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Határozat – Újfehértó 0132/1 hrsz.-ú
területen tervezett hűtőház és
feldolgozó üzem előzetes vizsgálata
-

HATÁROZAT
A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban:
Főosztály) az MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. (4244 Újfehértó, Vadas tag
2.) meghatalmazása alapján eljáró Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) által 2021.
március 1-jén benyújtott Újfehértó 0132/1 hrsz. külterületen tervezett „9000 tonnás kapacitású
hűtőház és feldolgozó üzem kialakítása és üzemeltetése” előzetes vizsgálatára irányuló kérelmét
megvizsgálta és megállapította, hogy a hűtőház és a feldolgozó megvalósításából
nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati
engedélyezés hatálya alá sem tartozik.
Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó következő engedély beszerzése
szükséges:
A légszennyező pontforrás (200 kW pellet kazán kéménye) létesítéséhez és üzemeltetésének
megkezdéséhez levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani a Főosztályra, a
vonatkozó jogszabályban foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, és a levegőtisztaságvédelmi engedélyt megszerezni.

A Főosztály előírásai:

I.

Levegőtisztaság-védelmi előírás:
A kivitelezés végzése
légszennyezettséget okoz.

során

tilos

a

levegő

olyan

mértékű

terhelése,

amely

A légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében
-

száraz időszakban a kiporzásra hajlamos felületek (munkaterületek és szállítási útvonalak)
nedvesítéséről gondoskodni kell,

-

a kiporzásra hajlamos földanyagot szállítás közben le kell takarni.

-

anyagszállítás során - lehetőség szerint - a településeket, településrészeket elkerülő utakat kell
igénybe venni.

-

Az előzőeket a munkát végző cégek felé a munkaleírás során rögzíteni kell.

-

Az építési munkálatokban csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek részt, amelyek
megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek,
szállítójárművek motorjai feleslegesen nem terhelhetik a környezeti levegőt kipufogógázokkal.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FÔOSZTÁLY
KOMPLEX ENGEDÉLYEZÉSI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-930
E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu

A tervezett tevékenység természetvédelmi szempontból jelentős hatással nem lesz a területre
az alábbi előírások betartása mellett:
-

Fakivágás, növényzetirtás illetve tereprendezési munkálatok fészkelési időszakon kívül
(szeptember 1.- március 15. között) végezhető.

-

A munkálatok során járművekkel csak a meglévő utak használata megengedett.
Az építés során ügyelni kell arra, hogy a megnyitott földárkok (pl.: alapzat) a lehető legrövidebb
ideig maradjanak nyitva, így elkerülhető, hogy azokba védett kétéltűek, hüllők egyéb élőlények
hulljanak bele. Amennyiben ez mégis előfordulna, azokat a betemetés, betonozás előtt
kíméletesen el kell távolítani.
Az újonnan létesülő építményeknél fénylő, csillogó felület kialakítása nem megengedett.
Törekedni kell a természetes színkombináció alkalmazására.
A fényszennyezés csökkentése érdekében a telephely világítására használt lámpatestek számát
minimalizálni kell, és azokat úgy kell beállítani, hogy kizárólag a fényt igénylő tevékenységek
idejére működjön (pl: mozgásérzékelővel kell azokat ellátni, vagy dimmelés szükséges).A
lámpatestek síkburás alakúak lehetnek, és a fényük nem vetülhet a horizont síkja fölé. Kizárólag
meleg fényű (max.: 2700K) fényforrás alkalmazható.

-

-

Járófelületbe épített, fölfelé irányuló fényforrás, díszvilágítás alkalmazása tilos.

-

A telep tájba illesztését a beruházási terület É-i, NY-i és D-i oldalán megfelelő takarást biztosító
többszintű (elsőrendű fafajok, másodrendű fafajok, cserjék) takarónövényzet telepítésével kell
biztosítani a telephely ingatlanán belül, amit szakemberrel (pl.: erdőmérnök, kertészmérnök, stb.)
meg kell terveztetni. A fásítást elsősorban tájhonos fafajok és cserjék nemesítetlen változataival
kell megtervezni. Amennyiben a háromszintű takarónövényzet termőhely-feltárási szakvélemény
alapján igazolhatóan nem, vagy csak részben oldható meg tájhonos, vagy őshonos fafajokkal,
idegenhonos, de nem invazív fajok alkalmazhatóak. Invazív fajok telepítése tilos! A fásítást a
telep üzemelési ideje alatt fenn kell tartani (ápolás, pótlás).

-

A telepen a burkolt területek arányát szorítsák a lehető legkevesebbre minél nagyobb zöldfelület
kialakítása mellett. A telep zöldfelületeit az üzemeltetés során folyamatosan gondozni szükséges
minimalizált vegyszerfelhasználással (kaszálás, nyírás, gyommentesítés).
Az épületek ereszei, padlásterei védett, fokozottan védett madárfajok, ill. egyes esetekben
emlősfajok (denevér) potenciális fészkelő- és pihenőhelyei lehetnek. Amennyiben ezen állatfajok
jelenléte ezeken a helyeken nem kívánatos, úgy megtelepedésük megakadályozását (pl.:
fészekeltávolítás) - kizárólag a természetvédelmi hatóság véglegessé vált engedélyének
megszerzését követően - a fészkelési / költési / utódnevelési időszakon kívül lehet megoldani.
Védett, vagy fokozottan védett élőlény megtelepedése, megjelenése esetén a beruházás
megvalósítása és üzemeltetése során értesíteni kell a területileg illetékes természetvédelmi őrt
(Barna Péter tel.: +3630/2056372).
Az épületek szellőzését biztosító szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely
megakadályozza a madarak berepülését és sérülését. Védett vagy fokozottan védett állatfaj
egyedeinek zavarása, károsítása, elpusztítása, illetve élőhelyének lerombolása vagy károsítása
tilos!
A területen létesülő tüzivíz tározót le kell fedni, amennyiben az nem megvalósítható úgy a
kialakítás során kötelező bármilyen állatfaj számára a kijutás lehetőséget biztosítani (pl.:
geotextil, georács rézsűre rögzítése), e nélkül a tározó nem üzemeltethető.

-

-

-

-

II.

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/2457-1/2021.ált.
számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások betartása mellett járult hozzá a
tervezett tevékenység megvalósításához:
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1. A csapadékvíz elvezetését, elhelyezését szolgáló vízilétesítmények kialakítása csak a vízügyi
hatóság által kiadott végleges vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése végleges vízjogi
üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.
A használatbavételi engedélyezéshez hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély
kiadását követően járulhat hozzá.
2. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett
tevékenységnél, és csapadékvíz elhelyezésnél a felszín alatti vizek védelméről szóló többször
módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.
3. A tevékenységez a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni,
hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg
állapotában tevékenység ne okozzon földtani közeg és felszín alatti vízszennyezéssel
szembeni védelemhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.
(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi
határértékeket meghaladó minőségi romlást.
4. A telephelyen a keletkező csapadékvíz elszikkasztásánál úgy kell eljárni, hogy a szikkasztásra
igénybe vett területeken a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.)
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi
határértékeket meghaladó minőségi romlást.
5. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek
beszerzése alól nem mentesít.
A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztálynak 15
napon belül írásban be kell jelenteni.
Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási
szolgáltatási díját, azaz 250 000,- Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem
keletkezett.
A határozatot hirdetményi úton közlöm.
A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel
véglegessé válik, amely ellen – a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet
indítani, amelyet a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus
kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni.
A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell
megfizetni.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha
szükségesnek tartja tárgyalást tart.
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

III.

Az eljárásba bevont szakkérdést vizsgáló hatóságok előírásai:
A kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálata:
1. A beruházás tekintetében a hatályos jogszabályoknak tartalmi és formai szempontból megfelelő
előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és azt hatóságomnak a feltárási projekttervvel
együtt véleményezésre be kell nyújtani:
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a. Az előzetes régészeti dokumentációt a lelőhely állapotában maradandó változással nem
járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés és próbafeltárás alkalmazásával kell
elkészíteni.
b. Amennyiben az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az
ingatlannal rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez a
próbafeltárást az előzetes régészeti dokumentáció elkészítését, valamint a próbafeltárást
akadályozó körülmény megszűnését követően kell elvégezni.
c.

A beruházó az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére jogosult Várkapitányság
Ingatlanfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel írásbeli szerződést köteles kötni.

d. A próbafeltárást a feltárást végző intézmény – az erről szóló a beruházóval kötött
szerződés megküldésével bejelenti az örökségvédelmi hatóságnak.
2. A próbafeltárás eredményein alapuló előzetes régészeti dokumentáció záródokumentumát, a
feltárási projekttervet az építési engedélyezés során be kell nyújtani. Az építési engedélyezési
tervdokumentációt csak abban az esetben áll módomban elbírálni, amennyiben tartalmazza az
előzetes régészeti dokumentáció feltárási projektterv eredményeit.
3. Az elkészített előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervének eredményei alapján
további régészeti szakfeladatok (régészeti megfigyelés, teljes felületű feltárás) megállapítására
kerülhet sor.
4. A földmunkákkal érintett és az egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területeken a
kivitelezéshez szükséges elsődleges földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett
végezhetőek.
5. A tervezett beruházás kivitelezése csak az előzetes régészeti dokumentáció feltárási
projekttervében javasolt régészeti kutatások befejezése után kezdhető el, a feltárt terület
nagyságát és határait a munkaterület átadás-átvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
6. A tárgyi építmények műszaki átadás-átvételének és használatbavételi engedélyének
hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának
bemutatása.
A talajvédelmet érintő szakkérdés vizsgálata:
-

A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1)
bekezdésének előírásait, amely szerint az érintett és a szomszédos termőföldeken a talajvédőgazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet.
Termőföldön talajidegen- vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem tárolható.

-

A termőföld végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljáráshoz készített talajvédelmi terv
(Munkaszáma: Hum-017/2021.; Készítette: Toka Csaba talajvédelmi szakértő, NÉBIH talajvédelmi
szakértői nyilvántartási száma: 001/2019.; Kelt: Nyíregyháza 2021.01.26) alapján megállapítható,
2
hogy a végleges más célú hasznosítással érintett területen (5 ha, 3.128 m ) mentésre érdemes
humuszos termőterület nem található (humusztartalom <1,0%).

-

A feldolgozás során keletkező technológiai szennyvíz („használt víz”), mint nem mezőgazdasági
eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön (gyümölcsösben) – a 2007. évi CXXIX. tv. (a
termőföld védelméről) 49. §. b) pontja alapján – csak a talajvédelmi hatóság engedélyével
helyezhető el!
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INDOKOLÁS
Az MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. (4244 Újfehértó, Vadas tag
2.) meghatalmazása alapján eljáró Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) által 2021.
március 1-jén előzetes vizsgálat lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a Főosztályra az
Újfehértó 0132/1 hrsz. külterületen tervezett „9000 tonnás kapacitású hűtőház és feldolgozó
üzem kialakítása és üzemeltetése” tárgyában.
A tervezett beruházás:
A tervezési terület Nyíregyházától - a megyeszékhelytől - mintegy 25 kilométerre délre,
Újfehértón található. A város belterületétől északra a Farkasnyári útból (Vadas tag) nyíló magánútról
közelíthető meg a beépítéssel érintett ingatlan. Az építési terület a helyi építési szabályzati besorolás
miatt birtokközpont kialakítása szükséges, aminek területe a hrsz. 0132/1.
A tervezett tevékenység volumenét a tároló kapacitás és a feldolgozó kapacitás határozza
meg:
- tároló kapacitás: 52 kamrás tároló hűtőház (9000 t),
- gyümölcs feldolgozó kapacitás: 3 t/h kapacitású csomagoló üzem.
Az Építész tervező szabadon álló beépítési móddal, kelet-nyugati tengelyre fűzve helyezte el
a 2 külön szekcióból álló épületet. A keleti szekció egy cca. 33x50 m befoglaló mérettel rendelkező
szociális és tudásközpont. A 3 szintes épületrész első szintjén dolgozói öltözők, zuhanyzók, étkezők,
személyzeti kiszolgáló helységek, irodák és hűtött árukiadó egységek találhatók. A második szinten
tudástér, konferencia központ és catering raktár kerül kialakításra. A legfelső harmadik szinten
kiszolgáló irodák, tárgyalók és kazánház található. A nyugati szekció cca. 126x105 m befoglaló
mérettel rendelkezik, melyben technológiai tér, feldolgozó üzem és a hűtő kamrák kapnak helyet.
Ezen épületrész csak vizes válogató felett földszint + emelet kialakítású, különben nagyrészt
földszintes kialakítású.
A hűtőház DCA (Dynamic Controlled Atmosphere) technológia alapján működik, azaz ultra
alacsony oxigén környezetben, hosszú távú tárolást jelent a légkört a “realtime” jellegű vizsgálatával
dinamikus szabályozott összetétellel. A DCA tárolás lényege, hogy nitrogén gáz segítségével, a
légtömör hűtőkamrákból az oxigént minimálisra csökkentik, így lelassul a gyümölcs etilénképzése,
azaz „légzése”. A megfelelő (ez gyümölcs fajtákon belül is változó) hőmérséklet, oxigén, széndioxid,
páratartalom szabályozással a tárolást jelentősen meg lehet hosszabbítani, illetve a kieső (romlott)
gyümölcsök arányát csökkenteni lehet. A DCA technológia óriási előnyt jelent, mert a gyümölcsöket
nem kizárólag a betakarítás időszakában lehet értékesíteni, hanem azok frissességét megőrizve
hónapokkal később is. Ez fontos szempont a termelő számára, hiszen valamennyi terményét
értékesíteni tudja – minimalizálva a romlásból származó veszteségét –, továbbá a szezonon kívül
értékesített árukon nagyobb haszon is realizálható. E technológia alkalmazása mellett az
üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen elmarad a hagyományos technológiákhoz képest.
A várható dolgozói létszám egyidejűleg 25-30 fő. Az üzem 1 műszakban üzemel.

A kérelem elbírálása:
Az eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. §-5. §-a szerint kerül
lefolytatásra, a Khrv. 3. sz. mellékletének 128. pontja alapján.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály
másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel
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összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló
469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági
eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban:
Díjrendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
amelyet az ügyfél megfizetett.
Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül
az 1834-1/2021. ügyszámú levélben tájékoztatta az Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.-t
hogy a Főosztály az Újfehértó 0132/1 hrsz. külterületen tervezett „9000 tonnás kapacitású hűtőház és
feldolgozó üzem kialakítása és üzemeltetése” előzetes vizsgálata ügyében benyújtott kérelmét teljes
eljárásban bírálja el.
A Khvr. 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció
benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról
közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közzétételekkel egyidejűleg 1834-2/2021.
számon a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldte a
közleményt. A település jegyzője gondoskodott a közlemény közhírré tételéről.
Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz és
Újfehértó Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel.

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság
állásfoglalása, igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a
tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat
szükségességéről.

A Főosztály az 1834-4/2021. számú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás
megindításáról tájékoztatta, valamint megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, mint a
természeti értékek természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje az ügy tárgyát képező ingatlanok
vonatkozásában rendelkezésükre álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából
releváns tényeket.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő az üggyel kapcsolatban a
5632-2/2020. számon az alábbi nyilatkozatot adta:
„Hivatkozva a fenti tárgyú és iktatószámú megkeresésére, mint természetvédelmi kezelő a
következő tájékoztatást adjuk.
A megkeresésben szereplő Újfehértó 0132/1 hrsz.-ú ingatlan a rendelkezésünkre álló adatok
alapján nem képezi sem az országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területek, sem az
európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának
részét.
A területen a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett
barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényés állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V.9.) KöM rendelet értelmében védett vagy fokozottan
védett, az ügy szempontjából releváns természeti érték előfordulásáról jelenleg nincs tudomásunk.
A tervezet beruházás ellen kifogást nem emelünk, a kivitelezés és üzemeltetés során az
alábbi javaslatok betartását kérjük.
 Az esetleges szükséges fakitermelést és cserjeírtási munkálatokat kérjük a költési és
vegetációs időszakon kívülre (szeptember 1. – március 15. között) időzíteni.
 Az ingatlan megközelítése során kérjük a már meglévő utakat használják.
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A tevékenység végzése során az érintett ingatlanon kívül más területeket nem
károsíthatnak.
A kivitelezési munkálatok során a megnyitott földárkokat kérjük a lehető leghamarabb
betemetni, több napos munkaszünetelés esetén betakarni. A nyitott árkokba esetlegesen
bekerülő kétéltűeket és hüllőket a betemetés vagy betonozás előtt ki kell menteni.
Külső világításként kizárólag a működéshez feltétlenül szükséges számú lámpatestet
szabad elhelyezni, melyeket kizárólag a fényt igénylő tevékenység végzésének idejére
szabad működtetni. A szükséges megvilágítást úgy kell kialakítani, hogy a védett vagy
fokozottan védett állatfajokat ne zavarjam veszélyeztesse, károsítsa, továbbá a létesített
tartós használatú mesterséges világítás ne rontsa észrevehető mértékben a világítótestek
körüli 500 méter sugarú körön kívül az éjszaki égbolt és az éjszakai táj képét. Így
amennyire csak lehet, el kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500
nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz, valamint a világítótestek
ernyőzése lehetőség szerint olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség
van. Az éjszakai megvilágítást csak indokolt esetben (személy- és vagyonbiztonsághoz,
az állattartással kapcsolatos tevékenységekhez) megengedett felkapcsolni, ehhez
mozgásérzékelővel bekapcsoló lámpa alkalmazható.
A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyetetése esetén
a munkálatokat azonnal le kell állítani és haladéktalanul értesíteni kell a területileg
illetékes természetvédelmi őrt (Barna Péter: 06302056372), aki a helyszínen a természeti
értékek védelmének érdekében a munkálatokat felfüggesztheti, valamint a
természetvédelmi hatóság által további korlátozásokat írhat elő.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot a Főosztály 1834-3/2021. számon tájékoztatta
az eljárásról szakmai észrevétel megadása végett. A Vízügyi Igazgatóság szakmai észrevételt nem
tett.

A Főosztály az 1834-5/2021. számú végzésében, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet
9. táblázat 2. és 3. pontjában szereplő szakkérdésekben szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/2457-1/2021. ált.
számú szakhatósági állásfoglalásában előírások betartása mellett hozzájárult a tervezett tevékenység
megvalósításához. Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Állásfoglalását az alábbiakkal
indokolta:
„ A Főosztály 2021. március 23-án érkezett 1834-5/2021. számú megkeresésében az MKSZN
Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. (4244 Újfehértó, Vadas tag 2.) megbízásából eljáró
ENVIRO-EXPERT Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. //5.) által kérelmezett, Újfehértó 0132/1 hrsz.
alatti ingatlanon tervezett hűtőház és feldolgozó üzem megvalósításának előzetes vizsgálata ügyében
indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet
nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.
Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3.
pontja alapján:


„Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz
elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára,
jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak
elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást
gyakorol.”
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„Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége,
mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban
meghatározott előírások érvényesíthetők-e.”

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a rendelkezésre
álló adatok alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 9. táblázatnak 2. és 3.
pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:


A felszín alatti vizek védelméről szóló 2019/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A
felszín alatti vizek állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak
a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerint legjobb
elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetése és
az adatszolgáltatást;
c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a
környezeti célkitűzések teljesülését.”



A Szabolcs Alma Centrum egy új hűtőházat és feldolgozó üzem építését tervezi, amely 50-55
kamrás 3 t/h gyümölcsfeldolgozó kapacitású hűtőház és csomagoló üzem, valamint a feldolgozó
üzemhez tartozó konferencia terem, tudástér, iroda és dolgozói szociális blokk is épül.



Az épület kommunális valamint technológiai vízellátását utcai közösségi közmű hálózatról
kívánják biztosítani. A berendezési tárgyakból kikerülő szennyvíz elvezetését utcai közösségi
hálózatra kötéssel oldják meg.



A kezelt, nem visszaforgatott víz egy homokfogón keresztül a telep északi részén elhelyezkedő
záportározó kerül. A kezelt használt vizet a későbbiekben öntözésre tervezik felhasználni.



Összesen 91 db parkoló épül betonkő burkolattal.



Az épület tető szerkezetén lecsapódó csapadékot a telken belül szikkasztással kezelik. A
csapadékvíz gyűjtő záportározóba kerül.



Gyümölcsmosásra és technológiai víz tisztításához heti 50 m vizet fognak felhasználni. Összes
3
3
kommunális vízfogyasztás: 5,83 m /nap, napi átlagos szennyvízmennyiség: ~ 5,53 m /nap. A
3
Nyírségvíz Zrt. előzetes tájékoztatása szerint 53 m vizet tud óránként biztosítani az üzem
számára. A technológiai sorba beépítendő vízkezelő egység előszűrés, homokfogó, aktív szenes
adszorpciós egység UV fertőtlenítő részekből áll. A berendezés biztosítja a víz visszaforgatást,
ezátlal az alacsony vízfelhasználást.



A tevékenység a beruházás a területén felszín alatti vízkivétel nem kapcsolódik.



A csapadékvíz elvezetését, elhelyezését szolgáló vízilétesítmények kialakítása csak a
vízügyi hatóság általi kiadott végleges vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése végleges
vízjogi üzemelteti engedély birtokában kezdheti meg.



A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 33/G § és a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 23/A.§ (2) bekezdése alapján az
elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél és az elektronikus ügyintézést választó természetes
személy vízügyi hatósági ügyeit a VIZEK integrált hatósági rendszeren keresztül intézheti.



Fentiek alapján felhívom szíves figyelmét, hogy beadványa kizárólag akkor minősül
kérelemnek, és a hatóság abban az esetben indítja meg a hatáskörébe tartozó eljárást,
amennyiben a kérelmét elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer, a VIZEK
integrált hatósági rendszeren (vizek.gov.hu) keresztül nyújtja be.



A Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbá megállapította, hogy Újfehértó település a 219/2004.
(VII.21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004 (XII.25.) KvVM
rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából az érzékeny területek közé került besorolásra.

3
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Az érintett ingatlan közüzemi vízbázist nem érint.



A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, a
telephely közüzemi vízbázist nem érint.



A tevékenység – fenti előírások betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek védelmére
vonatkozó követelményeknek.

A tevékenység végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és felszíni
jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének megelőzéséről a
felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a
felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a
alapján rendelkezem.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva,
Újfehértó 0132/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hűtőház és feldolgozó üzem megvalósításának
előzetes vizsgálata ügyében indult engedélyezéshez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a
tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan
betartásával biztosíthatók.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban
Kvt.) 66/A § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 223/2014 (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban 223/2014. (IX.4.) Korm.
rendelet) 10. § (3a) bekezdések alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére
irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok
érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.
A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez
nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne
vagy károsítana.
A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi
szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015, évi
vízgyűjtő-gazdálkodási tervről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltnak való
megfelelőséget.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben valamint a
vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett,
valamint a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti
vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben
foglalt követelmények betartása biztosítható.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában
megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő
tartalommal hozta meg.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1)
bekezdésében, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja,
illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül
köteles megadni.
A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam.
Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen. ”

A Főosztály 1834-6/2021. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdése és 5. számú melléklet 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés
vizsgálatával kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Közegészségügyi Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztályát, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályát, és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi
Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg.
o

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály az SZ/NEF/0485-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában
megállapította, hogy a tervezett bővítés megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi hatást
nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában
hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz. Indoklás az alábbi:

„Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó
feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik.
A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. §
rendelkezéseire, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében
meghatározott szakkérdésekre
[A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások
felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok
véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi
követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] is, a

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy:


a tervezett hűtőház és feldolgozó üzem létesítése és üzemeltetése település és
környezet-egészségügyi szempontból a szakértői anyagban bemutatott adatok és
számítások alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre
tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást.

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.
Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a
fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.
(XII.2.) Korm. rendelet, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
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(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján
állapítottam meg.”

o

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály az SZ/106/00518-3/2021.
számon a kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálata során kikötéseket javasolt.
Indokolása az alábbi:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztálya az Újfehértó 0132/1
hrsz. alatti ingatlanon tervezett hűtőház és feldolgozó üzem megvalósításának előzetes vizsgálati
eljárása ügyében, szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2021. március 23. napján.
A szakkérdésben történt megkeresésre a kikötéseket a következőkre való tekintettel
javasoltam.
A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a
hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint.
A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a beruházás a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. a) pontja szerint „a bruttó 500
millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás” nagyberuházásnak
minősül.
A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás megvalósítása esetén előzetes
régészeti dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció a Kötv. 7. § 3. pontja
alapján: „valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökségi elemeire
vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának)
megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti
feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert
adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres
lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.”
A fentiekre hivatkozással a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése alapján az előzetes régészeti
dokumentáció elkészítéséről rendelkeztem, a rendelkező részben ismertetett módon.
A Kötv. 23/C. § (3) és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018
(IV.9.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 3. § (3) bekezdése szerint az előzetes régészeti
dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt
örökségvédelmi szerv, a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Régészeti Igazgatóság (Elérhetősége: Tel: +36 20 259 4952; Telephely:
1113
Budapest,
Daróczi
út
3.;
Weboldal:
http://varkapitanysag.hu;
E-mail:
regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu; Postafiók cím: 1519 Budapest, Pf. 365.) készíti el oly
módon, hogy a Kötv. 23/C. § (6) bekezdés alapján más feltárásra jogosult intézményt is bevonhat.
A Kötv. a nagyberuházások esetében, a régészeti feladatellátás tekintetében idő- és
költségkorlátot vezetett be. A Kötv. 23/B. §-a előírja, hogy a nagyberuházás esetén folytatott próba- és
a megelőző feltárásra vonatkozó szabályokat a Kötv. 23/C-23/F. §-ban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
Az előzetes régészeti dokumentáció az elvégzendő régészeti feladatellátás formájának
meghatározása mellett annak idő- és költségvonzatainak meghatározásához is elengedhetetlenül
szükséges, így biztosítottá válik a beruházói érdekek és a régészeti örökség védelmének
összehangolása.
A Kötv. 23/D. § (1)-(2) bekezdése szerint „Az előzetes régészeti dokumentáció
záródokumentuma a feltárási projektterv. A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz
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kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti
jellemzőit, a várható kockázatokat. A feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv
készítésének időpontjában irányadó szabályok szerint, valamint a 23/E. § (2) bekezdése alapján a
régészeti feladatellátást végző, feltárásra jogosult intézményt. A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi
szerv a projekttervben határozza meg a nagyberuházás régészeti területi jellemzői és előkészítettsége
alapján a régészeti feladatellátás területi szakaszait és a szakaszolás indokait.”
A Korm. r. 40. § (1) bekezdése alapján „az egy megyét érintő nagyberuházás egészére egy
feltárási projekttervet kell készíteni.”
A Kötv. 23/F. § (6) bekezdése kimondja, hogy „a beruházót terheli az előzetes régészeti
dokumentáció – beleértve a próbafeltárást –, a teljes felületű feltárás, valamint a régészeti megfigyelés
és az elfedés régészeti előkészítésének költsége, kivéve a Kötv. 23/F. § (7) bekezdése szerinti esetet.
Nagyberuházás esetén a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt
területeken a Korm. r. 43. § (3) bekezdése régészeti megfigyelés biztosítását írja elő. A Kötv. 23/E §
(5) bekezdése értelmében nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés földmunkái régészeti
megfigyelés mellett végezhetőek. A Kötv. 23/E. § (2a) bekezdése értelmében nagyberuházás esetén
a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum 4400 Nyíregyháza,
Benczúr tér 21.; Dr. Körösfői Zsolt, Tel.: 06-42/315-722) gondoskodik.
A szakkérdés vizsgálata az Ákr. 55. § (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án
alapszik.
Hatóságom hatáskörét Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.)
Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) Mvm utasítás 24. § és
61. §-a, illetékességét a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.
§ (1) bekezdése határozza meg.

o

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztály az SZ/84/00636-2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a
határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi:

„Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános
közigazgatási rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése
rendelkezik.
Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény 32. § (1) bekezdése, valamint 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg.
Ezen állásfoglalást a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről)
vonatkozó előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi
és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés
és az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, illetve a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció
(készítette: ENVIRO-EXPERT Kft.. 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5/; készült: Debrecen. 2020.
február 22.) alapján adta ki.”
o

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és
Földügyi Osztály 10435/2/2021. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat állapította meg:

„Megállapítottam, hogy a tervezett beruházás megvalósítása során érintett termőföld
földvédelmi szempontból rendezett, így a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés
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tekintetében az eljárással kapcsolatban a termőföld védelméről szóló 2007. évi. CXXIX. törvény
értelmében földvédelmi szempontból kifogás nem merült fel.
Felhívom a figyelmet, hogy a beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra,
hogy a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett
tevékenység, létesítmény ne akadályozza.”

o

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és
Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztály a BO/15/684-2/2021. számú szakkérdés
vizsgálatában az alábbiakat állapította meg:

„A beruházással érintett területen engedélyezett szilárdásvány-kutatás, bejelentett előkutatás
nincs, a terület nem érint Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyonban szereplő
megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyet, továbbá nem érinti földtani
veszélyforrás területét. A tervezett tevékenység (tereprendezés, felépítmények kialakítás) során
felmerült az ásványi nyersanyag, mint hatásviselő környezeti elem, érintettsége (figyelemmel a
talajmechanikai vizsgálatok eredményeire – 5.3.1.5.4. fejet). Jelen előzetes vizsgálati eljárásban az
ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából nem merül fel előírások
érvényesítésének szükségessége azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az építési
engedélyeztetési dokumentáció részét kell képezze a kitermelni tervezett ásványi nyersanyagok
fajtájának és mennyiségének meghatározása az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia
fajlakos érétének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.)
Korm. rendelet, valamint felhasználásának meghatározása a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
térvény 20. § alapján.

A Főosztály a Khvr. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 1834-7/2021. számú végzésében
megkereste Nyírtelek Város Jegyzőjét, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település
jegyzőjét a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos
önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang
megállapítása érdekében.
Újfehértó Város Jegyzője a 1831-7/2021. számú iratában az alábbi nyilatkozatot tette:
„Tájékoztatom Önt, hogy a fent nevezett Újfehértó 0132/1 helyrajzi számú területen Újfehértó
Város jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzatában és Rendezési Tervében bejegyzett régészeti
lelőhely található.
A tervezett Újfehértó 0132/1 hrsz. alatti 9000 tonnás kapacitású hűtőház és feldolgozó üzem
létesítésesnek engedélyezési terve összhangban van a trágyai eljárás időpontjában hatályos
településrendezési eszközökkel, ezért megvalósításához kikötések nélkül hozzájárulok.”

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható
környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli:
1. Hulladékgazdálkodás:
A dokumentációban foglaltak értelmében a környezethasználó a telephelyen engedélyhez
kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez.
A kivitelezés során keletkező építési hulladékok kezelését az építési és bontási hulladék
kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai
szerint végzik.
Az üzemelés során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi
gyűjtőhelyen gyűjtik, hulladékfajtánként elkülönítve. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása megfelel az
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egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.
Az üzemelés során keletkező hulladékokat a gyűjtést követően
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.

véglegessé

vált

A települési kommunális hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató szállítja el.

2. Környezeti zaj:
Zajterhelési határértékek a
övezetekben: Falusias lakóövezetek.

beruházás

környezetében

található

településrendezési



Tereprendezés: A mellékelt számítások alapján, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) d) pontjában foglaltakat, a létesítés zajvédelmi szempontú hatásterületének
határa a munkaterület mértani középpontjától számítva nappal 210 m-re helyezkedik el.



Magasépítés: A mellékelt számítások alapján, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) d) pontjában foglaltakat, a létesítés zajvédelmi szempontú hatásterületének
határa a munkaterület mértani középpontjától számítva nappal 115,3 m-re helyezkedik el.

Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő területet,
épületet, ezért a Főosztály a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett.
Nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi ingatlanoknál nem várható
határérték-túllépés. Az adott munkaterület esetében beavatkozás, intézkedés nem szükséges.
Az Előzetes Vizsgálati Dokumentációban foglalt javaslatokat (99-101. oldal) a Főosztály
elfogadja.

3. Levegőtisztaság-védelem:
Létesítés hatása:
Munkagépek kibocsátása tereprendezés és a magasépítés során:
A dokumentáció szerint a munkagépekből eredő szén-monoxid (CO), el nem égett
szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC), és szálló por (PM10) esetében a maximális
légszennyező anyag koncentráció nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott
hatástávolsághoz tartozó koncentrációkat, ezért ezen légszennyező anyagok esetében a
hatástávolságot a jogszabály „C” feltétele (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%ánál nagyobb) határozza meg, vagyis 147 m. (munkaterület középpontjától mérve) A nitrogén-oxid
(NOx) esetén a hatástávolságot az „A” feltétel határozza meg, ami 152 m-nek adódik.
Kiporzás:
A dokumentáció szerint a szálló por (PM10) és az összes lebegő por (TSPM) esetében a
maximális légszennyező anyag koncentráció nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatározott hatástávolsághoz tartozó koncentrációkat. A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
értelmében a legnagyobb hatástávolság a „C” feltétel alapján határozható meg, vagyis 151 m (TSPM
határozza meg).
A létesítés során a porképződést a munkaterületek locsolásával lehet csökkenteni.
A kivitelezés során a munkagépek mozgása - kipufogó gázok kibocsátása, másrészt a
talajmozgatás (kiporzás) következtében – miatt a légszennyezettség rövid időre, átmeneti jelleggel
várhatóan megemelkedik.
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A lakott ingatlanoknál határértéket meghaladó koncentráció nem jelenik meg. A hatásterületen
belül lakott ingatlan nem található, a környező lakóházaknál a légszennyező anyag koncentrációja
nem éri el az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek tekinthető határértéket. A hatás időszakos
és semlegesnek ítélhető.
Üzemeltetés hatása:
A szükséges hőigény kielégítésére 3 db gázkazán (115 kw/db) és 1 db pellet kazán (200 kW)
kerül beépítésre a technológiába, amelyek füstgáz kéményei légszennyező pontforrásnak minősülnek.
A telepen üzemelő szállítójárművek és rakodók, mint diffúz források jelennek meg.
A betervezett 1 db pellet kazán 200 kW teljesítményű gőzkazán engedélyköteles helyhez
kötött légszennyező pontforrásnak minősül.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján
„Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az
engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési
engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és
tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület
levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.”
A tervezett tüzelőberendezés technológiai kibocsátási határértékeit a 140 kWth és annál
nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések
működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X.18.)
FM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint a rendelet 4. mellékletének 2. pontja tartalmazza.
A beruházás során 1 db helyhez kötött engedélyköteles légszennyező pontforrás
létesítését tervezik („200 kW pellet kazán kéménye”), melynek létesítéséhez és
üzemeltetésének megkezdéséhez a fentiek alapján levegőtisztaság-védelmi engedély kérelem
benyújtását írta elő a Főosztály.
Tekintettel arra, hogy további gázkazánok névleges teljesítménye 140 kW alatti, ezért ezen
berendezések füstgázkéményei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § (1) és 36. § (1) – (2)
bekezdések alapján nem minősülnek a területi környezetvédelmi hatósághatáskörébe tartozó
engedélyköteles légszennyező forrásnak.
A dokumentációban bemutatásra került, hogy a munkagépekből és a pontforrásokból eredő
szén-monoxid (CO) és szálló por (PM10) esetében a maximális légszennyező anyag koncentráció
nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott hatástávolsághoz tartozó
koncentrációkat, ezért ezen légszennyező anyagok esetében a hatástávolságot a jogszabály „C”
feltétele (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb) határozza meg,
vagyis 178-181 m. (munkaterület középpontjától mérve). A nitrogén-oxid (NOx) esetén a
hatástávolságot
az „A” feltétel határozza meg, ami 178 m-nek adódott. Az el nem égett szénhidrogén (paraffin
szénhidrogének - HC) hatásterülete 98 m.
A lakott ingatlanoknál határértéket meghaladó koncentráció nem jelenik meg. A hatásterületen
belül a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek
tekinthető határértéket.
Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

környezeti

4. Természetvédelem:
A telephely és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nem országos jelentőségű
védett természeti-, vagy Natura 2000 terület, és nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak sem.
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A legközelebbi ex lege védett terület kb. 2,3-2,8 km, míg a legközelebbi Natura 2000 terület
pedig 2,3-2,6 km távolságra található, így kizárható a tevékenység Natura 2000 illetve védett területre
esetlegesen gyakorolt negatív hatása. A legközelebbi Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képező
Ökológiai magterület és folyosó terület kb. 2,3-3 km távolságra található a beruházás területétől.

A benyújtott Előzetes Vizsgálati Dokumentáció alapján az Újfehértó 0132/1 hrsz.-ú terület
antropogén behatás alatt álló terület. Az ingatlanon jelenleg a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag
Nonprofit Kft. gyümölcs telepítései találhatóak. A telep közvetlen környezetében körben szintén
gyümölcsös telepítések helyezkednek el. Távolabbi környezetében mezőgazdasági hasznosítású
földterületek találhatóak.
A beruházási terület K-i irányban közvetlenül szomszédos a kutatóintézet már meglévő
épületeivel. A terület körül többi irányban szintén a kutatóintézet területei helyezkednek el. D-i
irányban a telekhatár mentén húzódik az Újfehértó 0116 hrsz.-ú magánút, amely közforgalomtól elzárt
terület. A beruházási területhez legközelebbi lakóingatlan K-i irányban kb. 600 m-re helyezkedik el.
A tervezett beruházással érintett terület botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást
nyert, hogy az érintett terület fajok és élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem
képviselnek, a beruházás hatásai a területen található vegetációra, élővilágra nézve nem okoznak
súlyos környezeti hatást, károsodást. Újfehértó település külterületén egyedüli kiemelt szerepű védett
élőlény előfordulásáról van információ, a közönséges ürge (Spermophilus citellus).
A tájba illesztés célja a tájban bekövetkező antropogén eredetű változásoknak a természeti
adottságokhoz való igazítása, közelítése, a meglévő természeti, táji értékekkel való összhang
megteremtése, valamint az értékek károsodásainak mérséklése, kiküszöbölése. Amennyiben az adott
létesítmény, épület elhelyezésével, fizikai jellemzőinek alakításával nem érhető el a természet- és
tájvédelmi szempontból kívánatos eredmény, járulékos módszerek alkalmazására van szükség. Ezek
közé tartoznak a műszaki megoldások (tereprendezés, vízgazdálkodási létesítmények, építészeti
szerkezetek, természetvédelmi műtárgyak), valamint a növénytelepítés.
A telep elhelyezkedése jelentős antropogén befolyású mezőgazdasági hasznosítású területtel
körbevett, valamint a tájba illesztése több irányból is megoldottnak tekinthető. Viszont a terület
beépítettségét követően annak természeti értéke csökkenni fog, amelyet zöld felületek létrehozásával,
növények telepítésével kompenzálni kell.
Az előzetes vizsgálati eljárás során benyújtott 1093/2020. tervszámú 9000T hűtőház és
feldolgozó üzem tájbaillesztési terve alapján az Újfehértó 0132/1 hrsz.-ú területen az építmények köré,
vagy telekhatár mentén ültetett minimum 116 db nagy lombkoronájú fa telepítésével, vagy 116x40 db
= 4640 db lombhullató cserje telepítésével, valamint a zöldfelület megtartásával valamennyi beépítés
után megmaradt zöldfelületen kompenzálható a zöldterület csökkenése a burkolt felületek miatt.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv (Tvt.) rendelkezései szerint:
„1. § E törvény célja:
a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai
sokfélesé-gének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése,
továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése;
3. § (1) A törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti értékre és területre, tájra, továbbá a
velük kapcsolatos minden tevékenységre, valamint a nemzetközi egyezményekből és
együttműködésből fakadó természetvédelmi feladatokra, kivéve, ha nemzetközi egyezmény másként
rendelkezik.
6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a
rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra
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jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges
(ember által létrehozott) környezeti elemek.
(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a
jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek
fennmaradásáról.
7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével
biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai,
természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a
megóvását.
(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása
érdekében:
a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések
külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és
esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;
e) biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és
berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.”A
tájba illesztés célja a tájban bekövetkező antropogén eredetű változásoknak a természeti adottságokhoz való igazítása, közelítése, a meglévő természeti, táji értékekkel való összhang megteremtése,
valamint az értékek károsodásainak mérséklése, kiküszöbölése. Amennyiben az adott létesítmény,
épület elhelyezésével, fizikai jellemzőinek alakításával nem érhető el a természet- és tájvédelmi
szempontból kívánatos eredmény, járulékos módszerek alkalmazására van szükség. Ezek közé
tartoznak a műszaki megoldások (tereprendezés, vízgazdálkodási létesítmények, építészeti
szerkezetek, természetvédelmi műtárgyak), valamint a növénytelepítés.
A Főosztály a védett állatfajokkal kapcsolatos rendelkezéseket a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján írta elő, mely szerint tilos a védett állatfajok
egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének
veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
A Tvt. 43. § (2) bekezdése a) és l) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges
védett állatfaj állományának szabályozásához, illetve egyede fészkének áttelepítéséhez.
Fentiek alapján, a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a tevékenységgel
szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, természetvédelmi érdeket
nem sért.

5. Földtani közeg, felszíni-, felszín alatti víz védelme:
A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és
munkagépek, valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból
származhat. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a terjedést!
A talaj tekintetében normál létesítési üzemben releváns hatásként egyedül a légszennyező
anyagok kiülepedése említésre méltó, ám kiülepedésből eredő terhelés csekély. A használni tervezett
munkagépek által kibocsátott szennyező anyag és annak kiülepedő hányadának negatív hatása
elenyésző. A kibocsátott szervetlen szennyezők (NOx, CO, SO2 stb.) nem jelennek meg olyan
koncentrációban a levegőben, hogy ott káros folyamatokat indítsanak el.
A kivitelezési munkálatokat megfelelő körültekintéssel fogják végezni, így a felszíni és felszín
alatti vizek szennyeződésének lehetősége kizárható. A tervezett munkálatok a felszíni és felszín alatti
vizekre nincsenek károsító hatással.
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A kivitelezési munkálatokat során a felszíni víztest közvetlen igénybevétele nem történik. A
létesítmények megépülését követően a felszíni víztestre kifejtett hatás semleges. A vizek
állapotromlása a tervezett vízhasználatokból eredően nem feltételezhető.
6. Éghajlatvédelem:
A tervezett beruházás éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzés
szerint egyes éghajlati paraméterek változásával szemben érzékeny lehet.
A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése szerint, a beruházási
helyszín kitettsége alacsony a tervezett tevékenység esetében azonosított éghajlatvédelmi
érzékenységnek, ezért potenciális hatás nem azonosítható.
A tervezett tevékenység összességében éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható.

7. Országhatáron átterjedő környezeti hatások:
A tervezési terület földrajzi elhelyezkedéséből adódóan nem várható.

A Főosztály döntését a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak, a
szakhatóság állásfoglalása, a szakkérdésben adott nyilatkozatok, a megkeresésre adott válasz
alapján hozta meg, és megállapította, hogy a Khvr. 5. sz. mellékletében szereplő szempontok
figyelembevételével a tervezett tevékenység megvalósításából nem feltételezhető olyan jelentős
környezeti hatás, amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné.
A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.)
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor.
A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3.
pontja alapján került sor.
A Főosztály a határozatot a Kvt. 67. § (1) bekezdése és a Khvr. 5. § (2) bekezdés ab) pontja
alapján, illetve a Khvr. 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés
szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hozta meg.
A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.)
Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét
a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. A Főosztály a hulladékgazdálkodási hatáskörét és
illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1.
§ (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése állapítja meg.
A Főosztály a határozat közhírré tételéről a Korm. r. 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodik.
Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekinti közöltnek.
A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdés rendelkezése biztosítja.
A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét
és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a
Kp. 37. §-a határozza meg.
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Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra
kötelezett a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási
rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek
körét az E-ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg.
Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási
bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak
szerinti nyomtatványon is előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró
természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu
igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a
keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával
nyújtható be a közigazgatási döntést hozó szervnél.
A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely
szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság
tárgyaláson kívül a határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban
kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.
A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének
módját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 45/A. §-a és a 74. §-a
határozza meg.
A Főosztály a határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal, mint szakhatósággal, valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése
alapján közli.
A Főosztály a határozatot a környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró Enviro-Expert
Kft-vel közli.
Nyíregyháza, 2021. április 14.
Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Katona Zoltán
osztályvezető
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Értesülnek: (elektronikus úton, tértivevénnyel)
Véglegessé válás előtt:
1. Enviro-Expert Kft. (14100110)
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
4. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi
Osztály
6. Újfehértó Város Jegyzője
7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
8. Irattár
Véglegessé válás után: Elektronikus úton
1. Enviro-Expert Kft. (14100110)
A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.
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