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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) Bacsó István egyéni 

vállalkozó (4600 Kisvárda, Mártírok út 16. 2/1.; KÜJ száma: 100371563) meghatalmazása alapján eljáró 

Veszelinov Ottó egyéni vállalkozó (4271 Mikepércs, Petőfi u. 59/2.) kérelmére indult előzetes vizsgálati 

eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Kisvárda 

0294/12 és 0294/28a hrsz. alatti ingatlanokon tervezett telephely fejlesztés és közlekedési út 

megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes 

környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

 

A tervezett tevékenység megvalósításához a Főosztály - környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági - hatáskörébe tartozó alábbi engedély beszerzése szükséges: 

 A telephely üzemeltetőjének a tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határérték 
megállapítását kell kérnie a Főosztálytól. 

 

A Főosztály által meghatározott feltételek: 

Levegőtisztaság-védelem: 

1. Tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  

2. A létesítés során a porkibocsátás megelőzése, csökkentése érdekében a földmunkavégzés 

területének szükség szerinti nedvesítéséről gondoskodni kell. 

3. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, 

működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a 

diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról köteles 

gondoskodni. 

4. Kedvezőtlen meteorológiai viszonyok mellett a jelentős porszennyezéssel járó tevékenységek 

végzésénél a porszennyezést nedvesítéssel szükséges csökkenteni. 

Természetvédelem: 

1. A kivitelezés fészkelési időszakon és a kétéltűek szaporodási időszakán kívül (szeptember 1. – 

március 15. között) történhet. Amennyiben a fenti dátumoktól való eltérés az illetékes 

természetvédelmi őr véleménye alapján az adott év időjárási viszonyai miatt természetvédelmi 

szempontból kárt nem okoz, az eltérés indokát és a munkavégzés időpontját a természetvédelmi 

őr jegyzőkönyvben, vagy az őri napló egyeztetésről szóló bejegyzésében rögzíti. A 

természetvédelmi őrrel való egyeztetés hiányában a fenti dátumoktól eltérni tilos. 



2 
 

2. A munkaterületet a természetvédelmi kezelővel közösen jól láthatóan ki kell jelölni (pl.: 

kerítéssel). A munkaterületről munkagéppel letérni, azon kívül deponálni, vagy a szomszédos 

Natura 2000 területeket bármilyen egyéb más módon károsítani tilos. 

3. A munkaterület azon részeit, amelyek nem képezik az út, illetve a telephelyek részét, hanem 

azok kialakításának kivitelezése miatt kerülnek kijelölésre, a kivitelezés végeztével eredeti 

állapotába kell helyreállítani a természetvédelmi kezelő utasításainak megfelelően. 

4. A beruházás eredményeképpen telephely, illetve út részévé váló, későbbiekben élőhelyként már 

nem funkcionáló területrészek (két telephely és az út Natura 2000 területre eső részének 

összterülete: 12581,7 m
2
) miatti élőhelyvesztés kiegyenlítése céljából a 2020. február 6-án 

benyújtott, 33-3/2020. számon iktatott hiánypótlás 6. sz. mellékletét képező kompenzációs 

tervben – amely jelen határozat 1. sz. melléklete - meghatározott kompenzációs területeken 

élőhelyfejlesztést kell végezni. A területek kezelését célzó elvégzendő feladatokat és az 

elérendő célállapotot a kompenzációs terv tartalmazza. Az elvégzett tevékenységekről 2020. – 

2024. között minden év október 1-ig írásos jelentést kell küldeni a Főosztály részére. 2025. 

október 1-ig zárójelentést kell küldeni a Főosztály részére, amely tartalmazza a kompenzációs 

terület aktuális állapota és a kitűzött célállapot összehasonlítását. 

 

Amennyiben 2025-ig a kompenzációs tervben meghatározott célállapot nem valósul meg, 

a Főosztály az ügyfelet további beavatkozások megtételére kötelezi! 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/1755-1/2020.ált. számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá a tervezett tevékenység 

megvalósításához: 

1. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy 

a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg 

állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 

határértékeket meghaladó minőség romlást. 

2. A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszivárogtatásra használt területen a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg 

szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” 

szennyezettségi határértéket nem haladja meg.  

3. Amennyiben csapadékvíz elvezető/elhelyező létesítmények megvalósulnak, és azok nem csak 

az út víztelenítését szolgálják, hanem a hozzá kapcsolódó vízgyűjtőterület káros 

csapadékvizektől való mentesítését is, úgy megvalósításuk vízjogi létesítési engedély köteles 

tevékenység. 

Vízjogi engedély köteles tevékenység esetében a használatbavételi/forgalomba helyezési eljáráshoz 

hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

 

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

1. A beruházást során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. § (1) 

bekezdésének előírásait, amely szerint az érintett és a szomszédos mezőgazdaságilag 

hasznosított területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld 
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talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag 

még átmenetileg sem tárolható. 

2. Az építéssel érintett nádas művelési ágú területen –a talajvédelmi terv előírásainak megfelelően 

- gondoskodni kell a felső humuszos termőréteg megmentéséről, szakszerű tárolásáról és az 

eredeti rétegezettségnek megfelelő elterítéséről, illetve visszatöltéséről. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a termőföld végleges más célra történő hasznosításához, illetve az 

építési engedélyezési eljáráshoz készített talajvédelmi terv előírásainak betartásával biztosítható a 

talajvédelmi követelmények érvényesítése a humuszmentésre és rekultivációra vonatkozóan. 

 

A termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében vizsgált szakkérdés: 

A tervezett telephely fejlesztés és közlekedési út megvalósítása nádas művelési ágban nyilvántartott 

ingatlanok igénybevételével jár, ezért a jogszabály értelmében a beruházás csak az érintett termőföld 

más célú hasznosítására vonatkozó, jogerős ingatlanügyi hatósági engedély birtokában kezdhető 

meg. 

 

A földtani környezetre gyakorolt hatások vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme 

szempontjából: 

Az új telephely létesítése, illetve közlekedési út építése ásványi nyersanyag kitermeléssel jár. Erre 

tekintettel a Kérelmezőnek az ásványi nyersanyag fajtájának a megnevezését és a várható kitermelési 

mennyiség meghatározását is terveznie szükséges a tevékenység engedélyeztetésénél. A 

figyelembeveendő jogszabályok a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.), valamint az ásványi 

nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának 

meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet. A Bt. 49. § 1. pontja alapján ásványi 

nyersanyagnak minősül minden, a humuszon (talajon) kívüli földtömeg, függetlenül annak ásványi 

nyersanyag összetételétől. A Bt. 1. § (7) bekezdése alapján a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más 

hatósági engedély alapján végzett ásványi nyersanyag kitermelésre a Bt. 3. §, 20. §, 25. §, 41. §, 41/A. § 

és 44. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az 1. sz. melléklet jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. 

 

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. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 33-3/2020. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik 

joghatás, mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

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 határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon válik 

véglegessé. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a 

megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a 

döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A 

fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 
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A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125 000,- Ft. 

Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2 500,- Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet.  

 

INDOKOLÁS 

Bacsó István egyéni vállalkozó (4600 Kisvárda, Mártírok út 16. 2/1.) meghatalmazása alapján eljáró 

Veszelinov Ottó egyéni vállalkozó (4271 Mikepércs, Petőfi u. 59/2.) 2019. november 12-én a Kisvárda 

0294/12 és 0294/28a hrsz. alatti ingatlanokon tervezett telephely fejlesztés és közlekedési út 

megvalósításának előzetes vizsgálatára irányuló kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott 

be a Főosztályra. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt, valamint annak hiánypótlását szakértői jogosultsággal rendelkező 

szakértők készítettek. 

 

A tervezett tevékenység: 

Bacsó István a Kisvárda 0294/12 és 0294/28a hrsz. (telekalakítást követően: 0294/31-33, 0294/34a 

hrsz.; ezek összes területe: 4,0278 ha) alatti ingatlanon építőipari alapanyagok (kavics, zúzott kő, 

homok) tárolását, valamint a 0294/32 hrsz. sávterületen un. bekötőút építését tervezi. A közúttal határos 

0294/12. hrsz-ú terület korábban feltöltésre került. A 0294/28a hrsz.-ú terület magasabban fekvő részét 

tervezik igénybe venni telephely kialakítás céljából, a mélyebben fekvő területrész náddal-gyékénnyel 

benőtt, időszakosan vizes élőhely. A mélyebben fekvő területrészt kíméleti területként tervezi megtartani, 

a Natura 2000 területből telephelyként és útként használni tervezett területrészért kompenzációs 

területet ajánl fel a vállalkozó. 

A telephely zúzott kő terítést kap, a tárolási tevékenységhez építmények, infrastruktúra (gáz, víz, 

csatorna) kialakítását nem tervezik. A tárolótelep két részből áll, amelyek között telephelyi összeköttetés 

nincs. Tárolni tervezett anyagok: 15.000 t/év kavics, 3.500 t/év zúzott kő, 6.500 t/év homok. 

A tervezett bekötőút nem lesz közforgalmú út, az út kialakításának célja a tervezett telephely 

megközelíthetőségének, illetve a déli szakasz esetében a délebbi későbbi fejlesztési területek (nem 

Natura 2000 területek) jövőbeli megközelíthetőségének a megvalósítása. A telephelyi kiszolgáló út a 

0294/12 és 0294/28a) ingatlanokon 180 m. A tervezett út déli továbbvezetésével a teljes útszakasz 

hossza (Török u. és Bolgár u. között) 515 m.  

A tervezett út keresztmetszeti kialakítása: 

 koronaszélessége: 6 m 

 az úttükör szélessége: 8 m 

 padkaszélesség: 0,5 m 

 rézsű:0,5 m. 

A pályaszerkezet rétegrendje: 

 5 cm zúzott kő kiékelés, 

 25 cm 0/80 zúzottkő mechanikai stabilizáció, 

 1 rtg. talajelválasztó-teherelosztó, szűrési funkcióval rendelkező geotextília réteg 
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 humuszmentes terep szintjén változó vtg. töltésépítésre alkalmas kevert töltőanyag (zúzott kő, 

homokos kavics, homok) 

A 1294/12 és a 0294/28a hrsz-ú területen található mélyebben fekvő Natura 2000 területek közötti 

kapcsolatot áteresszel tervezik biztosítani. 

A tevékenységgel érintett település: Kisvárda Város. 

 

A kérelem elbírálása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) 

bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 

3. sz. melléklet 120. b) pontja – Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület 

kialakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása) más célra használt területen, Natura 2000 területen 

0,5 h-tól - alapján a tervezett tevékenység megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

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 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 a Főosztály 8796-

2/2019. számú felhívására az ügyfél megfizetett.  

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 8796-

1/2019. számon függő hatályú végzést hozott.  

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 a közleményt, a kérelmet és mellékleteit 

8796-4/2019. számon, a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti Kisvárda Város Jegyzőjének 

megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről.  

A Főosztály a 8796-5/2019. számú végzésében hiánypótlási felhívást bocsátott ki. 

Ezt követően az ügyfél az eljárás szünetelését kérte, tekintettel hiánypótlási felhívásban megállapított 

teljesítési határidő rövidségére. Az Ákr. 49. § (1) bekezdése lehetővé teszi az eljárás szünetelését az 

ügyfél kérelmére, ezért a Főosztály a 8796-7/2019. számú végzésében 2019. december 09-i 

kezdőnappal megállapította az eljárás szünetelését.  

Az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján a szünetelést megállapító döntést megelőzően hozott függő hatályú 

döntéshez joghatás nem kapcsolódik. 

A Főosztály a 33-3/2020. számú függő hatályú végzésében, az ügyfél kérelmére az Ákr. 43. § (5) 

bekezdése alapján rendelkezett az eljárás szünetelésének megszüntetéséről 2020. február 05. nappal. A 

33-3/2020. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési 

határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

A Kvt. 67. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési 

határidejét indokolt esetben meghosszabbíthatja. Az ügyfél által az eljárás szünetelésének 

megszüntetése iránti kérelemhez csatolt „ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ és NATURA 2000 

HATÁSBECSLÉS hiánypótlás” c. anyag alapján megállapítható volt, hogy a tervezett tevékenység 

létesítésének hatásterülete megváltozott az eredetihez képest, ezért szükségessé vált a nyilvánosság 
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ismételt tájékoztatása. A törvény által biztosított határidőben a kérelem elbírálására nem volt lehetőség; 

ezért a Főosztály a 33-4/2020. számú végzésében az eljárás ügyintézési határidejét 30 nappal 

meghosszabbította. 

A nyilvánosság tájékoztatása érdekében a megváltozott információkat tartalmazó közleményt és a 

hiánypótlást tartalmazó dokumentációt a Főosztály a hivatalában és a honlapján közzétette, és a 33-

5/2020. számú ügyiratában közhírré tételre megküldte Kisvárda Város Jegyzőjének. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz nem érkezett 

észrevétel. 

 

A Főosztály a 8796-6/2019. számú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról és 

nyilatkozattételi lehetőségéről tájékoztatta a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, mivel az 

eljárásban az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint ügyfélnek minősül. A Vízügyi Igazgatóság észrevételt nem 

tett. 

A Főosztály a 33-8/2020. 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 887-2/2020. számon az alábbi 

nyilatkozatot adta: 

„A megkeresésben megjelölt Kisvárda 0294/28 „a” hrsz-ú ingatlan a (HUHN20113) Kisvárdai gyepek 

különleges természetmegőrzési terület (275/2004. (X.8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V.11.) KvVM 

rendelet), a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületének (2018. évi CXXXIX. törvény), illetve a 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének (2018. évi CXXXIX. törvény) részét 

képezi, valamint „a természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. törvény 15. § (1) pontja alapján jelentős 

részben természeti területnek minősül. 

A Kisvárda 0294/12 hrsz.-ú földrészlet a (HUHN20113) Kisvárdai gyepek különleges 

természetmegőrzési terület (275/2004. (X.8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet), 

Nemzeti Ökológiai Hálózat pufferterületének (2018. évi CXXXIX. törvény), illetve a Tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének (2018. évi CXXXIX. törvény) részét képezi, 

valamint „a természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. törvény 15. § (1) pontja alapján természeti 

területnek minősül. 

Tájékoztatom továbbá, hogy a hivatkozott ingatlanok természeti állapotáról, illetve az adott területeken 

fellelhető természeti értékekről a tárgyi ügyben kiadott 2701-2/2019. iktatószámú szakmai 

tájékoztatásom 1-3. pontja ad részletes leírást.  

A rendelkezésemre álló adatok és információk alapján a Kisvárda 0294/12 és 0294/28 hrsz-ú 

ingatlanokat érintő telephely fejlesztést és közérdekű út megvalósítását tudomásul veszem, elfogadom, 

amennyiben a beruházás megvalósulásának következtében megszűnő területekkel azonos kiterjedésű, 

jó természeti állapotú terület kerül kialakításra. 

Mindezeken túl javaslom felhívni a kivitelező figyelmét, hogy a megvalósítandó beruházás kivitelezése 

során a lehető legkisebb mértékben vegye igénybe a Natura 2000 területeket, továbbá az üzemeltetés 

során a telephely a környező területek semmilyen jellegű károsítását nem eredményezheti.” 

 

 

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. 
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A Főosztály a 33-6/2020. 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 36500/1755-1/2020. ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a tervezett tevékenység megvalósításához. Előírásait 

a határozat rendelkező része tartalmazza. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontjai 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.” 

 „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 

rendelkezésére álló adatok alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. 

táblázatának 2. és 3. pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:  

Bacsó István egyéni vállalkozó központi telephelyének fejlesztése keretében a Kisvárda 0294/12 és 

0294/28/a hrsz. alatti helyszíneken telephelyet tervez kialakítani, melynek területén építőipari 

alapanyagokat tárolása, illetve egy kiszolgáló út megépítése szerepel a tervek között.  

A tervezett telephelyi kiszolgáló út zúzottkő burkolattal, 6 m burkolatszélességgel, 1 m 

padkaszélességgel kerül kivitelezésre. 

A fejlesztéssel érintett telephelyek közlekedési utakkal azonos szintbe hozását engedéllyel rendelkező 

bányákból származó homokkal és zúzott kő felhasználásával tervezik megvalósítani. Ezek helyszínre 

hordását követően rétegenként tömörítik a homokot és zúzott követ, hogy a későbbi rakodási 

forgalomnak megfelelő alapot biztosítsanak. A telephelyen kizárólag engedéllyel rendelkező építési 

alapanyag, termék lesz tárolva. 

A tárolási célokat szolgáló új telephelyen nem terveznek kialakítani semmiféle építményt, infrastruktúrát 

nem tervezik fejleszteni (víz, gáz, csatorna), gépjárművek tárolása nincs tervbe véve. 

A Natura 2000 területek csapadékvíz átfolyásának biztosítására 400 mm átmérőjű beton csövek 

beépítését tervezik. 

A tevékenység – fenti előírás betartása esetén – megfelel az ivóvízbázis védelmére, valamint a vizek 

lefolyására, a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek. 

A tervezett létesítmény az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, 

közüzemi vízbázist nem érint. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz. mellékletével 

összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából 

Kisvárda település az érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területek közé tartozik. 

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. rend.) 10. § 

(3a) bekezdése 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. 
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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 

tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelőséget. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben 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 egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 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 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 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 a 33-7/2020. 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 Főosztályát, a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 

Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztályát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala 

Földhivatali Osztályát és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztályát kereste meg.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/0330-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a tervezett 

beruházás  (építőipari alapanyag tárolás, közlekedési út létesítés) megvalósítása jelentős környezet-

egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések 

vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz. 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

„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 
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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: 

- az építőipari alapanyag tároló telephely és közlekedési út létesítése, 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 (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/00512-2/2020. számon a kulturális 

örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntette. Indokolása az alábbi: 

„A szakkérdésre történt megkeresés során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 87. § (1) bekezdésében meghatározott 

elemeket vizsgáltam: „A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló 

hatóság a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki 

értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat 

és világörökségi helyszínt, vagy világörökségi területet érintő ügyben a 88. §-ban, valamint a 89. §-

ban meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben 

és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.” 

A szakkérdés vizsgálat tekintetében hatáskörrel nem rendelkezik hatóságom, mivel a tervezett munka 

sem műemléki értéket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. 

Az eljárás megszüntetése Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 17. §-án alapszik: „A hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden 

szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az 

ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja 

vagy az eljárást megszünteti.” 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) és (3) bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül régészeti 

emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan 

tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles 

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 

b) a jegyző útján a hatóságnak (Tel.: 06-42/599-677) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról 

haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult 

intézményt (Rétközi Múzeum, 4600 Kisvárda, Csillag tér 5. Tel.: 06-45/405-154), valamint 

c) a tevékenységet megszüntetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés 

szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. 
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(3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és 

folyamatosan – az elvárható ütemben - végezni, az előkerült leleteket ideiglenesen elhelyezni.   

A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82 § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. 

(X. 18.) Korm. r. 3. § (3). bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. 

A szakkérdés vizsgálata az Ákr. 55. § (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 

Hatóságom hatáskörét a 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 39/2016. (XII.30.) Mvm. utasítás 24. §-a, illetékességét a 

Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-

10/84/00395-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része 

tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

„A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről - Tfvt.) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján 

„beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb 

tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a 

talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak”. „A beruházások megvalósítása során a beruházó 

köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról.” 

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, valamint a 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás (a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve az előzetes 

vizsgálati dokumentáció (készítette: Veszelinov Ottó egyéni vállalkozó/4271 Mikepércs, Petőfi u. 59/2./; 

készült: Debrecen, 2019. október) alapján adta ki.” 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/06094-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában első fokú 

erdészeti feladatkörében eljárva az alábbi állásfoglalást adta: 

„Az erdészeti hatóság a kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció és az Országos Erdőállomány 

Adattár (a továbbiakban: Adattár) adatai alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás nem érint az 

Adattár nyilvántartásában szereplő az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. tv. (a továbbiakban: Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek, illetve az Evt. 13. § (1) 

bekezdés szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő 

területet. A tervezett beruházás szakszerű létesítés és üzemeltetés mellett a környező erdőterületekre 

vélelmezhetően nem lesz káros hatással. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti hatóság 

jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az Evt.-ben meghatározott 

erdőnek. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály elsőfokú erdészeti 

hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és 
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igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) 

bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. 

számú melléklet 8. pontja állapítja meg. 

Az erdészeti hatóság a szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 

valamint az 5. sz. melléklet I. táblázata alapján vizsgálta meg.”  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Földhivatali Osztály 

10053/2/2020. számon a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében az alábbi 

nyilatkozatot tette: 

„A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a Kisvárda 0294/12. helyrajzi számú ingatlan, 

valamint a 0294/28 helyrajzi számú földrészlet a) alrészlete nádas művelési ágban van nyilvántartva. 

A 2007. évi CXXIX. törvény (termőföld védelméről szóló) 10. § (1) bekezdés értelmében „Az 

ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya 

esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e 

törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a 

szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.” 

Mindezek figyelembe vételével a beruházás megvalósításához feltétellel járulok hozzá: 

Mivel a tervezett telephely fejlesztés és közlekedési út megvalósítása nádas művelési ágban 

nyilvántartott ingatlanok igénybevételével jár, ezért a jogszabály értelmében a beruházás csak az érintett 

termőföld más célú hasznosítására vonatkozó, jogerős ingatlanügyi hatósági engedély birtokában 

kezdhető meg. 

A szakkérdés vizsgálata tárgyában előterjesztett megkeresés a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 24-25. §-a alapján történt. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Földhivatali Osztályának 

hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 16.2. 

pontja állapítja meg.” Előírását a határozat rendelkező része tartalmazza. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a 

BO/15/447-2/2020. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat állapította meg: 

 „A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I. táblázat 8. 

pontjának értelmében a kormányhivatal előzetes vizsgálati eljárásban köteles vizsgálni az adott 

építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatását, mint 

szakkérdést az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából, ha a tevékenység 

következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörébe 

tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály 

feladat- és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre 

vonatkozik.” 

„A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozását követően jelen szakkérdés 

vizsgálatára irányadó megkeresésben foglaltakra reflektálva az alábbi megállapítást teszem: 

A tervszám nélküli, Veszelinov Ottó egyéni vállalkozó által készített előzetes vizsgálati dokumentáció 

átvizsgálásával megállapítást nyert, hogy a Kisvárda, 0294/12 és 0294/28a hrsz. alatti területen 

engedélyezett szilárdásvány-kutatás, bejelentett előkutatás nincs, az nem érint az Állami Ásványi 

Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyonban szereplő megkutatott, ipari készlettel rendelkező 

ásványi nyersanyaglelőhelyet.  

Az építési tevékenység magvalósítása során hatásviselő környezeti elemként jelenik meg az ásványi 

nyersanyag. Az új telephely létesítése, illetve közlekedési út építése ásványi nyersanyag kitermeléssel 
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jár. Erre tekintettel a Kérelmezőnek az ásványi nyersanyag fajtájának a megnevezését és a várható 

kitermelési mennyiség meghatározását is terveznie szükséges a tevékenység engedélyeztetésénél. A 

figyelembeveendő jogszabályok a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.), valamint az ásványi 

nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának 

meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet. A Bt. 49. § 1. pontja alapján ásványi 

nyersanyagnak minősül minden, a humuszon (talajon) kívüli földtömeg, függetlenül annak ásványi 

nyersanyag összetételétől. A Bt. 1. § (7) bekezdése alapján a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más 

hatósági engedély alapján végzett ásványi nyersanyag kitermelésre a Bt. 3. §, 20. §, 25. §, 41. §, 41/A. § 

és 44. § rendelkezéseit kell alkalmazni.” Előírását a határozat rendelkező része tartalmazza. 

 

A Főosztály a Khvr. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 33-9/2020. számú végzésében megkereste 

Kisvárda 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. 

Kisvárda Város Jegyzője a 2/754-2/2020. számú és a 2/754-3/2020. számú iratában azt a tájékoztatást 

adta, hogy a tervezett tevékenység  

 nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, a helyi környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van,  

 Kisvárda város jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel összhangban 
van. 

Nyilatkozatát Ákr. 25. §., Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-Testületének Kisvárda város 

természeti értékeinek helyi védelméről szóló 5/2015. (II.26) önkormányzati rendelete valamint Kisvárda 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XI.30.) sz. rendeletével elfogadott helyi építési 

szabályzatának figyelembe vételével adta ki.   

 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: 

A tervezett tevékenység létesítése, üzemeltetése során országhatáron átterjedő jelentős hatások nem 

várhatók.  

Környezeti zaj  

A fejleszteni tervezett telephely Kisvárda külterületén, a település centrumától kb. 1,5 km távolságra 

található. A tervezett telephely határvonalához legközelebb eső lakóház 50 m-re található.  

A szomszédos területek övezeti besorolása:  

- nyugat: kereskedelmi szolgáltató terület 

- dél: védelmi erdő 

- dél-nyugat: vízmedrek 

- kelet: kertvárosias lakóterület 

- észak: védelmi erdő 

A Tárolótelep két részből áll, amelyek között sásos un. kíméleti terület marad érintetlenül. A két telephely 

rész funkciója, kialakítása és üzemeltetése megegyezik. A létesítés mindkét részterület feltöltését, 

tereprendezését, teljes (zúzott kővel történő) burkolását, kiszolgáló út létesítését, kerítések építését 

jelenti. A létesítés zajkibocsátását a szállítójárművek és a földmunka/útépítőgépek munkavégzése 

okozza. Egy időben csak az egyik ingatlanon történik munkavégzés nappali időszakban, a kialakítás 

időtartama kb. 1-1 hónap. A kerítések belső oldala mentén 10 m széles biztonsági sávot biztosítanak. 
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A két telephely zajvédelmi hatásterülete eltérő a (belső 10 m biztonsági sávra tekintettel):  

- Tárolótelep1 körül 54 m széles sáv 

- Tárolótelep2 körül 

 K (lakóterületi) irányban 97 m széles sáv 

 egyéb (természeti) irányban 54 m széles sáv a kerítések mentén. 

Mivel a telephely zajvédelmi hatásterületén belül található zajtól védendő létesítmény, ezért az 

üzemeltetőnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határérték 

megállapítását kell kérnie a Főosztálytól. 

A kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint 

kell elkészíteni. 

Gépjárműforgalom csak a nappali (6-22) időszakban történik. A gépjárműforgalom, a megadott adatok 

alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési útvonalon. 

Levegőtisztaság-védelem  

A dokumentációban a levegőtisztaság-védelmi hatásterületet munkafázisonként mutatták be. A 

levegőminőségre a kivitelezés során a területrendezés, alapozás földmunkái és a burkolatok készítése 

során használt munkagépek kibocsátásai, valamint a földmunkából származó kiporzás van hatással.  

Az üzemelés légszennyező anyag kibocsátása a belső gépi szállításból és a rakodásból származik. 

Üzemelés során kismértékű kiporzással számolnak, megakadályozása érdekében a depóniák és 

közlekedési utak nedvesítését tervezik.  

Az összesített hatásterület sugara: 54 m a munkavégzés helyétől számítva. A vállalkozó a telephely 

kerítésének belső oldala mentén 10 m széles biztonsági sávot (ahol nem történik munkavégzés) biztosít, 

ezzel a legközelebbi lakóház is a hatásterületen kívül kerül. 

A dokumentációban vizsgálták a tervezett tevékenység és az éghajlatváltozás összefüggését.  

Hulladékgazdálkodás  

A dokumentációban foglaltak szerint a környezethasználó engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási 

tevékenységet nem végez.  

A kivitelezés és a működés során kommunális hulladék keletkezik, amely elszállítását közszolgáltató 

végzi. A karbantartásokat minden esetben az egyéni vállalkozó központi telephelyén (Kisvárda, Attila u. 

68.) tervezik végezni. 

Veszélyes hulladék (főként olajtartalmú hulladékok) keletkezése havária esetén történhet. A szennyezés 

felszámolása során a veszélyes hulladékot zárt gyűjtőedényben összegyűjtik, majd engedéllyel 

rendelkező szakcég részére tervezik átadni. 

Felhagyás esetén az út és a burkolatok bontásából származó építési törmelék keletkezik. Ezen nem 

veszélyes hulladékok elszállítását és kezelését hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozóval tervezik 

végeztetni.  

A tervezett tevékenység ellen hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem áll fenn, 

hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolható. 

Felszíni-, felszín alatti vizek  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása szerint, 

a tervezett tevékenység a rendelkező részben 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. 
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Talaj  

A kivitelezés során tereprendezés történik, talajszennyeződés havária helyzetben történhet (olaj és 

üzemanyag elfolyás, hulladék nem megfelelő kezelése), a kárelhárítás azonnali megkezdése és a 

keletkező veszélyes hulladékok vonatkozó jogszabályok szerinti kezelése esetén tevékenység várhatóan 

nem okoz szennyezést. Az üzemelés során talajterheléssel nem számolnak.  

Természetvédelem  

A rendelkezésre álló dokumentációk, valamint az eljárás során keletkezett iratok alapján az alábbiak 

állapíthatók meg: 

A tervezett telephelyek és az út egy része a HUHN20113 Kisvárdai-gyepek különleges 

természetmegőrzési területen kerül kialakításra. A beruházás következtében 12581,7 m
2 

Natura 2000 

terület véglegesen megszűnik élőhelyként funkcionálni. A véglegesen megszűnő területben a Site jelölő 

élőhelyének minősülő 7230 mészkedvelő üde láp- és sásréteknek (Á-NÉR: B4 - Lápi zsombékosok, 

zsombék-semlyék komplexek) megfelelő területrész nem, vagy csak egészen minimális mértékben 

(néhány 10 m
2
) található, ezért megállapítható, hogy a beruházás Natura 2000 jelölő élőhelyekre 

várhatóan nem gyakorol hatást. 

A véglegesen megszűnő területek a Natura 2000 terület mélyebb fekvésű, vízállásos, ezért a Site jelölő 

fajai (vöröshasú unka - Bombina bombina, mocsári teknős - Emys orbicularis) számára potenciális  élő- 

ill. szaporodó helyül szolgáló területrészeket nem érint, így a jelölő fajok tekintetében sem várható 

jelentős hatás. 

Az élőhelyként véglegesen megszűnő, jelölő élőhelynek és jelölő fajok élőhelyének nem minősülő 

12581,7 m
2
 terület igénybevételével egyidejűleg az ügyfél 12992 m

2
 területen, a HUHN20113 Kisvárdai-

gyepek különleges természetmegőrzési területen belül, az igénybe vett területek közvetlen közelében 

élőhelykezelést valósít meg a 2020. február 6-án benyújtott, 33-3/2020. számon iktatott hiánypótlás 6. 

sz. mellékletét képező kompenzációs tervben –amely a határozat 1. számú melléklete - foglaltaknak 

megfelelően. A kezelés következtében a kompenzációs területen az élőhelyek átalakulása 

természetközelibb élőhelyekké, illetve a Németh-Seregélyes-féle természetesség pozitív változása 

várható. Az élőhelykezelés így élőhelyfejlesztésként minősíthető, amely a terület igénybevétel miatti 

élőhelyvesztést megfelelően kiegyenlíti. 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható továbbá, hogy a tervezett út legnagyobb részben már 

jelenleg is meglévő földút nyomvonalában létesül, az út nyomvonala ennek, továbbá a természetvédelmi 

érdekeknek megfelelően került kialakításra olyan módon, hogy az értékes vizes élőhelyeket elkerüli, 

illetve azokból a lehető legkisebb területet veszi igénybe. Az útalap szélessége 8 m, a mélyebb fekvésű 

vizes élőhelyek közötti kapcsolatot, a hüllők, kétéltűek migrációját 60 cm átmérőjű talpas áteresz 

beépítése biztosítja. A terület ökológiai folyosó funkciója várhatóan nem sérül, barrier hatás illetve 

fragmentáció nem várható. 

A fentiekre tekintettel a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján és 14. számú 

melléklete szerint hatásbecslés lefolytatása nem szükséges, a beruházástól természetvédelmi és 

tájvédelmi szempontból jelentős hatások nem várhatók. 

A Főosztály a döntés során az alábbi, releváns jogszabályi rendelkezéseket vette figyelembe: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 62. § [A tényállás tisztázása] 

(1) Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást 

folytat le. 

(2) A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására 

alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett 

bizonyíték. 

(3) A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. 

(4) A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat 

szabad meggyőződése szerint értékeli. 
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Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) 

Korm. rendelet 

4. § (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. 

számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok 

kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 

területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása. 

10. §
 *
(1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja 

közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül 

szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy 

beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező 

hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 

2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra 

vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 

terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok 

természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. 

 

A Főosztály a határozat rendelkező részében a természetvédelemre vonatkozó feltételek 

meghatározása során figyelemmel volt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi 

kezelő 887-2/2020. számon adott nyilatkozatában szereplő természetvédelmi elvárásaira. 

 

A Főosztály döntését a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban, és a hiánypótlásban foglaltak, a 

szakhatóság állásfoglalása, a szakkérdésben adott nyilatkozatok, a megkeresésekre adott válaszok 

alapján hozta meg, és megállapította, hogy a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében 

szereplő szempontok figyelembevételével a tervezett tevékenység megvalósításából a rendelkező 

részben szereplő előírások betartása esetén nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, 

amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné. Megállapítható továbbá, 

hogy a tervezett tevékenység nem egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.  

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a telephely üzemeltetőjének 

a tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Főosztálytól. 

 

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 határozatot a Kvt. 67. § (1) bekezdése és a Khvr. 5. § (2) bekezdés ac) 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 hoztam 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 határozat közhírré tételéről a Korm. r. 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. Az így közölt döntést a 

közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek. 
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A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1) és (2) 

bekezdése és a 118 § (1)-(3) bekezdése biztosítja. 

Az eljárás és a fellebbezés díja a Díjrendelet 2. § (1) (5) (6) (7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. 

főszáma alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 129. §-a alapján 

döntöttem. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint 

szakhatósággal, valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján közlöm. 

A határozatot a környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró Veszelinov Ottó egyéni vállalkozóval 

(4271 Mikepércs, Petőfi u. 59/2.) közlöm. 

Nyíregyháza, 2020. március 20. 

 

Román István  
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából  
 

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 

 

 

Értesülnek: Elektronikus úton tértivevénnyel: 

Véglegessé válás előtt: 

1. Veszelinov Ottó egyéni vállalkozó (4271 Mikepércs, Petőfi u. 59/2.) (68586955) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 

(Kisvárda) 

8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi 

Főosztály Bányászati Osztály 

9. Kisvárda Város Jegyzője 

10. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  

11. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

12. Irattár 

Véglegessé válás után: Elektronikus úton 

13.   Veszelinov Ottó egyéni vállalkozó (4271 Mikepércs, Petőfi u. 59/2.) (68586955) 

14. Kötelezés nyilvántartás 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  
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1. számú melléklet a 33-23/2020. számú határozathoz  

(Kompenzációs terv; Készítette: Veszelinov Ottó /4271 Mikepércs, Petőfi utca 59/2./; 

Készült: Debrecen, 2020. január; Terjedelme: 7 oldal) 


