek
kell gondoskodnia.

9. A csapad6kvizek befogadoba vezet6s6hez mindenkor be kell tartani a befogad6 vizfoly6skezelcj
el6i16sait.

10' A 30/2008. (X|1.31,) KvVM rendeiet 61. S (3) bek. szerint a csapad6kviz szikkasztdrsa csak m6s
mtiszaki megoldds hidnyiiban, az azt aldtdmaszto talajmechanikai szak6rtoi velemeny birtok6ban
alkalmazhat6, Csapad6kvfz szikkasztdsa eset6n annak megvalosithat6sdg6t szikkasztdsi pr6bdval,
illertve talaj m echanikai vizs96lattal igazoln i kell.

11, A szikkaszt6,

m6rt6kad6 csapad6kviztomeqek bqtdroz6sdra is.

12' Be kell tartani a nagyvizi meder, a parti sdv, a viz)Arta es a fakad6 vizek 6ltal vesz6lyeztetett
teruletek haszn:ilat6rol, hasznosit6sdr6l, valamint a foly6k eset6ben a nagyvizi mederkezel6si terv
keszitesenek rendjere es tartalm6ra vonatkoz6 szabalyokr6l sz6lo 83120j4. (lll, 14.\ Korm, rendelet
el6irdsait, korlAtozdsait (parti siiv 6rintetts6ge eseten),

13. A tev6kenyseg nem eredm6nyezhet sem a foldtani kozegben, sem a felszin alatti vizben a foldtani
kozeg es a felszin alatti viz szennyez6ssel szembeni vedelmehez szuks6ges hatdrert6kekrcjl 6s a
szennyez6sek m6resercjl sz6lo 612oo9, (lv, 14.) KvVM-EuM-FVM egyuttes rendeletben
meghat6rozott,,B" szennyezettsegi hat6rert6kn6l kedvezcjtlenebb Sllapotot"
Tolt6sepiteshez csak igazoltan szennyez6d6smentes anyag haszndlhat6,
A kivitelez6s 6s az uzemeltet6s sor6n egyardnt ki kell zdrni szennyezc5anyagok kornyezeti elembe
kerul6s6nek lehetc5s6get. Kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy szennyezcld6s ne juthasson
felszini vagy felszin alatti vizbe, ill'. felszin alatti vizado retegbe, Ez vonatkozik a kivdltott
kcizm Uvezet ekek v izzArosii g i es nyom 6s pr6bdjd ra is !

16. A kivitelezeshez 6s az uzemeltet6shez csak kifog6stalan 6llapotO munkag6pek, berendez6sek,
eszkozok haszndlhatok, alkalmazhat6k, amelyek a felszlni 6s felszin alatti vizek szennvezcjd6s6t
nem okozhatj6k, nem eredm6nyezhetik.

17 ' A jdrmrivek, egy6b g6pek, eszkozok tisztitds6t, mosds6t csak erre a c6lra kialakftott 6s a szuks6ges
hat6s6gi enged6llyel rendelkez6 helyen lehet vegezni, 0gy, hogy a felszini es felszfn alatti vizekbe
szennyezclanyag ne keruljon.

'18. Az epitesi, felvonuldsi teruleten a szdllit6 j6rmUvek uzemanyag toltese nem v6gezhet6, Az
uzemanyag esetleges talajra kerul6s6nek megel6z6se 6rdek6ben a munkag6pek uzemanyaggal
tort6n6 feltoltesehez megfelelci meretfi kdrmentcj t5lcdt kell alkalmazni,

19, Amennyiben a kivitelez6s vagy az uzemeltet6s sordn b6rmilyen, felszini vagy felszin alatti vizet
es/vagy foldtani kozeget veszelyeztetcj esem6ny tort6nik, vagy v6lik ismertt6, a116l a vizv6delmi
hat6s6got halad6ktalanul 6rtesiteni kell, m69 abban az esetben is, ha a hat6sok el6rel6thatoan az
ingatlanhat6ron belul maradnak, Az 6rtesit6ssel egyid6ben enged6lyesnek halad6ktalanul
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iniezkednie kell a szennyez6s megel6z6s6re, valamint mAr bekovetkezett szennyezds eset6n meg

kell kezdenie az esetleges szennyez6s lokalizdl6s6t, k6relh6rlt6st,

A megvalosult kozlekedesi letesitm6nyek forgalomszervez6s6t 0gy kell megoldani, hogy az ne

eredm6nyezze aziv6vizb6zisvedelmi ved6teruletek kornyezeti terhelesenek noveked6s6t.

Felhagyds eset6n a tov6bbi feladatok (szuksegess6g6nek) meghatdrozdsa 6rdek6ben kornyezeti

fllapotfelm6rest kell v6gezni, amely sordrn vizsg6lni kell az 0t terulet6n 6s kornyezet6ben a felszin

alatti vizek es a foldtani kozeg dllapotdt,

Felhivom tovdbbd a fiovelmet, hogy a tervezett kozleked6si letesltm6nyek 6pitesehez kapcsolod6

vizil6tesitm6nyek (pl. azolyan csapad6kviz elvezetcj mUvek, 6rkok, amelyek az 0ttesten klvuli vizgyt-jjt6

teriilettel is rendelkeznek, stb,) 6pltese, vizimunk6k v6gz6se (pl, megl6vcS vizil6tesitm6ny 6talakit6sa)

csak joger6s vizjogi l6tesit6si enged6ly alapjdn tort6nhet, ill. a vfzil6tesltmenyek csak joger6s vizjogi

uzemeltet6si enged6llyel uzemeltethet6k, A szennyez6dhet6 csapad6kvizek tisztitds6hoz, a szuks6ges

csapad6kvlzkezel6 beepitesehez 6s uzemeltetes6hez - avizgazd6lkodAsi hatosdgijogkor gyakorl6sd16l

sz6l6 7211996. (V. 22,) Korm. rendetet 3, S (1 2) bekezdes6ben foglalt kivetelekkel - a vizugyi hat6sdgt6l

szint6n vizjogi engedelyt kell kerni. (Kiv6telt jelent6 megolddsok eseten pedig a felszini vizek min6s6ge

v6delrn6nek szab6lyai16l sz6l6 22O|2OO4. (Vll, 21,) Korm, rendelet 25. $-a alapj6n kulon

szennyvizkibocsdtdsi engedelyt kell k6rni a vlzv6delm i hat6s6gto'',

A kivitelez6ssel 6rintett kozmrjvezet6kek kozott vfziletesltm6nyek is tal6lhat6k (pl. iv6viz vezetek,

szennyvlzcsatorna), azok kivdltdsa, drthelyezese vizjogi l6tesitesi enged6ly koteles, melyre vonatkoz6an

a vizjogienged6lyezesi elj6r6shoz szuks6ges k6relem16l es mell6kleteir6l sz6l6 18/1996, (Vl' 13.) KHVM

rendeletben foglalt tartalmi kovetelm6nyeknek megfelel<5 tervdokumentacio csatol6sdval szinten meg kell

k6rni a teruleti vizugyi hat6s6g vizjogi enged6ly6t

V. Meqdllapitom. hogy a tervezett tevekenys6g 4116, J6rddnhiza 6s BorsodnSdasd telepul6sek

telepul6srendez6si eszkozeivel nincs osszhangban, mely

A hatjrozat alapj6ul szolgdl6, 2016, decemberi szeptemberi keltez6sfi kornyezeti hat6stanulmdnyt

a Via Futura - Partner Konzorcium [Via Futura Mernoki, Tan6csad6 es Szolg6ltat6 Kft, (Budapest)

6s Partner Kft. (Budapest)l keszitette,

A kornyezetv6delmi enged6ly a tev6kenyseg vegz6s6hez szuks6ges egyeb enged6lyek

beszerz6si kotelezettsege alol nem menteslt,

A 3'1412005, (X11.25.) Korm, rendelet (,,R") 10, S (B) bekezdese alapjdn a kornyezetv6delmi

hat6sdg a kornyezetv6delmi enged6lyt - hivatalb6l vagy k6relemre - modoslthalja, ha az

enged6lyezeskor fenndllo felt6telek megvdltoz6sa a hatdrrozat visszavon6s6t nem teszi

sztlks6gess6.

A ,,R' '11, S (3) bek, alapjdn a hatArozat erv6nyess6gi idejenek lej6rtakor, amennyiben az

engedelyes a tev6kenys6get tov6bbra is folytatni kiv6nja, az 1995, evi Llll, tv, felulvizsgdlatra

vonatkoz6 rendelkez6seinek (73-76. g, illet6leg 78-80, S)figyelembev6tel6vel kell elj6rni,

VI

vil,
a)

b)

c)



d)

A\

Amennyiben az enged6ly rendeikez6 r6sz6nek ll, pontjdban rogzitett adatokban, technol6gidban
vagy ezeket erint6en v6ltozds, tulajdonosvSltozds kovetkezik be, Uj informdci6k merulnek fel,
Igy az enged6lyes koteles azt 15 napon belul kornyezetvedelmihatos6gnak bejelenteni.
Amennyiben a tev6kenys6g megval6sltdsa sorAn az onmagukban nem jelentcis m6dositdst
jelent6 v6ltoztat6sok h6rom 6v alatt egyuttesen elerik a ,R" 2, S (2) bekezdes abf), abg) vagy
aca) pontj6ban megadott kuszob6rteket, akkor az enged6lyes koteles azt bejelenteni
a kornyezetv6delmi hatos6gnak,

A ',R' 26' $ (a) 6s (5) bekezd6sei 6rtelmeben ielen enged6lv elcjir6saitol eltercjen folvtatott
tev6kenvs6q eset6n a kornyezetvedelmi hat6s6g hatArozatAban kotelezi a kornyezethaszndl6t
ketloszAzezer forintt6l otszAzezer forintig terjedc5 birsdg megfizetes6re, az enged6lyben rogzitett
felt6telek betart6sdra, valamint legfeljebb 6 h6napos hatdrid6vel intezked6si terv k6szit6s6re.

, amennyiben a kornyezethaszn6l6
a hatdrrozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a kornyezetvedelmi hat6sdg a tev6kenys6get
korl6tozhatja, felfuggesztheti, megtilthatja vagy a jelen engedelyt visszavonhatja 6s az
Uzemeltetcjt a ,,R" 26. $ (3) bekezd6sben foglalt mert6k( birs6g megfizet6s6re kotelezi.

A hatdrozatot megkuldom Arlo, Borsodn6dasd, Jdrd5nhAza 6s 6zd teleptjlesek jegyzc5inek, hogy
k6zhezveteltcjl szdmltott 5 napon belul gondoskodjon annak kozteruleten 6s helyben szok6sos
egy6b m6don valo kozzet6tel6r6l, melyrcll hat6sdgomal a kozzetetelt kovet6 3 napon belul
ir6sban tdjekoztatni kell.

f)

vilt"

tx,

X.

Jelen eljdr6s 1200 000,- Ft igazgat6si szolgdltatdsi dij-koteles, mely a NIF Nemzeti
Infrastruktura Fejlesztc5 Zrt. (Budapest) dltal 20'16. december 12-en befizet6sre kerult.

a hatArazat ollon - a kozlestcjl sz6mltott -'1 5 napon belul a Pest Megyei Korm6nyhivatal
Kornyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi FcSosztSly6nak (1016 Budapest, M6szdros u. 58/a)
cfmzett, de a Borsod-Aba0j-Zempl6n Megyei Korm6nyhivatal Miskolci Jd16si Hivatala
Kornyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi F6oszt6ly6ra 3 pelddnyban beny0jthat6 fellebbez6snek
van helye,

A fellebbez6st indokolni kell, A fellebbez6sben nem lehet olyan 0j tenyre hivatkozni, amelyrol az
ugyfelnek a dont6s meghozatala elcjtt tudomdsa volt,

A jogorvoslati eljSrds igazgatdsi szolgiiltat6si dija 600 000,- Ft, melyet a Borsod-Aba6j-Zempl6n
Megyei Kormdnyhivatal Magyar Allamkincstdrn6l vezetett 10027006-0033b656-00000000 szamt
szAmlajAra kell befizetni.

Fellebbezes hiirny6ban jelen hat6rozatom a kozl6st6l szdmitott 16, napon - kulon erteslt6s
n6lkul - jogerc5re emelkedik.

INDOKOLAS

A Nemzeti Infrastrukt(ra Fejlesztci Zrt, (1134 Budapest, Vdci rit 45.) megbiz6sdb6l eljdr6
Via Futura M6rnoki, Tan6csad6 6s Szolg6ltat6 Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.)
2016, december 22-6n beny0jtott, 63612016. szSmri k6relmeben a 23. szAm0 6s 25. szdm0 fcjutak

xt.
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Bdtonyterenye - Ozd kozotti 2x2 sdvos fejlesztes6re vonatkoz6 kornyezetv6delmi engedely kiad6s6t

k6rte.

A terv<;zett (tfejleszt6s a kornyezeti hat6svizsgdlati 6s az egys69es kornyezethaszndlati enged6lyezesi

elj6r6srol sz6l6 31412005, (Xll. 25,) Korm rendelet (a tov6bbiakban ,,R")

3. sziirm0 mell6klete 87. pontja hatdlya al6 tartozik,6s a kornyezetvedelmi hat6s69 elcizetes

vizsgdlatban hozott dont6setcjl fuggoen kornyezeti hatdsvizsgtilat koteles.

A 'R" 1, g (b) bekezd6se alapj6n a kornyezethaszn6l6 k6relm6re a kornyezetv6delmi hat6s6g - el6zetes

vizsgdlati eljdrds nelkul - kornyezeti hat6svizsg6lati eljdr6st folytat le, ha a kornyezethasznSl6 olyan

tev6kenys6g megval6sit6sdt tervezi, amely a 3, sz6m0 melleklet6ben szerepel,

Fentiek figyelembevetelevel a kornyezethaszndl6 kerelmere 8O11611892512016, sz6mon kornyezeti

hatdsvizsg6lati elj6r6st inditottam, mely 2017, 6vben BO-081KT 126112017. sz6mon folytatodott.

A Via Futura Kft, k6relm6hez ket nyomtatott pelddnyban 6s egy p6lddny elektronikus adathordoz6n

mell6kelte a Via Futura - Partner Konzorcium [Via Futura Mernoki, Tandcsad6 6s Szolg6ltato Kft,

(Budapest) 6s Partner Kft, (Budapest)l 6ltal keszftett 2016. decemberi keltez6sti kornyezeti

hat6svizsg6lati dokument6ci6t, melynek hozzAflrhelss6g6t ? ,R" 8, S (4) bekezdese szerint

biztositottam,

A tervezett beruhdz6s az egyes kozlekedesfejleszt6si projektekkel osszefuggci kozigazgatasi hat6sdgi

ugyek nemzetgazdas6gi szempontbol kiemelt jelent6s6gU uggye nyilvdnitds6rol6s az eljdr6 hat6s6gok

kijelol6sercil sz6lo 34512012. (Xll. 6,) Korm6nyrendelet'1. mell6klet 1,186. pontja alapj6n kiemelt

jelent6s69rl beru hdzds,

A kozigazgat6si hat6s6gi eljdrds es szolgdrltat6s 6ltaldnos szabdlyai16l szolo 2004. evi CXL. torveny

(a tov6bbiakban: Ket.) 711A. S (1) bekezd6se alapjdn a k6relemre indult elj6r6sban

- aT1lA, S (6) bekezd6s6ben foglalt esetek kivetel6vel - a hatosdg a k6relem be6rkezeset6l sz6mitott

nyolc napon belul fuggcj hat6ly0 dontest hoz.

Erre val6 tekintettel Bol16l18g25-3t2016. sz6mon 2016, december 28-6n fugg6 hatSly0 hat6rozatot

adtamki aKet,71.S(1)bekezd6se,a71lA.S(1)-(2) bekezd6se,a72,$('1)bekezd6se6sa71/A'S(7)

bekezd6se szeri nt eljdrva.

Az eljdrds a kornyezetvedelmi 6s term6szetvedelmi hat6s6gi eljdrdsok igazgatdsi szolg6ltatdsi dijairol

szolo 1412015. (lll" 31.) FM rendelet 4. szAm'i melleklet '14.1. pontja alapjdn megdllapitott igazgatdrsi

szolg6ltatdrsi dijdt a kerelmezcj 20'16. december 20-6n megfizette

Az eljdr6s sor6n 2016. december 27-en 8O116118925-212016. szdm0 v6gz6semmel formai hidnyp6tl6si

felhivdst adtam ki, melyet a k6relmez6 megbizottja 20'16, december 30-6n teljesitett.

A kerelem 6rdemi vizsgdrlata so16n meg6llapitottam, hogy a tervezett beruhdzdrs hdrom megye

- Borsod-Aba[j-Zemplen megye, Heves megye 6s N6grdd megye - terulet6t 6rinti,
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A kornyezetvedelmi 6s term6szetv6delmi hat6sdgi es igazgatdsi feladatokat ellAt6 szervek kijeloles6r6l
szolo 7112015. (lll, 30.) Korm. rendelet (tovdrbbiakban Rend,) B/A, S (1) bekezdes szerint teruleti
kornyerzetvedelmi es term6szetv6delmi hat6siigkent megyei illet6kess6ggel a megyei kormdnyhivatal
megyersz6khely szerinti j6r6si hivatala jdr el.

A fSv6rosi es megyei korm6nyhivatalokr6l, valamint a j6rdrsi (fc5vdrosi keruleti) hivatalok16l sz6lo
612015. (lll, 30,) Korm. rendelet 2, szakasz 4, S -a alapjdn a j6rAsi (fcivdrosi keruleti) hivatalok
(a tovdbbiakban: jdr6si hivatal) sz6khelyeit - a f6v6rosi keruletek kivetel6vel - az 1, melleklet
fartalmazza, A j6r6si hivatalok illetekessege az 1. mell6kletben meghatdrozott telepulesekre terjed ki,

A Ket. 22. S Q) bek. szerint hat6skor vagy illet6kess6g hi6nyaban a hat6sdg az ugyet 6s az ugyben
keletkr:zett iratokat - az igttel egyidejrli ertesit6se mellett - dtteszi a hatdskorrel es illetekesseggel
rendel kezcj hat6s6ghoz,

Fentiekre hivatkozdssal a NIF Nemzeti Infrastruktrlra Fejlesztci Zrt. (Budapest) megbiz5s6b6l eljdro
Via Futura M6rnoki Tandcsado es Szolg6ltat6 Kft, (Budapest) dltal a 23, szAml es 25, szdm0 f6utak
Bdtonyterenye-Ozd kozotti 2x2 sdvos fejleszt6s6re vonatkozo kornyezeti hatdsvizsgdlati elj6rAs

lefolytatds6ra irdnyulo 63612016, szdm( kerelmet BO-)B|KT1261-5612017, szSmon a Heves Megyei
Kormdtnyhivatal Egri J616si Hivatal6hoz, illetve BO-081KT1261^5712017, sz6mon a N6grdd Megyei
Kormdrnyhivatal Salg6tarjSni JarAsi Hivataliihoz r6szben dttettem, Az dttetelekr6l az ugyfelet 6s

megbizottj6t egyidejUleg 6rtesitettem,

A fejlesztessel erintett Borsod-Aba0j-Zempl6n megyei teruletekre vonatkoz6 adatok pontosit6sa

6rdekeben BO-081KT1261-10012017, szAmon formai hi5nyp6tl6si felhivdst adtam ki, melyet a k6relmezci

megbizottja 2017, februAr'1 6-6n teljesitett.

A kdrnyezeti hat6svizsg6lati dokument6ci6ban foglaltak alapjdn az alSbbiakat 6llapitottam meg:

A kornyezeti hat6stanulmdrny 6s annak kieg6szlt6se osszhangban vannak € ,R" 6., 6s

7. szAmu mell6kleteiben foglaltakkal, valamint az egyeb szakdgi jogszab6lyokkal,

A kornyezeti hatdsvizsg6lat sordn vizsgdltam a dokument6ci6 k6szit6inek szak6rt6i jogosults6gdt, es

k6szit6i rendelkeznekmeg6llapitottam, hogy a kornyezeti hatdstanulm6ny

a hatdrstanulm6ny 16szszakteruleteire vonatkoz6 szakert6i jogosultsdggal,

Az elj6ras sordn a 7112015, (111.30.) Korm. rendelet 28. S (1) bekezd6se alapj6n a Borsod-Aba0j-
Zempl6n Megyei Korm6nyhivatal hat6skoreiben elj6rva vizsg6lta a Rendelet 5, sz6m0 mell6klet
,1.lAbl{zata 3,, 4,, 5.,7., B, 6s g. pontjaiban foglalt szakk6rd6seket,
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A dokument6ci6ban foglaltak alapj6n a Borsod-Aba(j-Zempl6n Megyei Korm6nyhivatal az

al6bbiakat SllaPftotta meg:

Foldtani kozeo vedelmi szempontbol:

A 25, sz6m0 f6(t 6zd - megyehat6r fejleszt6s6t vizsgSlo kornyezeti hatdrsvizsgdrlati elj6r6sban a

benyrijtott dokument6cioban fogrartak arapj6n a v6gzett tev6kenys6g fordtani kozeg v6delmi erdeket nem

s6rt,

A dokument6ci6ban foglaltak alapj6n:

,,F$lclvedelmi 6s fetszln alatti vfzv\delmi szempontb6t megilltaptthato, hogy a nyomvonal elker016 es

ktllteri.iteti szakaszai szinte felies hossz ban kltlterlleten, vagyis ielenteg maveles alatt 6llo bralebn

vezetnek keresztjl.

Az erintett ter(.tteten d6nt6en sz6nt6, illetve erdom(Jvel6si dga br1letek ig6nybevetele v6rhat6'

,,Az 6P[t6s f6bb munkafolYamatai:

- i ng atla n ki saiatttds, te rt)l etfog I al 6s

- telephelyek, ideigtenes keverok, dep6ni6k l1trehozdsa

-esef/eges1696szetimunkdlatok,r6g6szetiszakfettlgye|etbiztositasa

- k\zmilkivaltdsok

- hiddpitesi mu nkdlatok

- magasdPltdsi munkdk

- fdld m u n kdk, te re p re n d ezd s, Ital a po k 6 ptt6 se

- 0j (tt 6s kapcsol6d6 m(ltargyak 6ptt6se

- v[zelvezeto, vlztelentto rendszer 6pitlse, felIiitdsa 6s m(Jk6ddse

- k6zteked6si csom6pontok, miltdrgyak 6ptt6se

- n1vdnYek telePlt5se

- kOrnyezetvedetmi l6testtmenyek 6pttdse

A kivitelezls folyamata ielenteg nem ismerl, az organiz(tci6s tervet a Kivitelezo kesztti maid'

Az iize m el 6 s fobb m u n kafol y a m atai :

- m(ikddokdpess6g fenntart(tsa (pt' ltkarbantaftls' tdli s6zds)

- kapcsol6d6 tetesttmdnyek milkddese ,,

Az 6rintett teruleteken normdl uzemi korulmenyek kozott foldtani kozeget 6rinto szennyez6s nem

vduhat6.

Ercjirasaimat a tev6kenys6g artar a fordtani kozegben az 6pitesi 6s az uzemertetesi szakaszban okozott

min6l kisebb szennyez6 anyag kibocs6t6s 6rdekeben, valamint az 0l haszn6lata 6ltal esetlegesen

okozott foldtani kozeg szennyezetts6g megszuntet6se 6rdekeben tettem'

Dcrnt6se m et az alAbbi j o gszab6l yok al apjdn hoztam m eg :

- A kornyezet vedelmenek 6ltal6nos szab6lyair6lsz6lo 1995' 6vi Llll' torv6ny;

-Afe|szlna|attivizekvede|mer6|szo|o21gl2oo4,(V||.21')Korm,rende|et;
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A foldtani kozeg 6s a felszin alatti viz szennyez6ssel szembeni v6delm6hez szuks6ges
hatdrert6kekrcjl 6s a szennyez6sek m6r6s6rcjl sz6l6 6/2009, (lV. 14,) KvVM-EuM-FVM egyuttes
rendelet;

Zaiv6delm i szem pontb6l 
:

A kritikus pontokon a kotnyezeti hat6svizsgalati dokumentdcioban bemutatdsra kerult az alapdllapot,
amely szerint jelenleg a Borsodnddasd, Kossuth Lajos utca 82. alatti lakohdz v6dend6 homlokzata elcjtt
ejiel 4,4 dB a t0ll6pes m6rt6ke, Arl6, Ady Endre utca 157. alatti lakohAzv6dend6 hornlokzata el6tt ejjel
2,6 dB a t0ll6p6s m6rt6ke. A tdvlati megval6sul6st kovetcj 6llapotban a zajkibocsdt6s m6rt6ke vdrhat6an
hatd16rtek al6 fog csokkenni, a tervez6si megolddsok maradektalan alkalmaz6s6val.
A dokumentdci6ban foglaltak szerint az epit6s idcjszaka alatt, a tervezett nyomvonal szakaszokhoz
legkozelebb (15-200 m-re) fekvci zajt6l vedend6 l6tesltm6nyek kozeleben ('1-23,S dB) mert6ku trjll6p6s
v5rhat6, ezerl a zajkibocsdt6si hatdrertek t(ll6pes k6relem beny0jtds6ra vonatkoz6an el6i16st tettem.

A dokument6ci6ban bemutatdsra kerult, hogy az uzemel6s so16n a tervezett utakhoz, elkerrjl6
0tszakaszokhoz legkozelebb fekvcj zajt6l v6dendc5 epuletekn6l a v6rhat6 zajterhel6s minden esetben
kisebb lesz a megengedett hat6rert6kn6l, Bemutatdsra kerult tov6bb5, hogy a beruh6ziis felietelek6nt
zajv6delmi int6zked6sre (zaj6rnyekol6 fal letesit6sere) sehol nincs szuks69, a zajkibocs6t6si
hat516rtekek mindenutt teljesulni fognak.
A fentiek igazolAsAra lrtam elcj az uzemel6s idej6re hdrom m6resi ponton (4116, Ady Endre u. ib7.,
Borsodnddasd, Kossuth Lajos u. 82,, 6zd, Zrinyi Miklos 0t) a zajm6r6s elv6gz6s6re vonatkozo
kotelezetts6get,

A kornyezeti hatdstanulmdnyban ismertetett epites alatti hatdsok megfelelcl r6szletessegri vizsgdlat6t
csak pontos epit6si utemez6s 6s kivitelezcji geppark ismeret6ben lehet elvegezni. Ezen adatok csak a
kivitelez6 kivdlaszt6sa utdn dllnak rendelkez6sre.
Hatdrozatom rendelkezcj r6sz6ben szerepl6 zajv6delmi szempont6 el6irdsaimat a beadott
dokumentdci6val osszhangban tettem, Az epitesi enged6lyezesi elj6rdshoz beny6jtand6
dokumentdci6ban reszletes kornyezetvedelmi tervet kell k6szlteni, amelyben a v6gleges zajforrdsokkal
illetve pdlyaadatokkal egyuttesen be kell mutatni a tapasztalt zajterhelesi elt6r6seket.
A dokumentdci6ban foglaltak szerint az uzemel6si id6szakban illetve tAvlati 6llapotban sem vdrhato
hatdrert6k feletti zajkibocsdt6s az [t nyomvonalAhoz kozelebb elhelyezkedci lak66puletekn6l sem,

Levegcitisztas6q-vedelm i szem pontbol :

A k6relemhez csatolt kornyezeti hat6stanulmdnyAban bemutatdsra kerultek a tervez6si teruletekre
vonatkozoan a leveg6min6segi alapdllapotok, 6s az alap5llapothoz viszonyltott, az 6pitkez6s, az
uzemel6s es az esetleges havdria jellegrl esem6nyek bekovetkeztekor kialakul6 levegclmincis6gi
k ^+A ^+-.-ii I^r^ t.
r ldr,dD(vt uttiLUt\,

A tervez6si terulet a l6gszennyezetts6gi agglomerdcion belul a B, Saj6 Volgye, tovdrbba
a 10. Az orszdg tobbi terulete z6nacsoportba tartozik.
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A Borsod-Aba0j-Zempl6n megyei t6rsegre jellemz6 leveg6min6s6gi ertekeket az Orszdgos

L6gszennyezetts6gi Mer6hAl6zat Kazincbarcikdn mUkod6 automata m6r6dllomdsa, illetve az ozdon

mrjkocj6 manu6lis m6165llomas adatai jellemzik.

A tervez6si terulet alap-legszennyezetts6genek meghatdrozds6hoz az oLM m6ro6llom6sok adatait

haszn6ltdk a 2011-201 5. evek dtlagert6kei alapj6n.

AterUlet levegclterheleset a 2016-os, illetve a tavlati 203'1-os (vele 6s n6lkule) idotdvokra vizsg6ltdk.

A tervez6si terulet jelenlegi levegdterheles6nek sz6mitdsdt a vizsgdlt 0tszakaszokon 10, 20 6s 50 m-es

t6vols69ban v6geztek el, A jelenlegi 6llapotban az 6sszes vizs96lt komponensre teljesul a napi 6s az

6ves eg6szsegugyi hat6rertek a vizs96lt t6vols6gokban'

Az UlepijCq sordn a l6gszennyezessel (elscisorban porszennyez6ssel) terhelt teruletek els6sorban az

epitesi 6s felvonul6si teruletek 6s ezek kozvetlen, kb. 20 - 50 m-es kornyezete, Az 0tepit6s hat6sa

osszess6g6ben kiss6 terhelcjnek, szakaszonkent terhel6nek min6sithet6, mivel az 0tepltes dltalSban

lakott teruletekt6l t6vol tortenik es hat6sa elscisorban a kornyez6 mezdgazdasAgi teruleteket erinti,

A g6pj6rmU kozleked6sbdl, a szSllitott anyagok rakod6sdb6l, az 6pitesi technol6gidb6l, a

foldkitermel6sbdl 6s a tereprendezesb6l porkelt6sre lehet sz6mltani.

Az 6pit6s l6gszennyez6se minden esetben ideiglenes 6s egy-egy szakaszt viszonylag rovid ideig terhel,

Az UZenSli! idej6n a kozlekedesi eredetU leveg6szennyez6st els6sorban a gepjdrmUvek

osszkibocs6tdrsa 6s a terjedesi viszonyok hatdrozzdk meg'

A krjzlekedesb6l szArmazo 6tlagos napi forgalomra szdmltott leveg6mincls6gi 6rt6kek egyik

komponensn6l sem 6rik el az egeszsegugyi hatdrert6keket a tdvlati 6llapotban.

A referencia drllapothoz k6pest tdvlatban a kozvetett hatdsterulet legtobb vizsgdrlt szakasz6n, a telepul6si

belterul eteken I eve gcim i ncis69 javul 6s vdrrhato,

A 25, sz, f60 nyomvonala ment6n, a 25 m-es v6d6tdvolsdgon belul teljesulnek az eg6szs6gugyi

hatd16rt6kek.

A dokument6ci6 adatai alapjan a kozlekedesb6l szArmaz6 dtlagos napi forgalomra sz6mitott

leveg6min6s6gi ert6kek egyik komponensn6l sem 6rik el - meg'10 m6tern6l sem - az eg6szs6gfigyi

hatdrert6keket a jelenlegi es a tdvlati 6llapotban sem'

A beradv6ny ismerteti a kivitelez6s 6s az uzemeltet6s sordn vdrhat6an keletkezcj hullad6kok kor6t'

menrryis6g6t. Az 0t epit6sehez kapcsolodoan az el6k6szit6 munkdlatok (pl. terep elcjk6szlt6se,

boz6tirt6s stb.) 6s az epltesi tevekenyseg (pl, foldmunkdrk, jdrmtlvek 6s munkag6pek kozlekedese,

betonozds stb,) sor6n keletkeznek hullad6kok, Az 0zemel6shez kapcsol6doan az (tfenntart6s,

karbantartdrs (pl. p6lyatest 6s az !t szerelv6nyeinek karbantartdsa, fest6se, mosdsa; 0tfelulet javlt6sa,

utat szegelyezS zoldfelulet gondoz6s, munkag6pek karbantartdsa stb.) sordn-, illetve a kapcsol6d6

letesitm6nyek fenntartds6hoz kapcsolod6an vduhat6 veszelyes 6s nem veszelyes hullad6kok

keletkez6se

A hulladekok gyrijtesenek, tovdrbbi kezeles6nek m6dja a benyfjtott dokumentdcioban megfelel6en

bemutatirsra kerul, hulladekok kezel6se nem tervezett,

A l6tesitmeny jelen engedelyben 6s a vonatkoz6 hat6lyos jogszab6lyokban el6irt modon torten6

megval6sitdsa, uzemeltetese hullad6kgazddlkod6si 6rdeket nem s6rt.
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Term6szetv6delm i szem pontbol :

A 23, szdmu 6s 25. sz5m0 fcjutak Bdtonyterenye - 6zd kozotti fejlesztend6 szakaszai a kozleked6s
fejlesztes c6ljainak 6s a forgalom biztons6gi kovetelm6nyeknek megfelel6en tobb teruleten eltdrnek az
utak eredeti nyomvonal6t6l: teleptil6s lakott terulet6t elkeru16 szakaszok 6s kanyarg6s r6szek kiviilt6sai,
Az 0j nyomvonalszakaszok orszdgos jelent6s6gfi vedett term6szeti teruletet nem 6rintenek.
J{rdAnhttza hatdrdban a2E, szAmU f60t 0j nyomvonala (0+SOO -,1+000 szelv6nyek kozott) dtmetszi a
27512004' (X'B') Korm, rendeletben kihirdetett es a 1412010, (V,11,) KvVM rendetet mellekleteiben
kozzetett Natura 2000 hAlozathoz lartoz6 HUBN20015 nyilvAntartdsi szdmg, tzra-v1tgy 6s Arl6-t6
elnevez6su kiemelt jelentclsegu term6szetmeg6rz6si teruletet,
Az eur6pai kozoss6gi jelent6segLi term6szetv6delmi rendeltetesLi teruletekrcjl szolo 27512004, (X. B.)
Korm. rendelet (a tovdbbiakban Rend.) 10. S (1) bekezdese alapjdn olyan terv vagy beruhdziis
elfogaddsa, illetcjleg enged6lyez6se elcjtt, amely nem szolgdlja kozvetlenul valamely Natura 2000 terulet
term6szetv6delmi kezeleset vagy ahhoz nem feltetlenul szuks6ges, azonban valamely Natura 2000
tertlletre akdr onmagdban, ak6r m6s tervvel vagy beruh6zdssal egyutt hat6ssal lehet, a terv
kidolgcrz6jdnak, illetc5leg a beruhAzast enged6lyez6 hat6s6gnak - a tervvel, illetve beruh6zassal 6rintett
terulet kiterjedes6re, az 6rintett teruletnek a Natura 2000 terulethez viszonyitott elhelyezked6s6re,
valamint a Natura 2000 terr.ileten el6fordul6 6l6vil6gra vonatkoz6 adatokra figyelemmel - vizsg6lnia kell a
terv, illetve beruhdz6s 6ltal vdrhat6an a Natura 2000 terulet jelolesenek alapjdul szolgdl6, azi-4, szdm0
mell6kletben meghatdrozott fajok es elcihelytipusok termeszetvedelmi helyzet6re gyakorolt hat6sokat.
A Rend' 10. S (2) bek. alapjdn, amennyiben a Rend. 10, S (1)bek szerinti vizsgdlat alapj6n a tervnek,
illetve beruhAzAsnak a Natura 2000 teruletre jelent6s hatdsa lehet, hat6sbecslest kell v6gezni,
Mivel a tervezett nyomvonal Natura 2000 teruleteken dthalad, igy az epftesi tev6kenys69nek a Rend,
10, S (1)bek szerinti vizsgdlat alapjdn jelentcis hat6sa lehet, ez6rt a Rend, 14. szamu mell6klete szerinti
hatdsbecslesi dokument6ci6t a k6rel m ezci el k6szittette,
Az 0j nyomvonal iiltal ig6nybevett terulet a regi vasilti nyomvonalon halad6 jelenlegi kerekpdr0t
nyomvonal, melynek kornyezet6ben a Natura 2000 jeloles alapj6ul szolgdl6 el6helyek, fajok nem
fordulnak elci.

A hatdsbecsl6si dokumentdcio szerint az (j nyomvonal 6s a Hodos-patak keresztez6s6n6l, illetve a
patak, valamint a 25. sz, (t kozoiti melyedesben terresztris nddas tal6lhat6, azulak szeg6ly6n kanadai
aranyvesszc! (Solidago canadensis), komlo (Humutus lupulus), sov6nyszuldk (Calystegia sepium)
jelennek meg. A ker6kp6rut ment6n nAd (Phragmites austra/ls), vadcsicsoka (Hella nthus tuberosus)
h0zodik, A kerekpdr0ttol keletre l6v5 domboldalon telepitett erdei fenyves tal6lhato, feh6r ak6c (Robina
pseudoacacia) szeg6llyel. Az 0j nyomvonalon l6tesltett 0t miatt a fent ismertetett 6lcihelyekben (ultetett
erdei fenyves 6s akdcos szeg6lyz6na, terresztris, inv6zi6s nov6nyekkel fertcjzott nddas 6s jellegtelen,
gyomos szAraz es ude gyepek) osszesen'1,59 hekt6ron fog s6rulni, megsz0nni, A hatdsbecsl6sben a
terepi vizsgiilatok sordn 6szlelt vedett fajokat is felsoroljdk, A nagy tiizlepke (Lycaena dispal vdndorldsi
folyoso reszek6nt hasznAl)a az 6rintett teruletet, megtelepedesre alkalmas 6l6hely6t, illetve tdpnov6ny6t
nem 6rinti a beruhdziis, A n6dasban 6s a patakot szegelyezcl ude reszeken tobb pdr nddirig6
(Acrocephalus arundinaceus) territorium6t figyelt6k meg, A nddas folott megfigyeltek a barna retih6jdt
(circus aeruginosus), azonban kolt6se nem val6szin0sithet6, inkdbb tSpl6lkoz6 pelddnyai kerest6k fol a
patakvtilgyel' Az invAzi6s akiic szeg6lyezte erdei fenyves ultetveny rovarfaundjdt term6szetvedelmi
szempontb6l nem it6lik jelentcisnek, A jelolcj, vagy a t6bldzatban felsorolt Natura 2000-es, de nem ielolcj
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st6tuszri fajok nem fordulnak elo az el6helyen, A fenyvesben, a H6dos-patakban 6s a kornyezcj ude

r6szeken fejlc5dcl ket6ltUek talSlhatnak tele16helyet, Az erintett erdcjr6sz maddrvildgAt szint6n nem iteltek

jelentc5snek, Az akAcos-cserj6s szeg6lyben n6hdny gyakori 6nekes mad6r-fajon klvul, mint pl. a bar6tka

(Sytvia atricapilla), az 6nekes rig6 (Turdus philometos), a citromsSrm6ny (Emberiza citrinella), nem

figyelterk meg mds mad6rfajt. A fenyvesben sz6ncinegbk (Parus maioQ tdpl6lkoz6s6t figyelt6k meg'

A Hodos-patak erintett szakaszAn a fokozottan v6dett vidra (Lutra lutra) elolordul6sdt is eszleltek,

A BNF,I rendelkez6s6re dll6 adatok alapj6n a teruleten el6fordul m69 a v6dett m6lna-gyongyh6zlepke

(Brenthis daphne), nagy trizlepke (Lycaena dispar), a nem v6dett sakkt6rblalepKe (Melanargia galathea)'

nagy okorszemlepke (Maniola jurlina), aranyos rozsabogSr (Cetonia aurata), s6vos szitakotcj (Calopteryx

sp/endens), a vedett barna varan gy (Bufo bufo). Adataink szerink a tLizlepke nem csak vdndorldsi

folyos<ik6nt, hanem 6lc5helykent is haszn6lja a teruletet, hiszen el6fordulnak itt lorom fajok(Rumex spp.)'

A H6clos-oatak keresztez6se kozel6ben, a 25. f60t jelenlegi nyomvonala ment6n a v6dett mocs6ri

csorb6ka (Sonchus palustris) kis egyedsz6mban el6fordul'

A fentebb jelzett hi6nyossdgokat lesz6mitva a Natura hatdsbecsles megfelelcl r6szletess6ggel vizsgalja

beruhiiz6s hat6sait az erintett term6szetmegdrz6si teruleten, A dokumentdci6ban meg6llapitottakkal

egyete'lrttjnk,

A hat6sbecsl6s alapj6n meg6llapithat6, hogy az 0t 6pitese a Natura 2000 terulet kijelol6s6nek alapj6ul

szolgdrl6, az 1-4. sz6m0 mel16kletben meghat6rozott fajok 6s elcShelytipusok term6szetv6delmi

helyzet6re, illetve a Natura 2000 teruletre kedvezcjtlen hatdssal nem j6r, tovdbb6 - a 4.S (1)bekezd6sre

figyelermmel- nem ellentetes a jeloles celjaival,

A tervezett nyomvonal tobb helyen is keresztezi vagy 6rinti az Orszdgos Teruletrendez6si Tervrcjl szolo

2003, evi XXVI, torv6nyben kijelolt orszdgos okol6giai hdl6zat ovezeteit:

. okologiaifolyos6: 6zd elkerul6 (1+100 - +1+800 km szelv6ny kozott)

o okol6giaifolyoso: JArdAnhAza - 4116 elkerul6 (6+700 - 7+000 km szelv6ny kozott)

. magterulet: J6rd6nh Aza - Arlo elkerulcj (0+700 - 1 +400 km szelveny kozott)

. okol6giai folyoso 6s magterulet: Szentdomonkos - Borsodnddasd kozott (2+579 - 5+800 km

szelv6ny kozott)

. okol6giai folyos6: Borsodnddasd elkerU16 (0+000 - 0+750 km szelv6ny kozott)

. a nyomvonal tobb vizfolydst is keresztez vagy erint, melyek Sltaldban szint6n az okol6giai

folyosohoz tartoznak,

Szentdomonkos - Borsodn6dasd kozott (2+579 - 3+000 km szelv6ny kozott - Borsodn6dasd)

kornyezet6b en az okol6giai folyos6hoz es magterulethez tartoz6 r6szeken szdmos v6dett noveny

(p6lddul bArsonyos kakukkszeglu (Lychnis coronaria), feher maddrsisak, (Cephalanthera damasonium),

maddrrf6szek (Neoftia nidus-avis), sz6leslevelU n6sz6fu, (Epipactis helleborine), Muller-n6szcjftj

(Epipactis muelleri), kislevelti n6sz6fLj (Epipactis microphylla) stb,)fordul el6,

Szentdomonkos - Borsodnddasd kozott, az 5+500 km szelv6ny kornyezeteben, a H6dos-patak

keresztez6s6n6l es a vizfolyds ment6n a v6dett mocsdri csorb6ka (Sonchus palustris) nagy

egyedszdmban fordul el6. Ezen a szakaszon torekedni kell v6dett noveny el6helyeinek elkeritl6s6re,

vagy a mUszakilag indokolt legkisebb term6rt6kri 6rintes6re,

Szentdomonkos - Borsodn6dasd kozott az 5+7OO km szelveny kornyezeteben az 0ttol keletre es a

Borsodnddasd elkerr-rl6 0+250 km szelv6ny kornyezeteben (Borsodn6dasd) a Hodos-patak
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keresztez6senel a v6dett bdns6gi sds (carex buekii) nagy egyedszamban fordul elcj, Ezen aszakaszon
torekedni kell vedett nov6ny el6helyeinek elkerul6sere, vagy a mrjszakilag indokolt legkisebb term6rt6kLj
erintes6re,

JArdAnhAzAt elkerulcj 0tszakasz 0+000 - 0+500 km szelv6ny6ben (a H6dos_patak keresztezesenel apatak es a jelenlegi 25. szitmu f60t kozott) vedett nov6ny fordul elcj (mocsdri csorb6ka (sonchus
palustris)) 6s a nagy trizlepke (Lycaena dispar) t5pnovenye kis egyedsz6mban elcjfordul, Ezen a
szakaszon torekedni kell vedett nov6nyek es a nagy trlzlepke (Lycaena dispar) elcihelyeinek
elkerrll6s6re, vagy a mriszakilag indokolt legkisebb t6rmertek0 6rint6s6re.
Arl6t elkerulcj (tszakasz 7+000 km szelv6ny kornyezet6ben (a H6dos-patak keresztez6s6n6l) tobb v6dett
noveny fordul elcj (peld6ul nddi bogldrka (Ranunculus tingua), h0sszinLj ujjaskosbor (Dactytorhiza
incarneta))' Ezen a szakaszon torekedni kell vedett novenyek elclhelyeinek elkerules6re, vagy a
mLiszakilag indokolt legkisebb term6rtekr-j erintes6re,
A mennyiben a beavatkoz6sok vedett nov6nyek egyedeit is erintik, gondoskodni kell a nov6nyek
m egfel elcl 6l c5hel yre tort6 n 6 6ttel ep it6s6rclt.
Szentdomonkos - Borsodnddasd kozott az 5+100 km szelv6ny kdrnyezeteben fokozottan v6dett haris
(Crex crex) potenci6lis szaporod6 helye tal6lhat6. A munkav6gz6st feszkeli id6szaKon kivrllre kell
utemez:ni.

Arl6ndi, a 7+000 km szelveny K-i oldalSn a v6dett barna r6tih6 ja (Circus aeruginosus) szaporod6 helye
ta16lhat6. A munkavegzest feszkeli idciszakon kivulre kell utemezni.
6zdot elkerulci 0tszakasz 1+000 es '1+800 km szelv6ny kornyezet6ben a v6dett voroshas0 unka
(Bombina bombina) es r6ti tucsokmad6r (Locustelta naevia) szaporod6helye, tovdbb6 a fokozottan
v6dett haris (crex crex) potencidlis szaporod6 helye taldlhato, A munkav6gz6st a f6szkel6si/szaporoddsi
idciszakon klvulre kell utemezni.

szentdomonkos - Borsodnddasd kozott az 5+500 km szelv6ny kornyezet6ben az 0ttol nyugatra tal6lhato
a borsodn6dasdi H6dos-pataki t6pr6t ex lege v6dett ldp. Ezen a szakaszon, az ex tege vedett l6p
meg6vdtsa 6rdek6ben, torekedni kell a lapterulet elkerul6s6re, vagy a m[iszakilag indokolt legkisebb
term6rttlkU 6rint6s6re, az (ttsz6lesit6st lehetcjs6g szerint a keleti oldalon kell megoldani.

A tervezett 0t nyomvonala tobbszor keresztez 6lc1 vizfolydsokat. Ezekben, kiemelten a H6dos-patakban
vedett halak (pl' fen6kj6r6 kullci (Gobio gobio), kovicsik (Barbatuta barbatula)) 6s ket6ltgek, valamint a
fokozottan v6dett vidra (Lutra tutra) elofordulnak. A vedett halak 6s ket6lttjek meg6v6sa 6rdek6ben a
medrek vizzel borilott r6sz6n v6gzett munk6kn6l idcjbeli korl6tozds szuks6ges. A vidra v6delme
6rdek6ben a hidak labazalat 6s a meder6tvezet6st 0gy kell kialakitani, hogy az vidra 6s a kiseml6sok
m oz96sdt lehetcjv6 tegye.

Term6szetvedelmi szempontb6l kedvezcj lenne, ha az utak nyomvonalvezetes6nek megv6ltozdsa miatt
felhagycrtt 0tszakaszok term6szeti dllapota vissza6llitdsra kerulne, kiemelten az orszagos okol69iai
halozat terulet6n, amennyiben ez forgalombiztonsdgi vagy mUszaki szempontb6l lehets6ges.

A kornyezetv6delmi hat6sdg Bo-oBlKT1261-10112017, szdmon megk6rte a Bukki Nemzeti park
lgazgat6sdg, mint a terulet term6szetv6delmi kezelcij6nek adatszolg6ltat6sdt. Az lgazgat6sdg
l-1 27 I 21 201 7' szAm on adott adatszol gdltatdst, m elyet hatiirozatom ba be6p itette m.
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Az elcjirdrsaim betartasdval a term6szetv6delmi szempontb6l kedvez6tlen hatdsok m6rsekelhet6k'

Szakszerri, felel6s, korultekint6ssel v6gzett beavatkozdsok es a felt6tlenul szuks6ges terulet-

igenybev6tel mellett az erintett terulet 6l6vil69dra gyakorolt negatlv hatdsok csokkenthet6k,

Az 6rintett terijleten a vizsg6lati dokumentdcio alapj6n a tervezett munk6k a terulet term6szeti

dllapotdban jelent6s negatlv hatdst nem okoznal<,

Ee]xrygn-eligyg]fl€l,hogya27512004,(X.8,)Korm.rende|et9,s(2)bekezd6se6rte|m6benNatura
2000 teruleten egyes tev6kenys69ek - pl, fakiv6gas, cserjeirtds, gyep feltorese - kizdrolag a

term6szetv6delmi hat6sdg enged6lyevel vegezhet6k'

A tervezett nyomvonal szakaszok er6sen tagolt dombvideken haladnak v6gig, ez6rl a felszlni

hozz1folyAsb6l adod6 tobblet vizmennyisegre, valamint a vill6m6rvizek, 6s a Ialajerozio kialakul6s6nak

vesz6ly6re kiemelt figyelmet kell forditani, az eroziov6delem 6rdek6ben a rezs0k dll6konys6g6t

(novdrnytelepit6s, horgonyzds, perges elleni hal6, l6tt beton) biztositani kell, Az tltr6l lefoly6

csapadekvizet befogad6ba vezet6se el6tt megfelel6en m6retezett mUtdrgyakkal tisztitjdk' Az 6pit6s

l69szennyezese minden esetben ideiglenes 6s egy-egy szakaszt viszonylag rovid ideig terhel,

Levegcitisztas6g-v6delmi szempontb6l a szdmitdsok alapj6n 6ltaldrnoss6gban megdrllaplthat6, hogy a

kozleked6sb ol szarmazo 6flagos napi forgalomra sz6mltott leveg6min6s6gi 6rt6kek egyik komponensn6l

sem 6rik el - meg 10 m6tern6l sem - az eg6szsegugyi hat6r6rtekeket a jelenlegi 6s a tdvlati Sllapotban

sem, A tervezett elkerul6 utak jelentds leveg6terhelest6l mentesiti a jelenlegi 23-25. sz. fcjutak menti

telepulesek belteruleti szakaszait, Zajvedelmi szempontb6l a tervezett projekt 0th6lozatanak telepul6si

kornvezet6ben a jelenlegi zajterheles a vizsg6lt f60th6l6zati szakaszokon nappal jellemz6en nem, mig

ejjel nem vagy kism6rt6kben t0llepi a vonatkoz6 kovetelmeny6rt6keket, A mell6k0thAlozat ment6n a

zajterhel6s nappal 6s 6jjel is sz6mos 0t menten meghaladja a vonatkoz6 hat6r6rt6ket. A l6tesit6s sor6n,

a tervezett nyomvonal szakaszokhoz legkozelebb (15-200 m-re) fekv6 zajt6l v6dend6 letesitm6nyek

kozel6ben, ahol az epites ideje alatt (1-2g,5 dB) mert6kti t0llepes v6rhat6, a tullep6s m6rtekenek

fuggv6nyeben t(ll6pessel erintett epuletekre es teruletre zajterhel6si hat6r6rt6k tOll6p6si k6relmet kell

k6rni, Zajvedelmi szempontb6l a dokumentdcio szerint az 6pitkezes sordn kulon zajv6delmi

int6zked6seket (0n, ,,csendes aszfalt" kop6r6teg) kell alkalmazni ahhoz, hogy az epiiesi munka ne

okozzon hat6r6rtek feletti zajterhelest, A dokument6ci6ban az egyes helyeken v6rhato zajterhel6s

v6ltozdrsra tekintettel szdmos helyen zajmonitoring vizsg6latokra tesznek javaslatot, mind a letesites

elcjtt, az epit6s so16n, illet6leg az 6tad6st kovet6 dllapotban - a tervezett nyomvonal tdgabb

kornyezet6ben 6s a kapcsolodo uthdl6zat ment6n egyardrnt,

A dokumentdci6 6ttanulmdrnyozdsa ut6n meg6llapitottam, hogy a tervezeti tev6kenys6gb6l szArmazo

kdrrgs kornyezeti, kornyezet-eg6szsegugyi hatdsok a bemutatott kornyezetv6delmi int6zkedesek,

mUszaki megold6sok, kozeg6szsegugyi szempont0 el6ir6saim 6s a vonatkozo jogszabdlyok betartdrsdval

csokkenthetcjk, ez6rt a tervezett tevekenyseg k6ros hat6sai elfogadhato szinten tarthatoak,

elkerrulhet6ek,
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Tdrgyi beruhdzds, mint az egyes kozlekedesfejleszt6si projektekkel osszefugg6 kozigazgalAsi hat6sdgi
ugyek nemzetgazdas6gi szempontbol kiemelt jelent6segri uggye nyilvdnitris6r6l 6s az eljdr6 hatosdgok
kijeloleser6l szolo 34512012. (Xll.6,) Korm, rendelet alapjdn nemzetgazdas6gi szempontb6l kiemelt
jelentcisegLinek nyilv6nitott ugy, a kultu16lis oroks69 vedelmerol szslo 2001. evi torv6ny (Kotv.)
7. S 20. pontja 6rtelm6ben nagyberuh6z6snak mincjsrjl,

K6relmezcj a beruh(tz'6si teruietre vonatkoz6an elkeszittette a Kotv, 23lc, s (.1) bekezdese dltal
nagybelruh6zds eset6n el6lrt, a Kotv. 7, S 3. pontja szerinti ERD adatgygjtesen 6s 16g6szeti
terepbej6rdson alapul6 elcjkeszlt6 munkar6szet,
A kerelemhez csatolt tervdokumentdci6, az ERD elcikeszit<i munkar6sze 6s a rendelkez6sre dl16 adatok
alapjdn megdllapitom, hogy a tervezett beruhdz6s Borsodniidasd-Torteneti telepulesmag (azonosft6:
84125), JArdAnhaza-H6dos-patak Ny-i partja 6s Arlo-Vanyics-puszta r6g6szeti lelcjhelyeket erinti.
A Kotv. 19, S (2) bekezd6se szerint a r6g6szeti oroks6g elemei eredeti helyzetukb6l csak r6g6szeti
felt6rds keret6ben mozdithat6k el.

A Kotv' 23lC' S (5) bekezdese 6rtelm6ben az ERD k6szit6se sor6n - a jogszabdlyban meghat6rozott
kiv6telekkel - pr6bafeltdrAst kell vdgezni, amely nem a megel6zci feltdr6s r6sze. Ezert az ERD
kieg6szit6sekent el kell v6gezni a tervezett foldmunkdkkal erintett, az ERD alapj6n dlldsfoglal6som
rendelkezcj r6sz6ben felsorolt Borsodn6dasd-Tort6neti telepul6smag (azonosfi6: 84125),
JardanhAza-Hodos-patak Ny-i partja 6s Arl6-Vanyics-puszta r6g6szeti lel6helyek mrjszeres lelcihely-
felderlt6s6t, geofizikai kutatAsdt, valamint p16bafeltdr6s6t.

A Kotv, 21' S (2) bekezd6se 6rtelmeben a pr6bafeltdrdst a reg6szeti r6tegsor alj6ig kell elvegezni,
Az ERD kereteben a probafelt6r6st a kultu16lis orokseg vedelmevel kapcsolatos szab6lyokr6l sz6l6
49612016' (Xll. 28.) Korm6ny rendelet (Kr.) 21. S (1) bekezdeseben meghat6rozott akaddtyoz6
korulmenyek megsztin6set kovetcjen kell elv6gezni, A pr6bafeltdrds elvegzesere a Kotv. 23lC. g es
a Kr' 3, $ (3) bekezd6se ertelmeben a Budav6ri Ingatlanfejleszt6 6s Uzemeltetcj Nonprofit Kft.
(1 1 '13 Budapest, Dar6ci Ut '1-3,, tel,: +36-1-430-6000) jogosult, A probafelt6rds megkezdes6t az
oroksegvedelmi hivatalfele be kelljelenteni, a Kotv. 21, S (2) bekezd6s6ben foglalt m6don.
A Kotv 23lD ' S (1 ) bekezd6se szerint az ERD zdrodokumentuma a feltdr6s j projektterv,
A Kotv.23lD. S (2) bekezdese szerint a feltdrasi projektterv meghatdrozza a nagyberuhdzdshoz
kapcsolodo valamennyi regeszeti feladatelldtdst, annak m6dj6t, az 6rintett teruletet 6s annak r6geszeti
jellemzciit, a vdrhat6 kockdzatokat. A felt6rdsi projektterv lartalmazza tov6bbd a projektterv k6szit6s6nek
idciponljdban i16nyad6 szabdlyok szerint, valamint a 231E, g (2) bekezd6se alapjdn a r6g6szeti
feladatelldtdst v6gz6, feltd16sra jogosult intezmenyt. A projektterv halArozza meg a nagyberuhdzds
r6geszeti teruletijellemzc5it es elcjkeszitetts6ge alaplAn a r6g6szeti feladatell6tds teruleti szakaszait 6s a
szakaszolds indokait.

AKr' 24' $ (6) bekezd6se alapj6n a feltdrdsi projekttervet tartalmaz6 tetjes ERD-t a foldmunkdval j616
tev6kenys6g enged6lyez6sere ir6nyulo azon els6 hat6s6gi eljdrhs meginditdsdra irdnyulo k6relemhez
kell mell6kelni, amelyben a hat6sdg eljdr vagy szakhat6sdgk6nt kozremukodik.
A pr6bafeltdr6s eredm6nyei alapjrin a kivitelez6s megkezd6se elcjtt el kell v6gezni a foldmunkdkkal
erintett lelcihelyr6szek Kotv. 22, S (3) bekezdes c)-d) pontja szerinti teljes feluletLi megel6zci 16g6szeti
felt6rdsdt.
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Nagyberuh6zds eset6n a foldmunk6kkal 6rintett, es egyeb felt6rdsi modszerekkel fel nem t6rrt ter[jleteken

a Kr.27. g (3) bekezd6se r6geszeti megfigyel6s biztositdsdt lrja elcj, A Kotv, 23lE, $ (5) bekezd6se

6rtelm6ben nagyberuhdrzas megvalositdsa eset6n a kivitelezes foldmunkdi reg6szeti megfigyeles mellett

v6gezlret6ek. A reg6szeti megfigyel6s az esetlegesen el6kerulcj reg6szeti jelens6gek szakszerU

dokumentdrl6s6t biztositja,

A Kr, 19.S (i)bekezd6se alapj6n, ha a reg6szeti megfigyel6s sordn a r6g6szeti dokumentdl6s regeszeti

bont6munkdt ig6nyel, akkor - legal6bb a beruh6z6si foldmunk6val 6rintett m6lysegig - a reg6szeti

bont6rnunk6t, az els6dleges nyilv6ntartdsba vetelt 6s m0zeumba tort6ncj befogaddst az elcjkertilt

r6g6szeti jelens6g vonatkoz6sdban, a regeszeti megfigyel6s keret6ben kell elv6gezni,

A Kr. 19,S (2) bekezd6se alapjdn a r6g6szeti bontomunka megkezd6s6t az oroks6gvedelmi hivatalnak

be kelljelenteni,

A Ktjtv, 231G, S (i a) bekezdese 6rtelm6ben kozleked6si infrastrukt(lra-beruhdzdrs eset6n

a jogszab6lyban kijelolt oroksegv6delmi szerv (Budavdri Ingatlanfejleszto 6s Uzemeltet6 Nonprofit Kft,)

a gyrijtciterulet6n 6rintett akkreditalt megyei hatokorrli v6rosi m0zeum (jelen esetben a miskolci

Herman ott6 Mgzeum) bevondrs6val gondoskodik a megelcizc! felt6r6s 6s a kivitelez6s sor6n ell6tand6

1696szeti megfigyeles, valamint a miniszter dontese szerinti 16g6szeti feladatell6t6s elvegzesercil.

A Kotv, 22. S (i0) bekezdese alapjdn a felt6r6sra jogosult int6zm6ny es a beruhAzo a r6g6szeti

megfigyelesre vonatkoz6an irdsbeli szerz6d6st kot, mely szerzcjd6s Iartalmaz-za a felt6rds m6djdt'

id6tartamdt, a felt6r6sra jogosult intezmeny 6ltal vegzend6 r6g6szeti feladatelldt6s koltseget, valamint a

jogszrab6lyban meghat6rozott egy6b szakmai felt6teleket.

A mergel6z6 16g6szeti felt6r6sokrol a Kr, io. S (1)-(3) bekezd6se alapjdn jelentest kell k6sziteni,

amelynek egy peld6ny6t a Kr, B, S (4) bekezd6s a) pont aa) alpontja szerint a megel6zc5 r6g6szeti

feltdriisok befejez6s6t kovet6 30 napon belul el kell kuldeni az oroksegv6delmi hivatalnak.

T6j6koztatom, hogy a Kotv, 23lG, S (7) bekezdes6ben foglaltak 6rtelm6ben, ha a r6g6szeti megfigyel6s

sordn el6kerult reg6szeti lelcihely vagy lelet a kivitelez6s h6trdltatdsa nelkul r6g6szeti bontomunka

keret6ben nem menihetci, a r6g6szeti megfigyel6st v6gz6 int6zmeny halad6ktalanul ertesiti a minisztert.

A beielentes alapjdn tovdbbi r6g6szeti feladatell6t6s vonatkozds6ban a szukseges int6zked6sekr6l a

miniszter dont,

A kornyezeti hat6svizs96lati dokument6cio es a rendelkez6sre dll6 adatok alapj6n meg6llapitottam, hogy

a tervezett beruh6zds terv szerinti kivitelez6se - el6irdsaim marad6ktalan betart6sa eset6n - a kulturdlis

oroks6gv6delem erdekeit nem s6rti, ez6rl a rendelkez6 reszben foglaltak szerint dontottem.

Az enged6lyez6si dokument6cio elfogadhat6, a tervezett beruhdz6s a kornyezo term6foldek minds6get

nem vesz6lyezteti

MegAllapitottam, hogy termofold mennyis6gi v6delme szempontjdbol kornyezetvedelmi engedelyez6st

kizdr6 ok nem merul fel. Elcjir6saimat a term6fold mennyis69i v6delme erv6nyre juttatdsa 6rdek6ben

tettem,
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Tdrgyi 0tszakasz fejlesztese sor6n hat6svisel6 kornyezeti elemk6nt jelenik meg az 6svdnyi nyersanyag.
Az utak letesit6se 6sv6nyi nyersanyag kitermelesevel jrirhat, Erre tekintettel a K6relmez6nek a tervez6si
szakaszon kitermelni tervezett asv6nyi nyersanyag fajtdj6nak a megnevez6set es a vdrhato mennyis6g
meghettdrozdsdrt is terveznie szukseges az engedelyezesi elj6rdsok folyamat6ban,

A figyelembeveendo jogszabalyok a bdnydszalrol szolo 1993. evi xLVlll, torv6ny (tov6bbiakban: Bt,),
valamint az 6svdnyi nyersanyagok 6s a geotermikus energia fajlagos ert6k6nek, valamint az
ertekszdmlt6s m6dj6nak meghatdroz6s6r6l szol6 5412008, (111.20,) Korm, rendelet, A 8t,49, g ,1, pontja
alapjdn 6svdnyi nyersanyagnak min6sul minden, a humuszon (talajon) kivuli foldtomeg, fuggeflenul
annak dsvdnyi anyag osszet6tel6t6l. A Bt. 1 , S (7) bekezd6se alapj6n a b6nyafelugyelet engedely6t6l
elt6rci, m6s hat6sdgi engedely alapjdn v6gzett Ssvdnyi nyersanyag kitermelesre a Bt, 3. S, 20. S, 25. S,
41, S, 41lA. g es 44. g rendelkez6seit kell alkalmazni.

A Bdnyafelugyelet a kdrnyezetv6delmi 6s term\szetvedelmi hat6sdgi 6s igazgatdsi fetadatokat eltat6
szervek kiielbl1sdr1l sz6l6 7112015. (lll, 30,) Korm, rendelet (tovdbbiakban: Rendelet) S. szdm1 met6k6t
l, tAbl6zat 8, pontidban szereplcj szakk6rd6seket megvizsg6lta, mert a vizsg6lat feltetelei - az
6svdnyvagyon gazddlkoddsi hatdskorre tekintettel - fenndlltak, llletekesseget a Magyar Bdnydszati 6s
Foldtani Hivatalr6l szolo 26712006. (Xll, 20,) Korm, rendelet 3.S (1) bekezdese 6s az1. sz. mell6klete
hatdro:zza meg.

tekintet6ben:

A teruletfejlesztesi koncepci6, a teruletfejlesztesi program a teruletrendez6si terv tartalmi
kovetelm6nyeircjl, valamint illeszkedesuk, kidolgoz6suk, egyeztetesuk, elfogad6suk 6s kozz6t6teluk
r6szletes szabdlyai16l szolo 218/2009, (X. 6.) Korm, rendelet 8, mell6klete a Megyei Teruletrendez6si
Tervek jelkulcsai kozott az 1.2.1.2. pontban az orszdgos jelentcSsegU mLjszaki infrastrukt0ra h6l6zatok 6s
egyedi 6pitm6nyek r6szek6nt nevesiti a f60t ielol6set,

Orszdoos Teruletrendezesi Terv (OTrT):

ElfogarJva a 2003, eviXXV|. torv6nnyel,
. OTrT 2. S 4. pont szerint az epitmenyek 6ltal ig6nybevett t6rseg: az orsz6gos, kiemelt tersegi es

mergyei teruletrendez6si tervben megdllapitott teruletfelhaszn616si kateg6ria, amelybe a mr_iszaki

infrastru kt0ra-hdl6zatok 6s egyed i ep[tm 6nyek tartoznak,
. OJ'rT 2, S 19, pont alapjdn a m(szaki infrastruktOra-hAl6zal: a teruiletrendez6si tervekben

mergallapitott es alkalmazott nyomvonaljellegU 6pftmenyek osszess6ge, amelybe
o a)a kozlekedesi infrastrukt'ira-halozalok elemei, igy a gyorsforgalmi 0t, a f60t, a mellek0t, az

orszdgos torzshdl6zati, regiondlis 6s egyeb vas0ti pdlya, valamint a ker6kpdnlt tartozik,

' Ol'rT 3' $ es 4.S (2) bekezd6se szerint azOrszlgos Teruletrendez6si Terv az orszdg szerkezeti
terv6t a 2" mellekletben tartalmazza, E terven szerepel a tdrgyifc50t nyomvonala,
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Ol-rT 9, g ('1)bekezd6se ertelm6ben az orsz6gos jelentc5s6gtl kozlekedesi infrastrukt[rra-hdlozatok

terbeli rendjet 6s az orsz5gos jelentclsegU 6pitmenyek elhelyezkedes6t a 2, szAmu mell6klet, a

t6rbeli rend szempontjdbol meghatdrozo telepul6sek felsorol5sdt pedig az 111-7. szAmu mellekletek

tartalmazzAk,

OTrT, 1/1, sz6m0 mellekletenek2,l, afcj0th6l6zat elemei lAblAzatAban megtal6lhato tdrgyif6ut'

Borsor

Elfogadva a 10/2009, (V, 5,) sz6m0 BAZ Megyei Onkorm6nyzatKozgyul6s6nek rendelet6vel.

. Az orsz6gos 6s ters6gi jelentclsegri m(szaki infrastruktOra-h6l6zatok terbeli rendj6t az MTrT 1.

sz6m0 rajzi melleklete, a T6rsegi Szerkezeti Terv tartalmazza, melyben szerepel t6rgyi f60t is, a

21 8/2009-es Kr, 8. mell6klete szerinti jelmagyarAzati jellel,

A fentiek alapjdn megrillapithat6, hogy az MTrT es a tdrgyban jelolt tervezett nyomvonalszakasz kozott

nincs ellentmond6s, ez6rl a t6rgyi ugyhoz kapcsol6d6 kornyezetvedelmi engedely megad6s6nak megyei

terulel,rendez6si akad6lya nincs,

A Borsod-Abafj-Zempl6n Megyei Kormdnyhivatal el6irdsaltahatArozat lV. A. pontj6ban szerepeltettem.

Az elj6r6s so16n a kornyezetvedelmi 6s term6szetv6delmi hat6sAgi es igazgatdsi feladatokat elldrto

szervek kijeloles6rcjl szol6 71t2015. (lll, 30,) Korm, rendelet 28, S (3) bekezdes6ben foglaltak alapj6n,

a Rendelet 5, szdm0 mell6klet ll, tieblAzata 3. pontj6ban meghatdrozott szakk6rdesre vonatkoz6an

megkerestem az ugyben hataskorrel rendelkez6 Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Katasztrofav6delmi

lgazgat6sdg lgazgat6-helyettesi Szervezet Katasztr6fav6delmi Hat6s6gi Szolgdlat6t (Miskolc)

szakhat6s69i 6ll6sfoglal6sa megaddrsa vegett.

35500/576-512017, sz6m0 szakhat6sdgi

dll6sfoglaldsdban a 25. sz, f60t Borsod-Aba0j-Zempl6n megyei szakasza fejleszt6senek kbrnyezeti

hatfsvizsgdlati eljdrdsdban szakhatosl;,gihozzfljArulds6t elcjlrdsokkal megadta.

Szakhat6sdgi 6ll6sfoglal dsa indokol6s Aban az al6bbiakat szerepeltette :

,,A Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Korm6nyhivatal Miskolci J616si Hivatal Kornyezetv6delmi 6s

Term6szetv6delmi F6osztilly - 3530 Miskolc, Mindszent ter 4. - (a tovSbbiakban: kornyezetv6delmi

hat6s6g) BO-08/KT/261-112017, szdmon megkereste hat6s6gomat 23, 6s 25, sz. f6utak Bdtonyterenye-

Ozd kozotti fejleszt6s6nek a NIF ZrL - 1134 Budapest, V6ci 0t 45, - megbiz6s6b6l a Via Futura Kft' -
1111 Budapest, Zenta utca 1 . altal kezdem6nyezett kornyezeti hat6svizsgSlati eljdirds6ban,

szakl,at6s6gi dlldsfoglalds megad6sa celj6b6l. A megkeres6s szerint az ahhoz tartoz6 hat6svizsgdrlati

dokumentdci6 a kornyezetvedelmi hat6sdg internetes oldal6n el6rhet6.

A kozigazgatfsi hat6sdgi eljdr6s es szolg6ltatds 6ltal6nos szabdlyairol sz6lo 2004, evi CXL, tv' (Ket.)

22, l) (1) bek, szerint a hat6sag a joghat6sdgAt - ezzel osszefuggesben az alkalmazand6 jogot -,
valarnint hataskoret 6s illetekess6get az eljdr6s minden szakaszdban hivatalbol koteles vizsg6lni.
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lgazgart6sdgom, mint teruleti vizugyi 6s vizv6delmi hat6sdg illetekessegi terulet6t a tervezett 0tfejlesztes
Heves 6s Borsod-Aba0j-Zemplen megyei szakaszai erintik (a N6grdd megyei szakasz illetekessegi
teruletemen kivul helyezkedik el), ez6rt a kornyezetv6delmi hat6s6g megkeres6s6t
35500/576-112017. dlt. vegzesemben Nogr6d megye vonatkozds6ban tovdbbi elj6rdsra dttettem a
Fcjvdrosi Katasztrofav6del m i I gazgatos6ghoz,

Az enlled6lyez6si dokument6ci6 kieg6szit6se erdek6ben 35500/576-212017.5lt, sz6m0 v6gzesemben
hidnyp6tldsra szolitottam fel a k6relmez6 NIF Zrt, neveben eljdr6 Via Futura Kft{, aki a hatdstanulmdnyt
3212017 iktat6sz6mon, a Vibrocomp Kft, 6ltal 2017" januAri keltez6ssel ossze6llitott dokumentdci6val
kieg6szitette.

A kornyezetvedelmi hat6s6g Bo-o8lKT1261-212017. szilml v6gz6s6ben a kerelmet r6szben, Heves
megye vonatkoz6sdrbatr dttette a Heves Megyei Kormdnyhivatal Egri J6rdsi Hivataldhoz, ez6rt jelen
kornyezeti hat6svizsgdlati eljdrds csak a Borsod-Abadj-Zempl6n megyei (tfejleszt6sre van folyamatban.

Tdrgyi tigy a nemzetgazdasdgi szempontb6l kiemelt jelent6segri beruh6zdsok megvalositds6nak
gyorsitds6rol 6s egyszer(sitesercjl sz6lo 2006. evi Llll, torv6ny 6s az egyes kozleked6sfejlesztesi
projektekkel osszefugg6 kozigazgatdsi hat6s6gi ugyek nemzetgazdasdgi szempontb6l kiemelt
jelentclsegu uggye nyilvdnit6s6r6l 6s az elj6r6 hat6sdgok kijeloleser6l sz6l6 34512012, (xll,6,) Korm,
rendelet hatdlya ald tartozik.

A kornyezetv6delmi 6s term6szetvedelmi hat6sSgi 6s igazgatSsi feladatokat elldt6 szervek kijeloles6rc5l
szolo 7112015' (lll. 30.) Korm. rendelet 5. mell6klet ll. tAblAzatAnak 3. sora 6rtelm6ben a kornyezeti
hatdsvizs96lati elj6rdsban a katasztr6favedelmi igazgat6s6g - vizgazd6lkoddsi hatdskorben annak
elbirdldsa k6rd6s6ben, hogy a tevekenyseg vizell6t6sa, a keletkez6 csapadek- 6s szennyvlz elvezet6se,
valamint a szennyviz tisztitdsa biztosltott-e, vizbAzis vedcjterrilet6re, vedcjidomdra jogszabalyban, illetve
hat6rozatban meghatdrrozott elcjirdsok 6rvenyesithet6k-e, tovAbbd annak elbir6l6sa kerdeseben, hogy a
tev6kenys6g az 6rviz 6s a jeg levonuldsdrra, a mederfenntartdsra milyen hatdst gyakorol, tov6bbd
vlzv6delmi hat6skorben annak elbirdldsa k6rd6seben, hogy a tevekenyseg kapcs6n a felszini 6s felszin
alatti vizek mincis6ge 6s mennyis6ge vedelm6re jogszabdlyban, illetve hat6rozatban meghatdrozott
elcii16sok 6rv6nyes [thetcjk-e - szakhat6s69

allaplthat6k meq:

A tervezett koz0tfejleszt6s Borsod-Aba0j-Zemplen megye teruleten a 28. sz. fcjutat, annak is
Borsodnddasd, Jdrd6nhAza, Arlo es Ozd kozigazgatasi terulet6n h0z6d6 szakasz6t 6rinti.
lgazgatdsdgom a tervezett 0tfejleszt6sekhez kordbban a Via Futura Kft. megkeres6s6re
35500/6011-112016, 6lt. szdm0, majd a NIF Zrt, megkeres6sere 35500/Big4-112016, dlt. szdm0
level6ben adott t6jekoztatdst.

A tervezett J-fuO es J-fu1 je[1 0tszakaszok nyomvonala az Arlo kozs6gi vizmii r6szben sekely
m6lys6gben szrjrcjzott termelcikrJrtjainak kozeleben, a kutakt6l -30-110 m tdvolsdgr.a helyezkedik el.
lsmereteim szerint a vizmrlikutak hidrogeol6giai ved6idomdnak lehat:irolSsdrol - a vizbdzisok, a tavlati
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vizbAzisok, vatamint az ivovizellAt6st szolg6lo viziletesitmenyek vedelme16l szolo 12311997' (Vll' 18,)

Korm, rendelet figyelembevetelevel - k6sziilt egy terv, azonban a vizbAzisvedelmi v6d6ovezetek

hat6siigi kijelolesere ezid6ig nem kerult sor. ll./2, el6lrdsomat el6z6ekre tekintettel tettem.

A tervezett utakhoz larlozo vizelvezetcjk vizgyUjtclit lehatSrolt6k, a dokumentdcio kieg6szitese szerint:

,,Felszfnr hozzdfotydsb6t erecJo vizek vlzgy(ljto terlteteinek lehatdrolIsakor megdllaptthat6, hogy a

tervezett nyomvonalak erosen tagolt dombviddken haladnak vdgig, ebb6l ad6doan a tervezend6 aqrkok,

1tereszek 6s egy6b vtz6ptt6si miltilrgyak m6retezds6n6l a felsztni hozzdfolyasb6l ad6d6 csapaddkkal is

sz1molnikell.

A bev6g6sos szakaszokon a markdns terepi hozzdfotyAsokat 6v6rkokkal kell megfogni 6s tovdbbvezetni,

Az 6v6rkok minden esetben burkott drkok, melyek hetyet 16szletes geotechnikai szakv6lemdnyben leirTak

szerint kell meghatdrozni (vagy a bev\gds kor\mponti*t6t minimum 3,5 m-re kell elhelyezni)'

A vizek szabad 6ramlds6nak biztositlsa 6rdek6ben a magas tdttlseket 6tereszekkel kell megszakftani,

valamint a terepi mdtypontokon kiegyenlit6 ittereszeket kell 6ptteni, ezzel akad1lyozva meg az egyoldali

v I z nyo m 6s ki al aku I d s 6t,

A hosszir(tnyu vtzmozg1s, illetve a vtz fetdIsulIsdnak megakadalyoz1sdra keresztszivdrg6kat kell

ethetyezni a hossz-sze lv1nyi mdtypontokba, csom1pontok, ltcsatlakozdsok elott, tovdbbd minimum

300 mlterenkent, A fdlf6ses szakaszon a r6zsilkre vezetik ki a vizet a keresztszivdrg6k,

Ezeket a vlzelvezet1si megolddsok a k6s6bbi teMdzisban kidolgozdsra ker016 (tt6pit6si enged6lyez6si

tervekben 1gy sz1ks1ges kidolgozni, hogy a tdttlstdbat kdzvetlentll ne 1ztassa talpdrokba pang6 vtz

v ag y szikkaszt1 d ro kb a szi kka d 6 v t z.

Ezen megold1sokat a k6s6bbi teM|zisoknill is figyelembe kell venni. A vizelvezet6si megolddsok es

hidraulpai szdmit1sok r1szletes kidolgozdsdt az 0t6plt6si enged1lyez1si, illetve kiviteli terv szinti'n

szukseges elvdgezni.

A vizelvezetT rendszer tervezlse sordn arra ketl tdrekedni, hogy terep termeszefes lefolydsi viszonyait a

tehet6legkisebb m6rt6kben zavarjuk meg. Af60t metlett min6l hosszabb szakaszon leit6ssel rendelkez6

talp(trkokat kelt kiatakttani, amelyek a teri)leten l6vo befogad1kba bek1thetok."

A vizek hasznoslt6s6t, v6delmet 6s kdrt6teleinek elh6ritdsdt szol9516 tev6kenys6gekre

es l6tesitm6nyekre vonatkozo 6ltaldrnos szab6lyokr6l sz6l6 14712010. (lV. 29,) Korm. rendelet 4, S (3) d)

pontia alapjdn a viziletesitm6nyeket, illetve vlzimunkdkat Ugy kell tervezni, telepiteni, kialakitani es

uzerneltetni, hogy az 6ltaluk bevezetett vizek ne vesz6lyeztessek a befogado vizelvezelo k6pess6get.

A rendelet 4, S (5) bekezdese ,,Ha vfzimunka, illetve vtzil,tesltm6ny 6ltal a befogadoba vezetett vlz

vesz6lyezteti a befogad6 vizelvezeto k6pess6get, akkor a tdbblet-vtzhozam elvezet1se felt1teleinek

megteremtds1rol az abban 6rdekelt kdteles gondoskodni"'

Hat6s69om nyilv6ntartdsa szerint a tervez6si terulet nagyvlzi medret nem 6rint, azonban a tervezett

1tszakaszok a keresztezesek es a csapad6kvlz bevezet6sek r6v6n 6rintik a terijlet vizelvezeto drkait,

vizfolydsait,

A tervezett utszakaszok akad6lyt k6pezhetnek a vizgyrijt6 terijrletekr6l lefoly6 vizek sz6mdta, azonban a

koz6t al6 tervezett dtereszek biztositjak azok tov6bbvezet6s6t a befogado fel6,



Az 6rintett vizfolydsok kezelcjinek nyilatkozatai a jelenlegi tervez6si szinten rendelkez6sre allnak,

A felszln alatti vizek szempontj6b6l a felszin alatti vizek v6delmercjl 21gl2OO4. (Vll. 2i.) Korm. rendelet
2, sz, mell6klete 6s az 1:100000 meretardny0 szennyez6d6s 6rz6kenysegi t6rk6p alapjdn a
kivitele;z6ssel erintett terulet nagyobbr6szt 6rz6keny (erz6kenysegi kategoria 2a,.,,Azok a teruletek, ahot
a csapad1kb6l szdrmaz6 utdnp6tlodds sok6yi |tlagos 6116ke meghaladja a 20 mm/6vet,"),
a Hangony-patak ment6n pedig kevesbe erzekeny kateg6ridba tartozik,
Az ELI tagorszdgaiban az Eu16pai Uni6 0j vizpolitik6ja, a ,,Viz Kereti16nyelv" (2000/60/EK irdnyelv,
tovdbbriakban VKI) 2000, december 22-6n lepett hat6lyba,
A VKI celjainak eler6s6hez a vizgyrijt6-gazd6lkod6si egys6gek 6s ezen belul az egyes vlztestek
azonositdsdrl, az elv|gzendcj feladatok meghatArozAslhoz szuks6ges dllapotfelm6r6s eredm6nyeit, 6s
azezek alapjdn javasolt int6zked6seket a vizgyrijtS-gazdalkoddsi terv foglalja ossze, amely egy gondos
es kiterjedt tervez6si folyamat eredmenyek6nt szuletett meg,
A Korm6ny a vizpolitika ter6n a kozossegi fellepes kereteinek meghatdroz6s6r6l sz6l6,
2000' okt6ber 23-i 2000/60/EK eur6pai parlamenti 6s tan6csi irdnyelvben foglalt tagallami kotelezetts6g
teljesltese 6rdekeben Magyarorsz6g felulvizs96lt, 2015. evi vizgyiijt6-gazddlkoddsi tervet az
115512016. (lll. 31.) Korm, hat6rozatban hirdette ki,

Az orszdgos 6s a r6szvizgytijt6k jelenleg 6rv6nyes vizgy1jt6-gazd6lkod6si terve, valamint az alegys6gek
terve, tovdbb6 az ezek alapjdt kepez6 valamennyi dokumentum megtaldlhat6 a www.vizeink.hu
honlapon a Dokumentumtdrban, ill, a mAr hivatkozott 115512016, (lll, 31,) Korm, hat6rozat
mell6kleteben, amely a Nemzeti Jogszabdlytdr (www,nit.hu)feluleter6l is letolthetcj,
T6rgyitervez6siterulet a Tisza r6szvizgyrljtcjn be[]l a 2-6, sorsz6m0,,Bukk 6s Saj6 a B6dvdval,,tervez6si
alegys6g terulet6n helyezkedik el,

A tervezett beruh5zds az elcjirasok betartdsa eset6n nem ellent6tes a VKI 6s a vizgyujtci-gazddlkod6si
terv c6lkitUzeseivel,

A fentiek alapjdn a 7112015. (lll 30,) Korm, rendelet 5, mell6klet6ben meghatdrozott szakk6rd6sben
elcjir6saimat a ll. es lll, pontban megtettem, a Vgtv,, a 1231i992. (Vll, ig,) Korm, rendelet,
a 21912004. (Vll, 21.) Korm, rendelet es a 22012004, (Vll, 21.) Korm, rendelet figyelembevetelevel, azt is
szem el6tt tartva, hogy a Nemzeti Kozleked6si Hat6s6gr6l szol6 26312006. (Xll. 20,) Korm. rendelet
kornyezetv6delmi enged6lyez6s eset6n kozlekedesi letesitmenyek 6piteshat6s69i enged6lyez6si
eljdr6saiban a vlzrigyi hat6sdg szakhat6s6gi kozremrikod6s6t nem irja elci.

A szal<hat6s6gi 6lldsfoglaldst a 7112015. (lll, 30,) Korm. rendelet 33. S (i ) bekezd6se, valamint
az 5. meli6klet 3, pontja 6rtelm6ben, a kozigazgatdsi hat6s69i elj6rds es szolg6ltat6s dltal6nos
szab6lyair6l szolo2004.6vi cXL, tv. (Ket.)44. S (1)bek. szerinteljdrva adtam meg.

Az lgazgatdsdg hatdskor6t a vizugyi igazgatdsi 6s a vizugyi, valamint a vizv6delmi hat6s6gi feladatokat
ell6t6 s;zervek kijelolesercjl sz6l6 22312014. (|X.4.) Korm. rendelet 10, S (1) bekezd6se, illet6kess6get a
10, S (2) bekezd6se, valamint a 2, mell6klet8. pontja dllapitja meg,
A jogorvoslati lehetc5seget a Ket. 44, S (9) bekezd6s6ben foglaltak alapjdn zarlam ki.',



A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Katasztrofavedelmi lgazgatos6g lgazgat6-helyettesi Szervezet

Katasztrofavedelmi Hat6sdgi szolgdlata (Miskolc)el6irdsait hatdrozatom lV.B, pontjdban szerepeltettem,

Az eljdr6s so16n a tervezett tevekenyseg helyi kornyezet- 6s term6szetv6delemmel kapcsolatos

onkorm6nyzati szab6lyozds6val, valamint a telepulesrendez6si eszkozokkel valo osszhangjAnak

megdllapitasa erdek6ben Bo-08/KT1261-3912017. - BO-08/KI1261-39-4212017, szdmokon belfoldi

jogsegely keret6ben megkerestem az erintett telepulesek (Borsodndrdasd, JArdAnhlza, Arlo, Ozd)

jegyz6jet,

Megkeres6semre 6zd V6ros Jeq)iz6ie PGOM/'1 13-2t2017, sz6mon t6jekoztatott, hogy a tervezett

beruh6z6s Ozd v6ros kozigazgatAsi terulet6re vonatkoz6an a telepulesrendez6si kovetelm6nyeknek,

azon belul azozd V6ros Helyi Epitesi SzabAlyzatdr6l es SzabAlyozAsi Terver6l sz6l6 1412011. (V.20,)

onkormdnyzati rendeletnek megfelel, azzal osszhangban van, Egyeb, termeszetvedelmi

kovetelm6nyeket meghatArozo helyi szab6lyozAs ozd v6ros terulet6re vonatkoz6an nincs hat6lyban,

helyi .ielent6s6gU vedett termeszeti terulet nincs kijelolve

4116 Nasvkozs6o Jesvzdie 132-2l2oj7 , sz6m0 belfoldi jogsegely keret6ben adott vdlasz6ban

megjegyezte, hogy a kornyezeti hatAstanulm6ny szerint 4116 telepul6srendez6si terve a telepul6st

elkeriil6 nvomvonalat nem tartalmazza'

Arl6 nagykozs69 telepi.ilesrendez6si terve tartalmaz kozleked6sfejleszt6si tervet, alternatlv' a belteruletet

elkerul6 1tvonalat, krjl- es belteruletre egyardrnt, melyeket 6ll6sfoglaldsdhoz mell6kelt'

388-212017 ' sz6m0 belfoldi jogseg6ly6ben

megiillapitotta, hogy a megvalositando l6tesitmeny vagy tevekenyseg helyi onkormAnyzati rendeletben

meghatdrozott helyi jelent6segrl kornyezet- 6s term6szetv6delmi szempontbol nem vedett teruleten

valos;ul ffieg, tov6bbd t6jekoztatott, hogy a helyi onkorm6nyzati rendeletben meghatdrozott

kornvezetv6delmi- 6s term6szetv6delmi kovetelmenyekkel es telepulesrendezesi eszkozokkel ellent6tes,

Indokol6s6ban kifejtette, hogy a tervezett tev6kenys6g Borsodn6dasd V6ros 0nkormdrnyzata Kepvisel6-

testulet6nek Borsodn6dasd V6ros Szab6lyozSsi Terv6nek elfogaddsdrrol es a Helyi Epft6si Szabdrlyzat -
HESZ - teruletre vonatkozo el6ir6sainak meg6llapft6s6rol sz6lo 6/2005,(Vl, 02,) sz, rendelet 6s az azt

m6dosito gt2111,(ll, 16,) sz. rendelet,18l2O11,(Xl,25,) sz, rendelet 6s 15/2013' (Xll.'16') sz. rendelet

alapj6n a Borsodn5dasd telepules teruleten tervezett 2xl s6vos 0t leteslt6se nem felel meg, 6s

ellentetes Borsodn6dasd Vdros Rendezesi Terve, Szabdlyoz6si Terve, valamint a Helyi Epit6si

Szabdlyzat el6ir6saival, ugyanakkor helyi v6dettsegtl term6szetv6delmi terUletet nem 6rint.

Jdrd 484-412016' szdmu belfoldi

jogsegelyben lelrta, hogy a tervezett letesitmeny JArdilnhAza Kozseg Onkormdnyzat K6pvisel6-

testilletenek a telepulesi rendezesi tervercjl sz6l6 1 4l2oo2. (Xll, 30,) onkormdnyzati rendelet6nek

vonirtkoz6 rendelkez6seivel - mely tartalm azza a Helyi Epitesi Szabttlyzatot, a Kulteruleti es belteruleti
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Szabdrlyozdsi Tervet - ellent6tes, nincs osszhangban a helyi kornyezet- 6s termeszetv6delemmel
kapcsolatos onkormdnyzati szabdlyoz6ssal, valamint a telepul6srendez6si eszkozokkel,

A kornyezeti hat6svizsg6lati dokumentdci6 a tervezett tev6kenysegnek az erintett telepul6sek jelenleg

6rv6nyben l6v6 Helyi Epitesi SzabAlyzatAval, valamint a Szabdlyozdsi Terv6vel val6 osszhangj6t
vizsgdtlta. A dokumentiici6ban meg6llapftdsra kerult, hogy Borsodn6dasd, Arl6 es JttrdAnhitza
telepul6srendezesi terve a telepulest elkerul6 nyomvonalat nem tartalmazza,

Fentiek, valamint a belfoldi jogsegelyekben foglaltak alapjdn megdllapitottam, hogy a tervezett
tevdkenys6g Arl6, J6rd6nhAza 6s Borsodnddasd telepulesek telepulesrendez6si eszkozeivel nincs

osszhangban, mely jelenleg a tev6kenyseg engedelyezeset kiziro ok. A kizAr6 okot legk6scjbb a
l6tesitesi engedely kiad6sdra jogosult hat6sdg dont6s6ig meg kell szuntetni, melyre vonatkoz6an
a ,,R" 5, $ (2) bekezdese cb) pontja alapjdn hatdrozatom V, pontjaban el6irdst tettem.

Az engedelyezesi elj6rds sordn, a ,,R." 9. $-a alapjdn, 2016, februdr 16-6n 14 6rai kezdettel
kozmeghallgatdrst triztem ki az Ozdi V6roshdza Nagy Tandcskoz6term6be, A kozmeghallgat6srol az
6rintetteket el6zetesen szab6lyszerrien 6rtesltettem.

A kornyezetv6delmi enged6lyez6si elj6rds megindit6s6rol 6s a kozmeghallgat6s kitLjzesercjl

a,,R." 8, $ (1) bek, alapjdn kozlemenyt tettem kozz6 a kornyezetv6delmi hat6sdg rigyfelforgalom elcltt

nyitva 6llo hivatalos helyisegeben 6s honlapjdn,

A kozlem6ny kozzetetel6vel egyidejLlleg o ,R." 8" S (2) bek, a) pontja alapjdn a kozlem6nyt,
a k6relmet 6s a kornyezeti hatdstanulmdrnyt, valamint az 6zd v6rosban tartand6 kozmeghallgatds16l
sz6l6 6rtesitest megkuldtem kozz6t6telre BO-08/KT/261-1912017. 6s BO-0BlKTl261-9212017. sz6mokon
4116, BO-08/KT/261-1712017. 6s BO-081KT1261-9312017. sz6mokon Borsodn6dasd,
BO-081KT1261-1812017. es BO-08/KT/261-9512017. szdmokon JardAnhAza, valamint
BO-OU/KT/261-2012017, es BO-08IKT1261-9612017. szdmokon 6zd vdros jegyzc5jenek.

Ezen t0lmen6en BO-O8/KT1261-9712017, szaimon azeljArAsban r6szt vevcj hatosdgokat es az i.igyfelet,

illetve a 2011. evi CXl" torv6ny 21. S (1) bekezdes c) pontj6ra hivatkoz6ssal
BO-OU/KT/261-9812017. sz6mon az Alapvet6 Jogok Biztosdnak Hivataldrt 6rtesitettem a

kozmeghallgat6s16l.

Arlo l]olgdrmesteri Hivatal 75212017. es 93-3/2017. szAmokon, Borsodn6dasd Vdrros Onkormdnyzat
Jegyzcije 315-212017. es 490-212017. szdmokon, JArdAnhAza Kozos Onkorm6nyzati Hivatal k6pvisel6je
137-212017.6s 484-612017, szlmokon, mig 6zd V6ros Onkormdnyzatlnak Jegyzcije PGOM/I 1g-612016,

szdmon tdjekoztatott, hogy a megkuldott dokumentumokat a helyben szok6sos m6don kozhirre tett6k,
illetve a kornyezeti hatilsvizsg6lati dokumentAci6ba val6 betekint6s lehet6s69et biztositottdk.

A kozlem6ny kifuggeszt6senek ideje alatt a tervezett beruhdz6ssal kapcsolatban a kornyezetv6delmi
hat6sdgra a nyilvdrnossAg reszercil 6szrevetel nem 6rkezett.
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A 2016. febru6r '16-6n megtartott kozmeghallgatdson a nyilvdnossdg r6sz6rcjl 6rdemi k6rd6sek

hangzottak el a tervezett letesltmennyel kapcsolatban, illetve a jelenlev6k egy r6sze kifog6sokat

fogalmazott meg a tervezett l6tesitm6nnyel kapcsolalban, az al6bbiak szerint:

4116, JArdAnhAza 6s Borsodn6dasd telepul6sek k6pviselet6ben megjelent lakosok, illetve

telepul6svezet6k elmondt6k, hogy rendkivul fontosnak tartjdk az 0tfejlesztes ugyet, de nem el6gedettek

az effe vonatkoz6 tervek jelenlegi 6ll6s6val, Jelezt6k, hogy a kordbbi egyeztet6sek sor6n nem a jelenleg

engedelyez6s alatt 6116 nyomvonal v6ltozatot tdmogattdk, a nyomvonal 6ttervez6s6t k6rik, Az eljdr6s

tdrgydt kepez6 nyomvonal ellent6tes a rendez6si tervekben foglaltakkal, illetve kedvezcjtlen hat6sokkal

lesz a telepul6sen 6lcjkre. Arl6 telepul6sen az rlj nyomvonal 6rinti az dltalSnos iskola epuletegyuttes6t is,

mely Sll6spontjuk szerint er6sen ag96lyos.

Borso<jndrdasd Vdros Onkormdnyzata jelenlev6 k6pvisel6je a sz6ban ismertetett eszrev6teleit a

kozmerghallgatdson ir6sban is dtadta a hat6s6g kepviselt5inek. Az 6szrevetel BO-0BlKT1261-11612017.

sz6mon kerult iktat6sra,

A beruhAz6 kepviselet6ben megjelent szakdrtcjk ismertett6k a v6gleges nyomvonal megval6slt6s6val

jdr6 viirhato kornyezeti hatdsokat, melyek vizsgdlataik 6s sz6mlt6saik szerint - tekintettel arra,hogy az

Uj 0tszakaszok nem fognak 0j forgalmat generdlni, csup6n az egyebkent is megjelen6 forgalmat ket utra

terelik - nem novelik a telepules terhel6set egyik kornyezeti elem vonatkozdsdban sem,

A kozmeghallgat6sr6l keszult jegyz6konyv el6rhet<5s6g6r6l BO-O8/KT1261-11812017, szAm'i iratommal

t6jekoztattam az 6rintetteket.

A kozrneghallgatdson elhangzottakat a kornyezetv6delmi hat6s6g a,,R"10.S (1)bekezd6s szerint eljarva

6rdemben vizsg6lta, 6s hat6rozat6ban a kornyezeti hatdsok csokkent6s6re, illetve monitoringozAsAra

vonatkoz6an elcilrdsokat tett,

Az engedelyez6si eljdrds sordn meg6llapitottam, hogy a vonatkoz6 mtjszaki kovetelm6nyek 6s hat6rlyos

kornyt;zetvedelmi jogszabdlyok figyelembev6tel6vel, valamint a hat6rozatban szereplc5 el6ir6sok

betart6sa mellett a 25, szAml fcj0t Ozd-megyehat6r kozdtti szakaszAnak tervezett fejleszt6se nem jelent

olyan kedvezcjtlen kornyezeti hatdssaljS16 i96nybev6telt; amely annak megval6sit6s6t kizdrtt6 tenn6,

A benyOjtoit kornyezeti hat6stanulmdrny 6s kieg6szit6se alapj6n, a szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6s

figyelembev6televel a Nemzeti Infrastrukt0ra Fejleszt6 Zrl, r6sz6re a 25, szAm0 f6tt Ozd-megyehatdr

kozotti szakasz6nak fejlesztesehez a kornyezetv6delmi engedelyt m egadtam.

Az enged6ly 6rvenyess6gi idejet a ,,R" 11. S (1 ) bekezd6s6berr foglaltak alapjdn,

a tev6kenys6g kornyezeti hatdsai es a tev6kenys6g kornyezeteben be6l16 v6ltoz6sok el6reldthat6saga-,

valamint a rendelkez6sre All6 adatok figyelembevetelevel lrllapltottam meg.

A hatdrozatot a kornyezet v6delmenek 6ltal6nos

66. S (1) bek. a) pontja, a 68-69, $, a 71.S (1) bek, b)

egys6ges kornyezethaszndlati enged6lyez6si

szabdlyairol szol6 I 995. Llll, torv6ny

pontja; a kornyezeti hatdsvizsg6lati 6s az

eljdr6s szab6lyairol sz6lo
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31412005' (Xll' 25.) Korm, rendelet 10. S (4) bekezd6sben foglaltak alapjdn, a kornyezetv6delmi 6s
term6szetvedelmi hatosdrgi es igazgatdsi feladatokat elldtd szervek kijelol6s6r6l sz6l6
7112015' (111.30,) Korm, rendelet L S (2) bek.,6s 13. S (2) bek,, valamint a B/A (1) bekezdes6ben
biztosltott jogkoromben, a kozigazgat6si hat6s6gi elj6r6s 6s szolgdltat6s szabdlyairol sz616 2004. evi
CXL. torveny(Ket,) 71, S (1)bekezdes 6sa72. g (1)bekezd6s szerint elj6rva hoztam meg,

Az elj6r6s a Ket, 153' S 2, pontja szerinti eljdrdsi kolts6g6t (az igazgatAsi szolg6ltatdsi dij osszeget) a
1412015' (lll' 31.) FM rendelet (DijR,) 4. szAmu mell6klet 14,1. pontja alapjdn 6llapitottam meg,
visel6s6rcjl a DijR. 2, S (2) bekezdese alapjdn rendelkeztem,

A jogorvoslati elj6rAsr6l a Ket, 98. S (1) bekezd6se alapj6n, a jogorvoslati eljdrds igazgat6si szotgdltatasi
dij6r6l a DijR. 3' sziim0 mell6klet 6, pontj6nak figyelembev6televel a DijR. s,S (1) bek, alapjan adtam
tdi6koztatdst.

Felhivom a figyelmet, hogy a nemzetgazdasiigi szempontb6l kiemelt jelentc5segU beruh6z6sok
megval6sitdsdnak gyorsit6sdr6l 6s egyszerusit6s6r6l sz6l6 2006, 6vi Llll. torv6ny 2, g-a ertelm6ben jelen
dont6semet hirdetmenyi 0ton kozlom.
A kozl6s jogkovetkezmenyei - igy a fellebbez6sre nyitva 6116 hat6rid6 kezdete - a hirdetm6nyi lton
tortencj kozl6shez kapcsol6d6an 6llnak be,
A dont6s kozles6nek napja - a kiemelt jelentcisegrll riggye nyilv6nit6 kormdnyrendelet elt6rcj
rendelkez6se hidnydban - a hirdetm6ny kifuggeszt6s6t kovetci s, nap.

Miskolc, 2017. februAr 23.

Dr. Stiber Vivien

Kapidtt:

1. NIF Nemzeti Infrastruktrira Fejlesztci zrt. i134 Budapest, V6ci ut 4s. + TV
2, Via Futura Kft, 1 1 11 Budapest, Zenta u, 1,+ TV
3, Borsod-Aba0j-Zempl6n Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g lgazgato-helyettesi Szervezet

Katasztr6favedelmi Hat6srigi Szol96lat (e-mail: borsod.vizuqv@katved.qov,hu)
4' Borsod-Aba[rj-Zempl6n Megyei Kormdnyhivatal Miskolci J6r6si Hivatal N6pegeszsegugyi

Szakigazgatdsi Szerve (e-mail : nepeoeszseougv.m iskolc@borsod,gov, hu)
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b. Borsod- B-A-Z Megyei Korm6nyhivatal Miskolci Jdr6si Hivatal Epitesugyi 6s Oroksegv6delmi

OsztAly (e-mail: epitesuov.miskolc@borsod,qov'hu) t

6, Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormdnyhivatal Miskolci J6r6si HiVatal Elelmiszerl6nc-

biztonsdgi, Nov6ny- es Talajv6delmi Fcjosztdly Nov6ny- es Talajvedelmi Oszt6ly

(e-mail : novenwedelem @.borsod,qov, hu)

7. Borsod-Aba0j-Zempl6n Megyei KormAnyhivatal Miskolci Jdrdsi Hivatal Agrdrugyi Ftiosztdly

Erd6szeti Oszt6ly (e-mail : foldmuvelesugy-erdeszet@borsod'gov. hu)

8. Borsod-Abafj-Zemplen Megyei Kormdnyhivatal Hat6sdgi F6osztdly Bdny6szati Osztdly

(e-mail : banyaszat@borsod.gov.hu)

9. Borsod-Aba6j-Zempl6n Megyei Kormdnyhivatal Epit6sugyi, Hat6sdgi, OktatAsi 6s Torv6nyess6gi

Felugyeleti F6osztdly Epit6sugyi Osztdly (e-mail: allami,foepitesz@borsod,gov,hu)

1 0. ozdi J6r6si Hivatal Foldhivatali osztaly (e-mail: ozd@takarnet.hu)
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