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HATÁROZAT 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a NAGY-HÓDOS Kft. (4977 Kishódos, 

Fő utca 104.) megbízásából eljáró Aquaman Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstóhegyi út 26.) kérelme 

alapján a Kishódos és Nagyhódos külterületén létesítendő öntözőtelep előzetes vizsgálatára 

irányuló kérelmét megvizsgálta és megállapította, hogy beruházás megvalósításából 

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály – környezetvédelmi, természetvédelmi és 

hulladékgazdálkodási hatósági – hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem 

szükséges. 

 

A tervezett tevékenység az alábbi előírások betartása mellett nem lesz jelentős hatással a 

környezetre: 

I. A Főosztály előírásai: 

Levegőtisztaság-védelmi előírások: 

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

2. Az építés alatt a munkaterületet úgy kell kialakítani, működtetni, hogy a lehető legkevesebb 

légszennyező anyag kerüljön a környezetbe, ennek érdekében a jelentős porszennyezéssel járó 

tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsolással szükséges csökkenteni. 

3. A kivitelezés során felhasznált anyagok szállítását kiporzást és kiszóródást megakadályozó 

ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, 

levegőterhelést kizáró módon kell végezni. 

4. 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 (A 

munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.). 

5. A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb 

légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. 

Természetvédelmi előírások: 

1. A kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 5 nappal a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóságot, az illetékes természetvédelmi őrt (Habarics Béla - +36/30-625-2116) értesíteni 

kell, utasításait be kell tartani. Munkavégzés csak a  természetvédelmi őrrel előzetesen 

egyeztetve történhet, melyet hitelt érdemlően igazolni kell (jegyzőkönyvvel, vagy az őri napló 

egyeztetésről szóló bejegyzésével). 
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2. A kivitelezési munkálatok, valamint az azzal esetlegesen járó fakivágás, növényzetirtás fészkelési 

időszakon kívül (augusztus 1.- március 1. között) végezhető, az esetlegesen előforduló idős, 

őshonos faegyedeket meg kell kímélni.  

3. Az esetlegesen felmerülő kotrással járó munkafolyamatok a kétéltűek és hüllők szaporodási és 

vermelési időszakán kívül, augusztus 1 – október 1 között végezhetőek. 

4. 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 hulljanak bele. 

Amennyiben ez mégis előfordulna, azokat a betemetés előtt el kell távolítani. 

5. Parti vegetáció irtása (fák, cserjék) csak a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető a 

területen! 

6. A terület megközelítése kizárólag a már meglévő utakon, száraz vagy fagyott talajviszonyok 

között történhet! 

7. A munkaterületet jól láthatóan ki kell jelölni, a munkálatok során deponálásra, felvonulási 

területként, illetve szállítási útvonalként a környező Natura 2000 gyepterületek nem 

használhatóak! A környező Natura 2000 gyepterületek járművel történő felsértése, taposása, 

illetve egyéb módon való károsítása tilos! 

8. Éjszakai munkavégzés tilos! A szivattyút kizárólag napfelkeltétől napnyugtáig lehet működtetni! 

9. A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a 

munkálatokat le kell állítani és haladéktalanul értesíteni a természetvédelmi őrt, aki a helyszínen 

a természetvédelmi értékek védelme érdekében kezdeményezheti a munkálatok felfüggesztését. 

10. A beruházással kapcsolatos munkálatok következtében bolygatott területeken és azok 

környezetében a gyommentesítésről mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-

kijuttatással (pontos, cseppmentes és célirányos vegyszer-kijuttatás) gondoskodni kell, ezen 

technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos! Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok (pl. 

gyalogakác, amerikai kőris) megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk 

visszaszorításáról gondoskodni kell a munkálatokkal érintett területek teljes szakaszán és 

közvetlen környezetében. 

II. Az eljárásba bevont szakhatóságok előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/906-1/2023.ált. 

számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások betartása mellett hozzájárult a 

tervezett tevékenység megvalósításához: 

1. A beruházások kapcsán be kell szerezni a felszíni víz kezelőjének hozzájárulását. 

2. A tervezett és meglévő vízilétesítmények létesítésénél/üzemeltetésénél, a vízhasználatok 

gyakorlásánál a vonatkozó érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyek előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 

3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a létesítmények 

megvalósításánál, a tevékenység végzésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 

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

hogy a talaj, illetve azon keresztül a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz 

állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 

mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást. 

5. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a létesítmények 

megvalósításánál, a tevékenységek végzésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 

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

szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

7. A tevékenység végzése során igénybe vett gépi berendezések és szállítójárművek 

üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne 

kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések 

megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási 

munkák elvégzésére, kimondottan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel 

rendelkező helyen kell gondoskodni. 

III. Az eljárásba bevont szakkérdést vizsgáló hatóságok előírásai: 

Kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálata: 

1. A Kishódos 02/4 hrsz.-ú ingatlanon az elsődleges földmunkák (tereprendezés, humuszolás, 

munkaárok földtömeg kiemelése stb.) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. A 

beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a Jósa András Múzeummal (4400 

Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) és állapodjon meg a régészti tevékenység elvégzéséről. 

2. A régészeti kutatás ellátását igazoló dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz be kell 

nyújtani. 

Talajvédelmet érintő szakkérdés vizsgálata: 

1. A tervezett öntözőtelep (113,79 ha) létesítésekor a talajfelszín megbontásával járó 

tevékenységek (pl.: a gerinc- és osztóvezetékek fektetésekor) során a beruházó és a 

kivitelező közösen köteles gondoskodni a talaj felső humuszos termőrétegének védelméről! 

2. A humusz letermelése, deponálása és hasznosítása, valamint rekultiváció során be kell tartani 

a talajvédelmi terv talajvédelmi előírásait. 

3. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező mezőgazdasági 

területeken biztosítva legyenek a talajvédő gazdálkodás feltételei, a termőföldek talajidegen 

anyagokkal nem szennyeződhetnek. 

Termőföld védelmét érintő szakkérdés vizsgálata: 

1. A munkálatok megkezdése előtt az érintett helyrajzi számú termőföld területek időleges 

vagy végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyt meg kell kérni a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztály 1. (Fehérgyarmat)-tól. 

 

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 (4026 Debrecen Perényi utca 1.) címzett, de a 

Főosztályon írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott 

keresettel lehet kezdeményezni. 
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A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 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. 

 

INDOKOLÁS 

 

A NAGY-HÓDOS Kft. (4977 Kishódos, Fő utca 104.) megbízásából az Aquaman Kft. (4400 

Nyíregyháza, Sóstóhegyi út 26.) kérelmet nyújtott be a Főosztályra a Kishódos és Nagyhódos 

külterületén létesítendő öntözőtelep tárgyában 2023. január 23-án. 

A tervezett beruházás: 

A NAGY-HÓDOS Kft. (4977 Kishódos, Fő u. 104.) Kishódos és Nagyhódos külterületén, 

összesen bruttó 113,79 ha nagyságú szántó területen öntözőtelepet kíván létesíteni. Az öntözővíz 

kijuttatását 1db önjáró körforgó berendezés telepítésével, valamint 3db csévélődobos berendezés 

üzemeltetésével kívánják megvalósítani. A célja a mezőgazdasági terület öntözéssel történő 

gazdaságosabb hasznosítása. 

A kérelem elbírálása: 

Az eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3.§ (1) bekezdése szerint kerül 

lefolytatásra, a környezethasználó képviselőjének kérelme alapján, Khvr. 3. számú mellékletének 4. 

pontja „Öntözőtelep (b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 

méretmegkötés nélkül)” szerint. 

 

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 az ügyfél a 

kérelem benyújtásakor már megfizetett. 

 

Az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 

a 352-2/2023. ügyszámú levélben tájékoztatta az ügyfelet, hogy a tervezett beruházás 

megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat iránti 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 352-3/2023. 

számon a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőinek megküldte a 

közleményt. A települések jegyzői gondoskodtak a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz és az 

érintett települések jegyzőihez nem érkezett észrevétel. 
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A Főosztály a 352-4/2023. számú végzésében megkereste Kishódos és Nagyhódos Község 

(Méhtelek Közös Önkormányzati Hivatal) Jegyzőjét, mint a tervezett tevékenység telepítési helye 

szerinti települések jegyzőit a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való 

összhang megállapítása érdekében. 

A MT/160-2/2023 és MT/160-3/2023 számú végzéseiben a jegyző megállapította, hogy a tervezett 

beruházás összhangban van a településrendezés eszközeivel és a környezet- és természetvédelmi 

érdekeket nem sérti. Indoklása az alábbi: 

„ A rendelkezésemre álló iratok – Kishódos/Nagyhódos község védelméről szóló 5/2019. (IX. 18.) 

önkormányzati rendelete – rendelkezéseit figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntöttem. Kishódos/Nagyhódos település Helyi Építési Szabályzattal, Szabályozási Tervvel, 

Településszerkezeti Tervvel nem rendelkezik, így – a természetszerűleg – nincs helyi önkormányzati 

rendelkezés, amely a tevékenység akadályát képezhetné. ” 

 

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 a 352-5/2023. számú végzésében 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 

122-2/2023. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„A rendelkezésünkre bocsátott Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) kiegészítése alapján 

előzetesen az állapítható meg, hogy a Kishódos és Nagyhódos térségében tervezett, öntözőtelepek 

víztáplálását szolgáló szivattyús vízkivételek a Túr folyóra, annak élővilágára valószínűsíthetően nem 

lesznek negatív hatással, ezért természetvédelmi szakmai szempontból nem emelünk ellene kifogást.” 

 

A Főosztály a 352-6/2023. 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 

Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/906-1/2023.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában előírások betartása mellett hozzájárult a tervezett 

tevékenység megvalósításához. Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Állásfoglalását 

az alábbiakkal indokolta: 

„  A Főosztály 2023. január 25-én érkezett, hivatkozott számú megkeresésében a NAGY-HÓDOS Kft. 

(4977 Kishódos, Fő utca 104.) által kérelmezett, Kishódos és Nagyhódos külterületen létesítendő 

öntözőtelep megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében indult eljárásban kérte a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

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 csatolt dokumentumok, valamint a rendelkezésére 

álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg: 

A tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások 

maradéktalan betartásával biztosíthatók. Vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból a telephelyen 

folytatott tevékenység az előírások maradéktalan betartása esetén, a felszíni és felszín alatti 

vizekre jelentős terhelést nem okoz, a károsító hatás kizárható. A tervezett létesítmény az árvíz 

és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 

25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján 

az érintett települések az érzékeny területek közé kerültek besorolásra.  

A NAGY-HÓDOS Kft. Kishódos és Nagyhódos külterületén, összesen bruttó 113,79 ha nagyságú 

szántó területen öntözőtelepet kíván létesíteni.  

Az öntözővíz kijuttatását 1db önjáró körforgó berendezés telepítésével, valamint 3db csévélődobos 

berendezés üzemeltetésével kívánják megvalósítani. 

A terület öntözéséhez szükséges vízmennyiséget a tábláktól északi, északnyugati irányban lévő Túr-

folyóból kívánják biztosítani szivattyús vízkivétellel (3db szivattyús vízkivételi pontról.). 

Vízkivételi helyek Túr folyó: 22+020 fkm, 23+710 fkm, 24+610 fkm. 

A Túr-folyó árterében illetve töltéstesten, a felszínen ideiglenesen kerül telepítésre a nyomócső, mely 

a töltés mentett oldali lábánál csatlakozik a térszín alatt kiépítendő gerincvezetékhez. A csévélődobos 

öntözőberendezések megtáplálásához vezetékenhidránsok létesülnek. 

A körforgó berendezés által öntözendő táblába egy nem öntözendő terület (Nagyhódos 010/27 hrsz.) 

is beékelődik. Ezen területen az öntözőberendezés áthalad, de öntözés nem történik. 6,0 m (0,6 bar 

hosszmenti veszteség). 

Az éves csapadék összege 560 mm körüli, a csapadékeloszlás igen kedvezőtlen. A vegetációs 

időszakban hulló csapadék mennyisége nem elegendő ahhoz, hogy a termesztett kultúra minden 

évben a fajta teljesítőképességének megfelelő termést adjon, ezért a hiányzó csapadékot 

mesterségesen pótolnák, öntözéssel. A kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása: öntözési 

idényben, szükség esetén. 

A Nagy-Hódos Kft. (4977 Kishódos, Fő u. 104.) kérelmére a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt a 

Kishódos 016/2, 4,12, 14, 16, 23, 02/6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 04/2, 3, 4, 6, 7, 9, 16, 

17, 010/3, 7, 8, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 és Nagyhódos 012/16, 18, 010/27, 29, 045/19 hrsz.-ú 

területein tervezett öntözőtelep elvi vízjogi engedélyének megadására vonatkozó eljárás indult 

36500/5366/2022.ált. számon. 

A tervezett tevékenység vízjogi engedély köteles. A beruházások kapcsán be kell szerezni a 

felszíni víz kezelőjének a hozzájárulását. 

Vízjogi engedély köteles tevékenység esetében a használatbavételi eljáráshoz hatóságom csak 

a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szükséges vízjogi létesítési engedély és vízjogi üzemeltetési 

engedély beszerzését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) pontja, valamint a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és 5. §-a, 

valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 

29.) BM rendeletben foglaltak alapján írta elő. 

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. 
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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 a felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának elérése, 

biztosítása érdekében, a vizek szennyeződésének megelőzéséről a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a, valamint a felszín alatti 

vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése alapján 

figyelembe véve Magyarország felülvizsgált, a Kormány által elfogadott (VGT3) vízgyűjtő-gazdálkodási 

terve alapján rendelkezett. 

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. 

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, 2021. évi vízgyűjtő-

gazdálkodási tervéről (VGT3) szóló 1242/2022. (IV.28.) 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 tevékenységből adódóan nem feltételezhető olyan hatás, amely a felszíni és felszín alatti vizek 

állapotában minőségromlást okozhatott volna.  

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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 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 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. 

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 352-7/2023. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése és 5. számú melléklet 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés 
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vizsgálatával kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály Közegészségügyi Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztályát, a 

Szabolcs- Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztály 1. (Fehérgyarmat) kereste meg. 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály az SZ/NEF/0184-2/2023. számú szakkérdés vizsgálatában 

megállapította, hogy a tervezett beruházás 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 eljárás során a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály az ügy 

tárgyához kapcsolódó szakkérdések [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] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kérte fel, mely az üggyel kapcsolatos 

feladatkörrel és szakmai ismeretekkel rendelkezik. 

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel 1995. évi LIII. törvény 70. §-

ának, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire is Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy az öntözőtelep 

környezethasználati engedélyének módosítása következtében – a vizsgált szakkérdések 

vonatkozásában – a kérelemben bemutatott adatok és számítások alapján jelentős környezeti terhelés 

nem valószínűsíthető, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására 

nem lehet következtetni. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (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 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdése alapján állapítottam meg.  ” 

 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály SZ/106/00162-2/2023. 

számon a kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatában tett kikötéseit a határozat 

rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

„  A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indoklása: 

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a hatósági 

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint. 

A beruházás által érintett régészeti lelőhelyeket csak topográfiai adatokból ismerjük, a lelőhelyen kis 

felületű régészeti feltárás még nem történt, így nem ismerjük a lelőhelyek vertikális és horizontális 

kiterjedését, állapotát és intenzitását, illetve a korábbi építési tevékenység során bekövetkezett 

bolygatás mértékét. Továbbá meg kell jegyeznünk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén 

szisztematikus régészeti terepbejáráson alapuló régészeti topográfia nem készült, így nem 

rendelkezünk minden olyan területről adatokkal, ahol régészeti leletek eredeti összefüggéseikben 

találhatóak a földben, ezért a tervezett optikai hálózat létesítéséhez kapcsolódó földmunkák során 

nemcsak érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyeket, régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt. 
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A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak 

régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint „nyilvántartott 

régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti 

feltárást kell végezni.” 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja szerint „a nyilvántartási adatok és – ha rendelkezésre áll – az 

előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása 

alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság – jogszabályban meghatározottak szerint 

– a megelőző feltárás keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, 

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek 

jelentkezési szintjét, 

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 

bolygatták, vagy 

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el.” 

Az előírt módszer a régészeti megfigyelés. 

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész által a 

helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti dokumentálása. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. r.) 35. § (1) bekezdése szerint: „Ha a régészeti megfigyelés során régészeti 

bontómunka válik szükségessé, az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti 

bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell 

elvégezni.” 

A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése a) pontja alapján a feltárás helye 

szerinti rendelkező vármegyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum Régészeti Osztály 

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.; Dr. Körösfői Zsolt, Tel.: 06-42/315-722) jogosult. 

A szakkérdésben történt megkeresés alapján a Korm. r. 88. § (1) pontjában felsorolt szakkérdéseket 

vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 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 vármegyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás 24. § 

és 61. § -a, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  ” 

 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály SZ/84/00184-2/2023. számon a talajvédelmet érintő szakkérdés 

vizsgálatában tett előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi: 

„  Talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak – fenti előírásaink és az előzetes vizsgálati 

dokumentáció talajvédelmi előírásainak betartása mellett – az érintett és a környező mezőgazdasági 

területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható.  

A 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. 
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A 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 az előzetes vizsgálati dokumentáció (tervező: Vino-

Aquaman Kft. /4481 Nyíregyháza, Sóstóhegyi u. 26./ készült: Nyíregyháza 2022. december) alapján 

adta ki.  ” 

 

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztály 1. (Fehérgyarmat) a 15015-2/2023. számon a termőföld mennyiségi védelmét érintő 

szakkérdés vizsgálatában tett előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az 

alábbi: 

„  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban TM.) 2. § 19. pontjának 

rendelkezései szerint „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik és az 

ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös. kert, rét, legelő (gyep), nádas, vagy fásított 

terület művelés ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt. -ben meghatározott erdőnek 

minősül."  

A Tfvt. 9. §-a alapján: „(1) Termőföld más célú hasznosításának minősül: 

a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban 

mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; 

14. § (1) A termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett 

területen  

a)  a lábon álló termény megsemmisül, 

b)  terméskiesés következik be, 

c)  az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy 

d)  a talajszerkezet károsodik.” 

A Tfvt. 10. § (1) bekezdése szerint: „A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más 

célra hasznos/tani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. 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.” 

A Hivatalunkhoz a megkereséshez elektronikus úton eljuttatott dokumentációban leírtak 

szerint az öntözőtelep építése mindkét településen termőföld területeket is érintenek. 

A fentiek miatt a munkálatok megkezdése előtt az érintett helyrajzi számú termőföld területek 

időleges vagy végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyt meg kell kérni 

hivatalunktól. 

A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása az eredeti állapot helyreállításának elrendelését, 

valamint földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. 

A Tfvt. 11. § (1) „Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű 

termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. 

(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez 

kötött igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára történő igénybevétele esetén 

a környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása mellett, mezőgazdasági 

művelésre alkalmatlan vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú hasznosítása 

engedélyezhető. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében 

az átlagosnál jobb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása is engedélyezhető, ha annak 

megvalósítása más jogszabály rendelkezéseire figyelemmel más helyen vagy más nyomvonalon nem 
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lehetséges. 

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni 

különösen  

a)  a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését;  

b)  a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt; 

c)  azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási 

célterületté nyilvánított; 

d)  kis teljesítményű erőmű létesítését a betáplálásra alkalmas villamosenergia-elosztói hálózat 1000 

méteres közvetlen környezetében.  

(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 

A Tfvt. 12. § (1) A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a)  az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését {település, fekvés, helyrajzi szám); 

b)  a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt; 

c)  a más célú hasznosítás pontos célját, és tervezett időtartamát, ha időleges. 

(1a) Ha a más célú hasznosításra kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél megvalósítása 

érdekében kerülne sor, a kérelemben az (1) bekezdés c) pontja helyett a kisajátítás alapjául szolgáló, 

törvényben meghatározott közérdekű célt kell megjelölni. 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell: 

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál nem régebbi hiteles 

szemlemásolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni kell a más célú hasznosításra tervezett 

területet, valamint az ehhez tartozó területszámítást, kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett 

földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik; 

b) a 21. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatot a járulékmentesség 

igénybevételéhez; 

c) a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi tervet, ha a végleges más 

célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelemben megjelölt teljes területigény és cél az 50. § (2) 

bekezdésének b) pontjában foglaltak megvalósítására irányul; ide nem értve a belterületbe vonás 

iránti kérelmet, valamint a kis teljesítményű erőmű létesítése iránti kérelmet, feltéve, ha a 8/C. §-ban 

foglalt feltételek; 

d) időleges más célú hasznosítás iránti kérelem esetében az 50. § (2) bekezdés dJ pontjában 

meghatározott, az eredeti állapot helyreállítását megalapozó talajvédelmi tervet; 

e) az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó 

területet érint; 

f) a 10. § (4) bekezdése szerinti esetben a tulajdonszerzés alapjául szolgáló okirat másolatát, valamint 

g) a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát, ha az igénybevevő nem a tulajdonos, illetve 

haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvező, kivéve, ha a termőföld igénybevétele 

kisajátítás céljának megvalósítása érdekében szükséges, vagy ha a termőföld igénybevétele olyan, a 

tulajdonjog korlátozását lehetővé tevő közérdekű célt szolgál, amelynél törvény lehetővé teszi a 

tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatának 

bíróság vagy hatóság döntésével történő pótlását. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemben meg kell jelölni annak 

a) a kormányrendeletnek a számát, amely a kérelemben megjelölt termőföld végleges más célú 

hasznosításával járó tervezett építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánította, vagy  

b) kormányhatározatnak a számát, amely a kérelemben szereplő termőföldeket beruházási 

célterületté nyilvánította. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a kérelemben megjelölt más célú hasznosítás célja 

nem térhet el a kormányrendeletben, illetve a kormányhatározatban megjelölt beruházás céljától. 

A szakkérdés vizsgálatát, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és. igazgatási 
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feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdése, 

valamint az 5. számú melléklet 1. táblázat 7. pontja alapján végeztem.  

A kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a Tfvt. 7. § (1) bekezdése és a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

3. § (3) bekezdés b) pontja, 36. § b} pontja, a 37. § (1) bekezdése, valamint az egyes földügyi 

eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja 

meg.  ” 

 

A Főosztály 352-8/2023. számú végzésében, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. 

táblázat 20. pontjában szereplő szakkérdésekben szakhatóságként a Szabályozott Tevékenységek 

Felügyeleti Hatóságát kereste meg. 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci 

Bányafelügyeleti Osztály a SZTFH-BANYASZ/1674-4/2023. számú szakhatósági állásfoglalásában 

megszüntette az eljárást. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„  A Bányafelügyelet a megosztott dokumentációkból megállapította, hogy a beruházással érintett 

ingatlanok területe nem felszínmozgás veszélyes. A tevékenységgel érintett területen bányatelek, 

jóváhagyott műszaki üzemi tervvel rendelkező bányaüzem nincs, valamint megkutatott, ipari 

készlettel rendelkező, az Állami Ásvány Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban 

szereplő ásványi nyersanyaglelőhely nem található. 

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 9. pontja 

táblázatának 20. sora alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért 

hatáskörének hiányát állapította meg és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján a rendelkező rész szerint döntött. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt. 43. § (9b) bekezdése alapján 

bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, 

valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 

szerint igazgatási szolgáltatási díj rendelkezett. 

A jogorvoslati tájékoztató az Árk. 55. § (4) bekezdésén alapul. 

A Bányafelügyelet hatáskörét az egységes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és 1. számú melléklet 9/20. 

pontja állapítja meg, illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.  ” 

 

A Főosztály a 352-9/2023. számon értesítette az érintett települések polgármestereit, hogy a 

Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján az önkormányzatot ügyféli jogállás illeti meg. Az önkormányzatok 

ügyféli nyilatkozatot nem tettek. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

1. Hulladékgazdálkodási hatáskörben vizsgált – a hulladékképződés megelőzését szolgáló 

intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése, a 

hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések 

kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék 

kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, 

valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése – szakkérdés: 

A Főosztály a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 624/2022. Kormányrendelet 3. melléklet 17. pontja alapján megvizsgálta a hulladékképződés 

megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények 
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teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések 

kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének 

megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, és az alábbiakat 

állapította meg: 

A megvalósítás során minimális hulladék keletkezik (KPE cső darabok, fóliák, stb.). A telepítés során 

veszélyes hulladék nem keletkezik. 

Az üzemeltetés során az öntözőrendszer karbantartása során keletkezhet hulladék. Veszélyes 

hulladék keletkezésével nem kell számolni. Az öntözőrendszerhez közvetlenül nem, de a 

mezőgazdasági terület gondozása közben az alkalmazott növényvédőszerek göngyölegeit engedéllyel 

rendelkező kezelőnek át kell adni. 

Az építési munkálatok során a hulladékok jogszabály szerinti gyűjtésére a felvonulási (organizációs) 

területen kerül sor, munkahelyi gyűjtőhelyen. A hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi 

gyűjtőhelyekkel kapcsolatban figyelembe veszik az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásait. 

A kivitelezés során keletkező hulladékok főbb csoportjai az alábbiak: 

- tömítő-, szigetelőanyag hulladékok,  

- szennyezett hígító és oldószerek,  

- fémhulladék (vas, acél),  

- fahulladékok,  

- papírhulladékok,  

- műanyag hulladékok,  

- olaj- és olajos hulladékok 

Az építés során kitermelt, nem szennyezett talaj akkor nem tekinthető hulladéknak, ha az a kitermelés 

helyszínén természetes állapotában az adott építési tevékenységhez felhasználásra kerül, ellenkező 

esetben hulladéknak minősül. 

Hulladékgazdálkodási szempontból fentiek alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 

indokolt. 

2. Levegőtisztaság-védelem: 

a. Létesítés: A létesítés során számottevő légszennyező hatással nem kell számolni; a 

további gépek, berendezések és szerelvények helyszínre szállításánál a közúti 

közlekedés füstgázainak kibocsátásaival kell számolni. A várható mozgó 

légszennyező források a többnyire dízel motorokkal működő gépek, munkagépek és 

szállítójárművek lehetnek. 

b. Üzemeltetés: Nem releváns. Az üzemeltetés során, jelentősebb légszennyezőanyag 

környezetbe kerülésével nem kell számolni. Az üzemeléskor villamos szivattyú-

aggregát fog működni a vízkivételhez. 

c. Felhagyás: Hasonló hatások várhatók, mint a létesítés során. 

A levegőtisztaság-védelmi előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 

4.§-a alapján tette a Főosztály. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása nem indokolt. 

3. Zajvédelem: 

A legközelebbi védendő épület a területtől 1000 m-re helyezkedik el. 

A kivitelezés zajvédelmi hatásterülete zajtól védendő építményeket nem érint. 

A számítások alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő 

területet és épületet, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték 

megállapítását nem kell kérnie, így a Főosztály előírást nem tett. 
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4. Természetvédelem: 

A tervezett tevékenység által érintett terület a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet 

védettségének fenntartásáról szóló 142/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján 

országos jelentőségű védett természeti terület, továbbá az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és a 14/2010. (V. 

11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 terület (HUHN20054 Csaholc-Garbolc kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület, HUHN10001 Szatmár-Bereg különleges madárvédelmi terület). 

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapításra került, hogy a beavatkozás természetes 

élőhelyet közvetlenül nem érint. A tervezett öntözés nincs hatással a kijelölés alapjául szolgáló és 

közösségi jelentőségű madárfajokra, egyéb jelölőfajokra. Az öntöző telep nagy része jelenleg is 

mezőgazdasági művelés alatt áll, védett madárfaj élőhelye nem volt megtalálható. Az alkalmazott 

technológiát figyelembe véve kijelenthető, hogy a beruházás veszélyt nem jelent rájuk.  Az elvégzett 

vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a beruházással érintett HUHN10001, valamint HUHN20054 

jelű területek részei a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, a beruházás terület természeti állapotát nem 

veszélyezteti. 

A Natura rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 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 Natura rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak alapján hatásbecslést szükséges végezni, 

amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak a Natura 2000 

területre jelentős hatása lehet. 

A fentiek alapján a Natura 2000 jelölő fajokra és jelölő élőhelyekre gyakorolt hatások vizsgálata az 

eljárás tárgyát képezte. 

A Natura rendelet 10/A. § (1) bekezdése értelmében az a terv vagy beruházás, amely az ott 

megtalálható élővilágra vonatkozó adatok alapján jelentős hatással lehet valamely Natura 2000 

területen előforduló, annak kijelölésének alapjául szolgáló, a 2. B) vagy 3. B) mellékletben felsorolt 

kiemelt közösségi jelentőségű fajra vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű 

élőhelytípusra, - a (3) bekezdés kivételével - kizárólag kiemelt fontosságú közérdekből fogadható el, 

illetőleg engedélyezhető. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 122-2/2023 számú ügyiratában foglaltak szerint a Kishódos 

és Nagyhódos térségében tervezett, öntözőtelepek víztáplálását szolgáló szivattyús vízkivételek a Túr 

folyóra, annak élővilágára valószínűsíthetően nem lesznek negatív hatással. 

A benyújtott dokumentáció, a rendelkezésünkre álló adatok, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság 122-2/2023 számú ügyiratában foglaltak alapján megállapítható, hogy tervezett 

tevékenység előreláthatólag a magasabb rendű növényzetre, kétéltű- és hüllőfajokra, a madárfaunára, 

összességében az élővilágra nem lesz jelentős negatív hatása. 

A rendelkezésre álló adatok, valamint a benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenységgel 

szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a rendelkező részben tett 

előírások betartása esetén a tevékenység az érintett védett és Natura 2000 területekre, védett-, 

fokozottan védett és jelölő fajokra jelentős káros hatást várhatóan nem gyakorol, természetvédelmi 

érdeket nem sért. 

5. Földtani közeg, felszíni-, felszín alatti víz védelme: 

A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos 

betartása, valamint a szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést. 
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6. Éghajlatvédelem: 

A benyújtott klíma kockázatelemzés szerint a tervezett tevékenység megvalósítása sem rövid, 

sem pedig hosszú távon nem befolyásolja az elhelyezkedési hatásterületének éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodási képességét. A tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontból nem 

kifogásolható. 

7. Országhatáron átterjedő környezeti hatások:  

A beruházásnak az országhatárokon átterjedő hatása nincs. 

 

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 és fenntartásából nem feltételezhető 

olyan jelentős környezeti hatás, amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását 

szükségessé tenné és a tevékenység az egységes környezethasználati hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a tevékenység 

végzéséhez a Főosztály – környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási 

hatósági – hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 

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 Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörében vizsgálta a környezetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 3. számú melléklete 

17. pontjában szereplő szakkérdést. 

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., 3. és 20. 

pontja alapján került sor. 

A Főosztály 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 hozta meg. 

A Főosztály környezetvédelmi hatósági hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) 

bekezdése c) pontja és (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése, természetvédelmi hatósági 

hatáskörét és illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése c) pontja és (2) bekezdése, 

valamint 2. § (1) bekezdése állapítja meg. A Főosztály hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörét és 

illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdése a) pontja és 2. § (1) bekezdése, valamint 1. § (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. 

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 



16 
 

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 Itv. 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg. 

A Főosztály a határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, 

mint szakhatósággal, valamint a 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (2) bekezdése alapján 

közli. 

A Főosztály a határozatot meghatalmazott útján közli, valamint megküldi az érintett szakhatóságoknak 

és szakkérdést vizsgáló hatóságoknak. 

Nyíregyháza, 2023. március 8. 

 

Román István 

főispán 

nevében és megbízásából  

 

 

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 

 

Értesülnek: elektronikus úton 

Véglegessé válás előtt: 

1. Aquaman Kft. (11495651) 

2. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

6. Szabolcs- Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály 

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 

1. (Fehérgyarmat) 

8. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 

9. Méhtelek Közös Önkormányzati Hivatal 

10. Irattár 

Véglegessé válás után: 

1. Aquaman Kft. (11495651) 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/

