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előzetes vizsgálati eljárás

HATÁROZAT
I.
A Szentgotthárd – Szakonyfalu – Alsószölnök és Felsőszölnök között létesítendő HFC optikai
gerincvezeték kiépítésére irányuló előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat
elfogadom,
egyben megállapítom, hogy tárgyi beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.
A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek a vezetékjogi engedélyezési eljárás során,
szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre.
II.
Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Győr 5624-2/2008. számú szakhatósági hozzájárulásában megfogalmazott kikötések
- A kivitelezés terv készítését megelőzően a VASIVÍZ Zrt-vel az ivóvízhálózat és szennyvíz vezeték vonatkozásában a közmű egyeztetéseket el kell végezni.
- A kivitelezés során a dolgozók részére az ivóvízellátást biztosítani szükséges.
- A munkahelyen vagy annak közvetlen szomszédságában a munkavállalók részére kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani.
- A munkavégzés során keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni
szükséges, egyedi zárt szennyvízgyűjtő, vagy közműpótló berendezés biztosításával.
- A munkavégzés során keletkező települési (kommunális) hulladékokat zártan kell gyűjteni. A gyűjtő edényeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A kommunális hulladékot a helyi szabályozási tervben erre a célra kijelölt hulladéklerakóban szabad elhelyezni.
- A munkahelyen biztosítani szükséges a felhasznált veszélyes anyagok és ezeket tartalmazó hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró módón történő elkülönített
és zárt tárolását.
Tel.: (94) 506–700

Fax: (94) 313–283
E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-12; Szerda: 8-12, 14-16; Csütörtök: 8-12

- A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai
kockázatokat, a munkahelyi expozíciót felmérni. Ennek csökkentése érdekében a foglalkoztatás feltételeként biztosítani kell a kullancsenkefalitisz elleni védőoltást.
Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság Szombathely
27.3/7043-1/2008 és 27.3/8165-1/2008 számú szakhatósági hozzájárulásaiban megfogalmazott kikötések
−
−
−

A tervezett beruházás megkezdése előtt az igénybevételhez, a szükséges fakitermeléshez az erdészeti hatóság engedélye szükséges.
Kivitelezés kizárólag az erdészeti hatóság rendeltetésszerű használatot akadályozó
igénybevételre vonatkozó határozata birtokában kezdhető meg.
Az igénybevétel csak a műszakilag feltétlenül szükséges, minimális nagyságú területet
érintheti.
III.

Az építési engedélyezési eljárás során felügyelőségem részéről figyelembe veendő szempontok, kikötések

−
−

A vízfolyáskezelők vagyonkezelői hozzájárulásait be kell szerezni és az abban foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.
A kivitelezés során keletkező hulladékot a területről el kell szállítani, melyek ártalmatlanításáról, hasznosításáról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet útján kell gondoskodni.

IV.
Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Szombathely) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.
Az előzetes vizsgálati eljárás 250.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre
került.
A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz
125.000,- Ft.
Indokolás
A Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 6.), Szentgotthárd – Szakonyfalu - Alsószölnök és Felsőszölnök között, földkábeles
kivitellel HFC optikai gerincvezeték kiépítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte a környezetvédelmi hatóságtól.
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A kérelem mellékleteként benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 3-5. §-aiban
foglaltak alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerültek elbírálásra.
A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése alapján a telepítés helye szerinti Szentgotthárd Város
jegyzőjénél és Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzőjénél 1 pld. előzetes vizsgálati dokumentáció csatolásával a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tettem közzé azzal, hogy az abban foglaltakra a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül felügyelőségemre észrevételt lehet tenni.
A megadott határidőn belül hatóságomhoz észrevétel nem érkezett.
A Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kormányrendelet 12. számú
mellékletében foglaltak figyelembevételével megkeresett szakhatóságok közül az eljárás lezárásához az alábbiak feltétel nélkül hozzájárultak.
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 629-12/2008. szám alatt
szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.
Szentgotthárd Város Jegyzője 2820-29/2008. szám alatt szakhatósági hozzájárulását kikötés
nélkül megadta.
Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Tanakajd 27.2/4384/1/2008. számon. A szakhatósági állásfoglalást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 12. sz. mellékletének 2. c) pontja alapján, a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § b)
pontja által biztosított jogkörömben eljárva adtam ki. A fellebbezési jog feltételeire vonatkozó
tájékoztatása közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdésén alapul.
Szentgotthárd Város Jegyzője, mint I. fokú Építésügyi Hatóság 665-95/2008. számon. A
Szentgotthárd – Szakonyfalu – Alsószölnök és Felsőszölnök települések közötti HFC optikai
gerincvezeték hálózat kiépítés előzetes vizsgálati eljárásához az építésügyi szakhatósági hozzájárulást a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján adom meg.
Körzeti Földhivatal Körmend 10.317/2008. számon. Állásfoglalásunkat a termőföldről szóló
2007. évi CXXIX. törvény 8. §-ában foglaltak alapján adtuk ki. A földhivatal hatásköre a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. mellékletének 2d. pontjában, illetékessége a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartásieljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdésében és 2. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda Sopron 410/5033/5/2008. számon.
A Veszprémi Bányakapitányság Veszprém a VBK/4998/2/2008. és VBK/5825/2/2008. számon. A KÖRSZOL Bt. 34/1/2008 munkaszámú terve szerinti vezeték nyomvonalával kapcsolatosan ásványvagyon-védelmi észrevételt nem tesz. A rendezési terv szerinti felszín-mozgás
veszélyes területeken - különösen a meredek domboldalakon – a munkaárkok és gödrök kialakításának megfelelőségét az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM
együttes rendelet figyelembevételével, földtani szakértő bevonásával kell meghatározni. A
Bányakapitányság szakhatósági hozzájárulását a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv.
43.§ (2) bek. kapott feladatkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44.§ (1)-(2) bekezdése szerint adta meg.
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Az előzetes vizsgálati eljárás során kikötést tettek.
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Győr 5624-2/2008. számon. A dolgozók ivóvízellátását, a szennyvíz és hulladék elhelyezését az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése, valamint a 47.
§ (3) bekezdése és a 49. § (1) bekezdése szabályozza.
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 16/2002. (IV.10.) EüM. rendelet 5.
§ (1) bekezdése kimondja, hogy a hulladékok gyűjtőedényeit zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.
A dolgozók biológiai kockázatbecslésének elvégzését és a munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettségét a járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9. §-a
szabályozza. Fenti szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi CXL. törvény 44.§-a alapján
adtuk meg. Hatáskörünk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. §-án, illetékességünk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Kormányrendelet 2. számú mellékletén alapul.
Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság Szombathely
27.3/7043-1/2008 és 27.3/8165-1/2008 számon. A nyomvonal az alábbi fásított területet érinti: Szakonyfalu – 042/10 hrsz. – 245 m2. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 44. §, valamint
az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 66. § alapján adtam ki.
Fenti állásfoglalásokban szereplő kikötéseket határozatom rendelkező részének II. fejezetébe
foglaltam.
A hatóságunk részéről a vezetékjogi eljárás során figyelembe veendő kikötéseket határozatom
rendelkező részének III. fejezete tartalmazza.
A Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének d)
pontjában meghatározott hatósági intézkedések meghozatala érdekében a kérelmező és az eljárásba bevont szakhatóságok értesítésével egyeztető tárgyalás tartására került sor.
Az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján felügyelőségem szakértői véleménye, a közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai, illetve az eljárás során tartott egyeztető
tárgyaláson elhangzottak figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység
során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás az alábbi indokok alapján.
Levegőtisztaság-védelem
A tervezett vezeték építése időszakában alkalmazott munkagépek és szállítójárművek üzeme
légszennyezéssel jár. Ezek hatása az építés rövid időtartama miatt csekély mértékű. Üzemeléskor légszennyező hatások nem jelentkeznek.
Zajvédelem
A létesítés során a munkagépek által keltett és a szállításból adódó forgalomnövekedés okozta
zajterhelés rövid időtartamú és kis mértékű.
Az üzemelés során zajhatással nem kell számolni.
Vízvédelem
A tervezett távközlési létesítmény keresztezi a
o Szakonyfalusi patakot
o Szölnöki patakot
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o Csehin patakot
A vízfolyások kezelője:
Csehin patak, Szakonyfalusi patak: Őrségi vízrendezési és Talajvédelmi Társulat (9700,
Szombathely, Vasút utca 7.)
Szölnöki patak: Nyugat – dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9700, Szombathely, Vörösmarty utca 2.)
A mederkeresztezés tervezett műszaki megoldása: mederátvágás.
A tervezett optikai kábelépítés a felszíni vizek lefolyási viszonyaira átmenetileg (az építés során) hatással van.
A felszín alatti vizek vízgazdálkodási viszonyaira, lefolyására és minőségére a tervezett létesítmény, hatással nincs.
Hulladékgazdálkodás
Az optikai kábel fektetése során csak települési szilárd hulladék keletkezik, melyet folyamatosan gyűjtenek és a munkálatok befejezésekor elszállítanak. Az üzemelés során a tevékenységből hulladék nem keletkezik.
Természet- és tájvédelem
A benyújtott dokumentációból megállapítottam, hogy a beruházásban tervezett optikai földkábel nyomvonala érinti az Őrségi Nemzeti Park területét, valamint az Őrség (HUON20018)
különleges természet megőrzési, valamint HUON 1001 különleges madárvédelmi területet is.
A tervezett nyomvonal kizárólag közforgalmú utak szegélyén, azok rézsűjén, ezeket kísérő
szántók területét érinti, természetes, természet közeli növénytársulásokat, Natura 2000 jelölő
társulásokat nem. Az építés során folyamatos munkaárok kiemelést és visszatöltést terveznek,
nyílt árkot nem hagynak. Ideiglenes anyagdepó az építés során nem keletkezik.Az üzemelés
során a természeti környezetet káros hatás nem éri.
Előzőek alapján megállapítható, hogy a HFC optikai gerincvezeték kiépítése esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, a környezetvédelmi kikötések az építési engedélyezési
eljárás során, szakhatósági állásfoglalás keretében is előírásra kerülnek.
Határozatom jogalapja a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének dc.) pontja.
Az érintetteket az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 29. § (6) bekezdése
alapján, hozott döntésemről a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton értesítettem.
Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet - 1. számú mellékletének
43. pontjában meghatározott összeg szerint befizetésre került.
Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.
A jogorvoslati eljárás díját a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.
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Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 8.§ (1) bekezdésének b) pontja. illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2.
pontja határozza meg.

A határozatot kapják
1. Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. - 9970 Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 6.
2. ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete, Szombathelyi Telephely – 9700 Szombathely, Sugár út 9.
3. Jegyző, Alsószölnök - 9985 Alsószölnök, Templom út 10.
4. Jegyző, Szentgotthárd – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
5. Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
6. Körzeti Földhivatal Körmend – 9900 Körmend, Szabadság tér 4.
7. Veszprémi Bányakapitányság – 8200 Veszprém, Budapest u. 2.
8. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Regionális Iroda – 9700 Szombathely,
Kőszegi u. 3.
9. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal – Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság – 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
10. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság – 9700
Szombathely Batthyány tér 2.

Szombathely, 2008. december 3.
Sinka András s.k.
igazgatóhelyettes
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