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A Bqrsod-Aba(j-Zemplen Megyei Korm6nyhivatal Miskolci J6rdsi Hivatala
Kornyezetv6d<;lm i 6s l'ermeszetv6delmi F6oszt6lyd n inclu lt,
e 31412005. (xll. 125.) Korrn6nyrendetet (Rend.) hat6tya atil tiaftozo
k6rnyezeti hat6svizsgalati eljdr6srol
(igy szSma : BO-08/KT/1 22gO t2O 1 B.
l(6relmez5: NIF Nenrzeti Infrastruktrira Fejles;zt6
(134 Budapest V6ci Ut 45.)
(igy t6rgya: 23' szbmu es 25. szdnt0 f6utak Bdtonyterenye-Biinreve
^rt..
kozotti fejlesztese

Borsod-Abarji-

Zlemplen megyei szqkasza

A k6relmezo a meglev6 nyomvonal felhaszndlaisttval a25. sz. folt 11,5 tonna tengelyterhelesre
tofterr6
burkolat meger6sitept tervez mintegy' 70 km hosszon A munkalatok sordn szuksr5gers
a meglevo nyom
korrigdl6sa mind hQlyszinrajzi, mind magass6gi vonalvezet6s tekintet6ben. A rekorrstrukcioval
6rintr_.tt
szakaszokon a jelenlegi 0tp6lya burkolata is erlbontiisra kerul, az rij nyornvonalon 0j p4ryaszerKezet
epurl.

A kulteruleti szakaszokon a jelenlegirrek megfeleloen 2x1 forgalmi sdrvos kialakitds tervezett
a szabvdny
szerint 7,5 m burkolatsz6less6ggel. Mivel a ntodellez6sek alapjdn a becsult forgalom a .15
6ver; idotdvra
sem haladja meg a 10 000 E/nap erteket, at tervezett koronaszeless6g'1100 m, a padka
sz6less6ge

2,00 m lesz.

A tervezds sor6n tbrekedtek arra, hogy a tervezesi szakasz teljes hosszan a 70 km/h tervezesr
sebessegnek megfblel6en a szab'v6ny szerinti param6terek biztositottak legyenek.
Az dtkelesi

szal<aszokon tervezett nyomvonallal az 50 km/h sebesseg biztosithat6. ott ahol tul
naEy beavatkozassirl,
epuletbontdssal j6rnb az lvek korrig6l6sa a megl6v6 iv megtartdsa vagy kis nrerteku
ivsugdr novel6se,
vagy egy csomoponti korrekcio is szerepel a tervek koz0tt.

A tervezett 25. sz. fouthoz

kapcsolodoan erz [vkorrekciok miatt szul<s6gesse vdlil.r f0ldritcsaflakoziis
ki6pitese ezeket 6,0 m sz6less6gben 50 m hosszon burkolattal kell elldrtni. A koronasz:6lesseg
€i,5 m,
Flat6rszelvenyek:

25 sz. f6tit
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Borsodn6dasd, v6gszelv6ny

g2+295 km s;1. kozotti szakasz
a 25-26 sz. f6utal< csorn6pontja), mely a

-

k klzigazgatls i te ru etet erinti: Borsodn6dasd, Jdrddnh6za, Arlo, Ozd, Saj6nemr:ti,
I

SajopUspOki, 85nr6vp,

Kozvetlen hat6sterlilet v6lelmezett hatira (6rintett teleptil6s): Borsodn6dasd,,J6rd6nhiiza,
Arl,6,
6za, Sal6prlspciki, $aj6n6meti, 86n r6ve
Aiz elj6rds megindit{s6nak napja: Zl}lrg. decembellg.

Ktirnyezetv
3530 Miskolc,

Ir4indszen
E-mail:

46) 5j7_39g

Az elj6r6s lefolytatdsSnak ir6nyadd iigyint6z6si hat5ridej e: 42 nap

Az iigyint6z6si hat6rid5be nenn szirmito iddtartam:
- az eljaras felfU g geszt6s6nek, szU rretel6s6nek idotartama.
Ugyint6zS neve: dr. Pal6sthyne Arnoth M6rria
E16rhet5s6ge (e-mail): kornVezet.fo. m iskolc@borsod. oov. h u
A kornyezeti hat6sV izsg6 lat meg in,dit6s6nrak t6nye:
A tervezett tevekenys6g a k6rnyezeti hatdsvizsg6lati 6s az egys6ges k6rnyezethaszn6lati
engedelyez6si elj6r6sr6l szolo 31t112005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 3. szdmU mel16klet
87. pontj5ba tartozik, igy a kot'nyezetv6delmi hatos5g dontesetol fUgg;6en kornyezetv6delnri
hatdsvizsg6lat koteles.

A Rend. 1 S (5)

b€kezd6se alapj6n ,,a kdrnyezethaszn1to k6retm6re a k;rnyezetvedelmi hatoslg
el6zetes vizsg(tlati eli6r6s n1lkal - kdrnyezeti hatdsvizsg6lati etjarast fotytat le, ha a kornyezethaszndl6
olyan tevdkenys6g megvalosit1sdt tervezi, amely a 3. sz6m0 mett6ktetben szerepel'. A k6relmezo a
Rend 1 $ (5) bekezdese alapjdn kornyezetv6delmi hat6svizsg6lat lefolytatds6t k6rte, k6relme alapjdn a

Borsocl-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolc J5r5si Hivatala Kornyezetveclelmi
Term6szetvedelmi Fooszt6lyon 2018 december 19-6n kornyezeti hat6svizsg6latielj6r6s indult.

A

r3s

kornvezeti hat6svizsqSlati eliqr:iq sorSn ie nvilviinossiiq tdjekoztatdsiinak Diztosltdsa 6rdekeben a

Kozlem6nyt tesz kdzzd a Rend. 8. $ (1) bekezdes6ben foglaltaknak megfelel6en az elj1r1s
met;inditdsdt kovQtoen honlapjdn, illetve a www.hirdetmenv.magvarorszag.hu hon16pon.
MegkUldi a Rend. 8 S (2) bekezd6se szerint a kozlem6nyt, a k6relem 6s nrell6kleteinek nyomtatcltt
p6ldanydt a tev6kenys6g telepitesi helye szerinti telepUl6sek legyz6i r6sz6re a kr)zlem6ny
kozterUleten 6s a helyben szokdsos modon torten6 kozz6t6tel6nek, valamint a k6relem els
mell6kleteinek nyomtatott pelddnyiiba val6 betekint6si lehet6seg biztosit6sil 6rdek6ben, bv6bb6 a
felt6telezhet6en 6rintett telepijl6sek jegyzoi r6sz6re megkuldi a kozlemenyt.

A Rend.9 S (1)

bekezdese arlapj5n Ozd v5ros Onkormdnyzatiinak k6pvisel6j6vel egyeztetertt

id6pontban kdzmeghallgat6st tart, melynek id6pontja 6s helye:
2019. ianu6r 23. (szerda) 14 6ra
(3600 Ozc

A Rend. 9 S (9) bekezd6s6ben

fogllaltaknak megfeleloen a kozmeghallgatdsr6l keszult jegyz6konyv
megtekinthet6 lesz a kozmeghallg:atdst kOveto 5. napt6l 30 napi5y a kornyezetvedelmi hat6sdrg
http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyeUlista.html internetes oldaldn BO-08/K'I/1 22gf,t2}1g. szimon
megnevezds alatt.

kerelem es a dokument6cio meqtekinthet6ek
rl
" illetve el6zetes telefonos egyeztet6st
internetes oldalon, BO-0AKrn229012018. szimon,
kovet6en a
kOrnyezetvddelmi hqtos6g hivatalos helyis6geben ugyf6lfogad6si idoben, tov6bb5 az 6rintett
onkormdnyzat Jegyzojenel. Akdzzet€tel es;a betekint6si lehet6seg id6tartama leEaldbb 30 nap.

A

A kornyezeti hat6stanulm5ny tartalmdra vonatkoz6an 6szrev6teleket a kozmeghallgatas idopontjaig

a

kdrnyezetv6delmi hat6s6ghoz vagy a k6zmeghallgatds helye szerint illetekes telepUlesi onkorm6nyz:at
JegyzSj6hez lehet benyUjtani.

A kornyezetvedelmi hat6s6g a Rend. 10. S (1) bekezdes6ben foglaltaknak megfelel6en a
hatdsok 6rt6kelese szempontj6b6l lenyeges 6szrev6teleket

a

kornyezeti

szakhat6sdg bevon6s6val 6rdemben

megvizsg6lja.

A

Borsod-Aba0j-Zeinplen Meqyei Kormdnvhivatal Miskolci Jdrdsi Hivatala

az

eljdr5st lezaro

hat6rozatdban az al6bbi dont6seket hozhatia:
1. Kiadja a tevekenyseg gyakorlds6hoz szuks6ges kornyezetv6delmi engedelyt.
2. A kerelmet elutasitia.
Miskolc, 201 8. decerflber 19.

Dr. Stiber Vivien
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